iLX-F905D / iLX-F115D / iLX-705D / i905D
Ohjelmistopäivityksen asennusohje
Ohjelmiston päivitysohje
Ohjelmisto päivitetään USB-tikulla.
Päivitysohje koskee seuraavia soittimia:
iLX-F905D, iLX-F115D, iLX-705D & i905D.
Lataa ensin “iLX-F115_905_705_USB-Stick.zip” ja noudata ohjeita.
iLX-F905D / iLX-F115D / iLX-705D / i905D päivitetään USB1-liitännän kautta
(katso kuva sivun alareunasta). Ennen päivittämistä lue allaolevat huomautukset.
Päivitystiedosto on pakattu zip-muotoon. Päivitystiedosto pitää purkaa alustetulle
USB-tikulle (FAT32). Päivittäiminen kestää 5 - 10 minuuttia.

iLX-F905D / iLX-F115D
iLX-705D / i905D

Päivitystiedoston sisältö / sijainti

Huomautukset
• ÄLÄ yritä päivittää tiedostolla, jota ei ole purettu. Soitin ei tunnista zip-tiedostoa
• ÄLÄ vaihdta kansioiden tai tiedostojen nimiä. Soitin ei tunnista näitä tiedostoja.
• ÄLÄ sijoita päivityskansiota toisen kansion sisään.
• ÄLÄ tallenna USB-tikulle mitään muita tiedostoja.
• ÄLÄ irrota USB-tikkua kesken päivityksen.
• ÄLÄ asenna päivitystä ajon aikana.
• ÄLÄ paina mitään nappia päivityksen aikana.
• ÄLÄ käännä auton virta-avainta Off-asentoon tai sammuta soitinta kesken päivityksen.
Joissain autoissa ACC-virta katkeaa tietyn ajan jälkeen itsestään, jos auto ei käynnistetä.
Jos et ole varma oman autosi tästä ominaisuudesta, annan auton olla käynnissä koko
päivityksen ajan.
USB-tikun liittäminen

Asennusohje

iLX-F905D / iLX-F115D / iLX-705D / i905D
Ohjelmistopäivitys
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Ohjelmistopäivityksen asennus (USB-tikulta)
Pura pakattu tiedosto “iLX-F905D_USB-Stick.zip” alustetun (formatoidun) USB-tikun
juureen.

Ohjelmistopäivityksen asennus (USB-tikulta)
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Paina “Kyllä” nappia alla olevassa näkymässä.

Laita autoon virrat päälle tai käynnistä auto.
Paina soittimien fyysistä "Menu" nappia ja tämän jälkeen näytöltä “Asetukset” nappia.

Päivityksen asennus kestää noin 3 minuuttia.
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Paina “Laitteisto" ja tämän jälkeen Tietoja, jolloin näet nykyisen Ohjelmistoversion ja
“Päivitä" napin. Paina “Päivitä” nappia.

Päivitys on valmis, kun tämä näkymä tulee
näytölle. Paina "OK" nappia. Alpine käynnistyy
uudelleen.

10 Irrota USB-tikku soittimesta.
11 Palauta soittimen tehdasasetukset: Menu  Asetukset  Laitteisto  Tietoja
 Tyhjennä kaikki asetukset: Paina "Reset" nappia.
Huom: Kaikki soittimeen tallentut tiedot poistetaan!
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Liitä USB-tikku soittimen USB-liittimeen, jossa lukee USB 1 2.4A Android Auto (katso
kuva edelliseltä sivulta). Paina "OK" aloittaaksesi päivityksen.

12 Paina "OK" nappia ylläolevassa näkymässä.

„Tarkistetaan päivitystiedostoa...“
tämä näkymä kestää noin 60 sekuntia.
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USB-tikun tarkistuksen jälkeen, näytölle tulee tiedot
nykyisestä ja uudesta ohjelmistoversiosta. Nykyinen
versio ja Uusi versio.

Paina “Päivitä" nappia käynnistääkseni päivityksen.

13 Alpine käynnistyy uudelleen automaattisesti.
14 Tarkista uusi ohjelmistoversio Asetuksista: Menu 

Asetukset
Laitteisto
Tietoja

Ohjelmistoversio.
Jos “Ohjelmistoversio” numero on „2.0.000”
Tietoja valikossa (katso kuva) ohjelmistopäivitys on
asennettu onnistuneesti.

