LWPM Comfort Module
Naprawa bootloadera

W wyniku nieprawidłowo przygotowanej aktualizacji, cześć modułów po wykonaniu
aktualizacji może mieć uszkodzony bootloader. Problem dotyczy większości
modułów z datą produkcji między 2018-10-08 a 2018-11-27
Instrukcja ta opisuje w jaki sposób określić, czy bootloader jest uszkodzony i w jaki
sposób go naprawić.

Kontakt z autorem oprogramowania:
comfort@lwpm.eu

Należy postępować ściśle według instrukcji, nie pomijać żadnych kroków.
Przy przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy, robimy kopię konfiguracji i
zapisujemy do pliku (Konfiguracja → Zapisz do pliku...)
Poniższa instrukcja zakłada, że możesz się połączyć z modułem, w przypadku gdy
połączenie z modułem nie jest możliwe, moduł nie działa w aucie – przejdź do
ostatniej strony tej instrukcji, aby zobaczyć możliwe opcje.
1. Jeśli po połączeniu się z modułem widzimy taki komunikat, przechodzimy do
sprawdzenia działania bootloadera (wykorzystana jest do tego odpowiednio
przygotowana aktualizacja oprogramowania):

2. Po przejściu do aktualizacji widzimy 5 wersji oprogramowania, które
wykorzystamy do naprawy bootloadera

Kolejność ich wykorzystania jest przedstawiona w kolejnych punktach i proszę o
niezmienianie jej bez wyraźnego polecenia ze strony autora :)

3. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie sprzętu, czyli wybieramy i aktualizujemy
„Test wersji sprzętu”.

4. Sama aktualizacja nic ciekawego nie robi, jednak w okienku usługi możemy
zobaczyć kilka ważnych informacji o module:

Istotne wartości zostały zaznaczone na czerwono.
Jeśli w polu „updater version” widzimy UART Firmware Updater v0.2 oraz „key
index” ma wartość 1, wtedy przechodzimy dalej – do sprawdzenia bootloadera.
Jeśli „updater version” ma inną wartość, lub pole „key index” ma inna wartość, lub
nie ma jej wcale – wtedy moduł nie jest narażony na problem z bootloaderem. Dalej
nic nie musimy robić.

5. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jaką wersję bootloadera mamy w module. w
Tym celu wykonujemy następującej aktualizacji:

Po skończonej aktualizacji przechodzimy na zakładkę Licencja i sprawdzamy jaka
wartość jest tam wpisana:

Jeśli wartość w polu Klucz licencyjny jest taka jak na zdjęciu powyżej, oznacza to że
moduł ma prawidłowy bootloader i nic więcej nie musimy robić.
Jeśli pole jest puste, przechodzimy do następnego punktu instrukcji.

6. Ponieważ aktualizacja dla key index 1 się nie udała, próbujemy zrobić aktualizację
dla key index 0:

Po skończonej aktualizacji przechodzimy na zakładkę Licencja i sprawdzamy jaka
wartość jest tam wpisana:

Jeśli wartość w polu Klucz licencyjny jest taka jak na zdjęciu powyżej, oznacza to że
moduł ma nieprawidłowy bootloader i należy go zastąpić prawidłowym.
Jeśli w obu przypadkach pole Klucz licencyjny jest puste, skontaktuj się z autorem

7. Ponieważ udało się ustalić, że w module jest nieprawidłowy bootloader, należy go
zastąpić prawidłowym. W tym celu wybieramy następującą aktualizację:

Uruchamiamy aktualizację oprogramowania i cierpliwie czekamy

8. Po skończonej aktualizacji powinniśmy móc zobaczyć następujące wartości w
okienku informacji o urządzeniu:

Wersja oprogramowania jest ustawiona na wersję przejściową, która używana jest
tylko w celu naprawy bootloadera. Wersja aktualnego bootloadera też wskazuje na
wartość tymczasową, która zostanie zastąpiona odpowiednią w następnym kroku.

9. Ostatnim krokiem jest aktualizacja do najnowszej aktualnej wersji
oprogramowania stabilnego:

Zwróć uwagę na oprogramowanie odpowiednie dla Twojego samochodu. W
przypadku, gdy tego nie widzisz, włącz w konfiguracji pokazywanie
zaawansowanych pól, wtedy będzie mógł wybrać odpowiednią wersję dla Twojego
samochodu. Domyślnie widoczne jest oprogramowanie dla Astry-H/Zafiry-B/VectryC FL/Signum FL.

Powyżej okno aktualizacji z pokazanymi wersjami oprogramowania dla
poszczególnych modeli samochodów. Po aktualizacji przywracamy zapisaną
wcześniej konfigurację – bootloader jest naprawiony :)

KONIEC

Brak połączenia z modułem
W przypadku braku połączenia z modułem, gdy moduł nie działa w aucie, sytuacja jest bardziej
skomplikowana, ponieważ bootloader może być całkowicie zniszczony – wtedy najprościej będzie
zaprogramować go na nowo przez autora programatorem. Skontaktuj się z autorem, aby uzyskać
więcej informacji.
Możesz jednak spróbować aktualizacji awaryjnej (sprawdź pomoc w okienku wyboru urządzenia).
Można spróbować zaktualizować moduł wybierając z listy oprogramowania wersję bez
bootloadera. Jeśli moduł po tek aktualizacji się uruchomi, postępu dalej wg instrukcji od samego
początku.
Kolejną możliwością jest wybranie oprogramowania z bootloaderem i jeśli to pomoże, również
możemy zacząć od początku instrukcji dalszą naprawę
Jeśli żadna z tych opcji nie pomoże, skontaktuj się z autorem, ale prawdopodobnie konieczne
będzie odesłanie modułu do autora by go zaprogramować na nowo.

Kontakt z autorem: comfort@lwpm.eu

