
 

ZENFONE - Atualização Android – LOLLIPOP 

Para atualizar seu produto, é necessário fazer uma atualização da versão KitKat antes do 

procedimento. 

Segue abaixo o procedimento para atualização do Kitkat, em seguida o mesmo processo para 

atualização do Lollipop.  

 Link da atualização do Zenfone 5 Versão WW-2.22.40.540(KitKat) 

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL-ASUS_T00F-WW-2.22.40.540-

user.zip?_ga=1.212941789.875657344.1461350595 

 Link da nova atualização do Zenfone 5: Versão WW_3.23.40.60 (Android L): 

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL-ASUS_T00F-WW-3.23.40.60-user.zip 

 Link da nova atualização do Zenfone 6:  Versão WW-2.22.40.470(KitKat)  

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A600CG/UL-ASUS_T00G-WW-2.22.40.470-

user.zip?_ga=1.220280017.875657344.1461350595 

 Link da nova atualização do Zenfone 6: Versão WW_3.23.40.60 (Android L): 

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A600CG/UL-ASUS_T00G-WW-3.23.40.60-user.zip 

OBSERVAÇÃO: É necessário que faça primeiro o Download da versão Kitkat e insira no 

aparelho, após concluir o processo, faça o download da versão do Lollipop e siga novamente o 

procedimento. 

PASSO A PASSO: 

1. Acesse a internet através de um computador; 

 

2. Copie o link mencionado acima e cole na barra de endereços do seu navegador, o 

download do arquivo será iniciado automaticamente; 

 

3. Após concluir o download, conecte seu aparelho celular ao computador via cabo USB; 

 

4. Através do computador acesse a memoria interna do seu celular, esta opção estará descrita 

como “Armazenamento interno”; 

 

5. Acesse o local onde o arquivo de atualização foi salvo em seu computador, copie o arquivo e 

cole no “Armazenamento interno”; 

6. Desconecte o cabo USB do celular; 

 

7. No canto superior esquerdo do aparelho ira aparecer um ícone em formato triangular e deslize 

o dedo na tela de cima para baixo, isso lhe dará acesso a barra de notificações; 

 

Será exibida uma mensagem na tela, atualização do sistema, toque sobre a mensagem e após 

concordar com os termos da atualização a mesma será iniciada e seu aparelho atualizado; 

 

8. Para atualizar para o Lollipop, siga o mesmo processo com o arquivo específico. 

Em caso de dúvidas, por favor, acesse “Dúvidas Técnicas” através do linK abaixo e preencha o 

formulário corretamente para ser atendido. 

https://vip.asus.com/VIP2/Services/ACBZ_TechQuery?_ga=1.96797783.910149473.1429298086 

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL-ASUS_T00F-WW-2.22.40.540-user.zip?_ga=1.212941789.875657344.1461350595
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL-ASUS_T00F-WW-2.22.40.540-user.zip?_ga=1.212941789.875657344.1461350595
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL-ASUS_T00F-WW-3.23.40.60-user.zip
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A600CG/UL-ASUS_T00G-WW-2.22.40.470-user.zip?_ga=1.220280017.875657344.1461350595
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A600CG/UL-ASUS_T00G-WW-2.22.40.470-user.zip?_ga=1.220280017.875657344.1461350595
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A600CG/UL-ASUS_T00G-WW-3.23.40.60-user.zip
https://vip.asus.com/VIP2/Services/ACBZ_TechQuery?_ga=1.96797783.910149473.1429298086

