
4 Kun päivitys on valmis, Alpine uudelleenkäynnistyy automaattisesti.
Jätä USB-tikku paikoilleen seuraavaa päivitstä varten.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON
ohjelmistopäivitys

USB connector

Audio –ohjelmisto päivitetään kahdessa osassa. Lataa ensin „ xxxx_USBStick-
1_Audio.zip“ ja seuraa ohjeita. i902D-xx/iLX-702xx päivitetään USB-liitännän kautta (katso
kuva). Ennen päivittämistä, lue nämä ohjeet. Päivitystiedosto on pakattu .zip –muotoon. 
Pakattu tiedosto puretaan alustetulle USB-tikulle (FAT32).

HUOMIO
• ÄLÄ käytä pakattua tiedostoa päivittämiseen. Laite ei tunnista tätä tiedostoa..
• ÄLÄ vaihda kansion tai tiedostojen nimiä. Laite ei tunnista näitä tiedostoja..
• ÄLÄ laita kansiota toisen kansion sisään.
• ÄLÄ tallenna USB-tikulle mitään muita tiedostoja / kansioita.
• ÄLÄ irroita USB-tikku kesken päivityksen.
• ÄLÄ tee päivitystä ajon aikana.
• ÄLÄ paina mitään nappia päivityksen aikana.
• ÄLÄ sammuta auton / soittimen virtoja päivityksen aikana. 

Joissain autossa sytytysvirta (ACC) katkeaa tietyn ajan jälkeen, jos autoa ei startata. 
Jos et ole oman auton ominaisuudesta varma, asenna päivitys auton käydessä.

Päivitystiedostot / tiedostosijainnit (eri laitteille)

3 Paina “OK” kun saat alla olevan näkymän näytölle.

Alpine Unit

Päivityksen asentaminen

1 Tallenna kansio „xxxx” tyhjän USB-tikun juureen.

2 Liitä USB-tikku Alpinen USB-liittimeen.

Root

* Päivityksen käynnistyminen kestää noin 20 sekuntia.

※Päivitys kestää noin 3 minuuttia.

* Katso vasen alakuva

Ohjelmistopäivitys OSA 1

Kytkentä

USB memoryUSB extension cable

6 Irrota USB-tikku ensin ja paina sitten OK. Muutaman sekunnin kuluttua soitin käynnistyy
uudelleen.
OSA 1 on nyt valmis. Siirry nyt OSA 2. päivitykseen „ xxxx_USBStick-2_Audio.zip“.

5 Paina “OK” kun saat alla olevan näkymän näytölle.

※Päivitys kestää noin minuutin.

Alpine iLX-702D: RE00010A
Alpine iLX-702E46: RE00010A
Alpine iLX-702LEON: RE00010A
Alpine i902D-G7: WE00010A
Alpine i902D-G6: WE00010A
Alpine i902D-OC3: WE00010A
Alpine i902D-DU: WE00010A
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5 Käännä auton sytytysvirta pois päältä ja irroita USB-tikku. Tämän jälkeen kytke virta
uudellen päälle päivtyksen viimeistelemiseksi. Tarkista, että ohjelmistoversio on nyt
<iLX-702xx = “6.0000.6.0000.6.0000” / i902D-xx = ”6.1000.6.1000.6.1000”> 
Alpinen SETUP –menun tiedoissa. 

Ohjelmistopäivitys OSA 2

Lataa nyt „ xxxx_USBStick-2_Audio.zip“ ja seuraa ohjeita. i902D-xx/iLX-702xx 
päivitetään USB-liitännän kautta (katso kuva). Ennen päivittämistä, lue nämä ohjeet. 
Päivitystiedosto on .zip –muotoon pakattu. Päivitystiedosto puretaan alustetulle USB-
tikulle (FAT32)

1 Tallenna kansio „xxxx” tyhjän USB-tikun juureen

4 Kun päivitys on valmis, Alpine uudelleenkäynnistyy automaattisesti.
Mikäli Alpine avaa päivitysikkunan uudestaan, paina “Cancel”

2 Liitä USB-tikku Alpinen USB-liittimeen.

Root

6 Resetoi soitin valikosta Setup  General  About  Reset

Päivitystiedostot / tiedostosijainnit (eri laitteille)

USB connector

HUOMIO
• ÄLÄ käytä pakattua tiedostoa päivittämiseen. Laite ei tunnista tätä tiedostoa..
• ÄLÄ vaihda kansion tai tiedostojen nimiä. Laite ei tunnista näitä tiedostoja..
• ÄLÄ laita kansiota toisen kansion sisään.
• ÄLÄ tallenna USB-tikulle mitään muita tiedostoja / kansioita.
• ÄLÄ irroita USB-tikku kesken päivityksen.
• ÄLÄ tee päivitystä ajon aikana.
• ÄLÄ paina mitään nappia päivityksen aikana.
• ÄLÄ sammuta auton / soittimen virtoja päivityksen aikana. 

Joissain autossa sytytysvirta (ACC) katkeaa tietyn ajan jälkeen, jos autoa ei startata. 
Jos et ole oman auton ominaisuudesta varma, asenna päivitys auton käydessä.

Alpine Unit
Kytkentä

USB memoryUSB extension cable

Päivityksen asentaminen

* Katso vasen alakuva.

3 Paina “OK” kun saat alla olevan näkymän näytölle.

* Päivityksen käynnistyminen kestää noin 20 sekuntia.

※Päivitys kestää noin 3 minuuttia.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON 
ohjelmistopäivitys

Alpine iLX-702D: RE00010A
Alpine iLX-702E46: RE00010A
Alpine iLX-702LEON: RE00010A
Alpine i902D-G7: WE00010A
Alpine i902D-G6: WE00010A
Alpine i902D-OC3: WE00010A
Alpine i902D-DU: WE00010A
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