
4 Po dokončení aktualizace softwaru se Alpine jednotka automaticky restartuje.
Ponechejte USB disk vložený pro další postup aktualizace.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON
postup aktualizace softwaru

USB connector

Audio Software musí být aktualizován ve dvou krocích. Nejprve si stáhněte soubor
"xxxx_USBStick1_Ver500.zip" a postupujte podle pokynů. Zařízení i902D-xx / iLX-702xx lze
aktualizovat pomocí připojení USB (viz schéma zapojení níže). Než začnete s aktualizací, 
zkontrolujte následující poznámky. Soubor stahování je komprimován ve formátu zip. 
Obsah stahování je třeba extrahovat do nově naformátované paměti USB (FAT32).

Poznámky
• Nepoužívejte komprimovaný soubor k aktualizaci, jinak jednotka nemůže rozpoznat soubory.
• NEMĚŇTE název složky a názvy souborů, jinak jednotka nemůže rozpoznat soubory.
• Složku NEKOPÍRUJTE do jiné složky.
• NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné složky / soubory v paměti USB.
• Během aktualizace nevyjímejte paměť USB.
• Během jízdy NEaktualizujte.
• Během aktualizace netiskněte žádná tlačítka.
• Při aktualizaci nevypínejte vypínač zapalování vozidla nebo hlavního vypínače.
• Moderní vozidla po určité době zastaví zapalování (ACC), pokud motor nefunguje.
• Pokud si nejste jisti, zda se jedná o vaše auto, ponechejte motor v klidu během probíhající

aktualizace.

Aktualizace obsahu / místa ukládání (pro každý typ jednotky)

3 Stiskněte tlačítko "OK", když se na obrazovce zobrazí zpráva o aktualizaci.

Alpine Unit

Instalace aktualizačního softwaru

1 Uloženou složku "xxxx" uložíte do prázdné paměti USB v kořenové složce.

2 Připojte paměť USB k USB konektoru Alpine jednotky.

Root

Počkejte prosím aktualizace začne během 20 sekund.

※Aktualizace bude dokončena přibližně za 3 minuty.

* Viz obrazek vlevo dole

Postup aktualizace Audio krok 1

Connection

USB memoryUSB extension cable

6 Nejdříve vyjměte USB-Stick-1. Poté stiskněte tlačítko OK. Trvání restartu trvá několik sekund.
Krok 1 je nyní dokončen. Nyní přejděte ke kroku 2, Aktualizace "xxxx_USBStick2_Ver500.zip".

5 Stiskněte tlačítko "OK", když se na obrazovce zobrazí zpráva o aktualizaci.

※Aktualizace bude dokončena přibližně za 1 minutu.

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 Vypněte zapalování vozidla, vyjměte paměť USB a znovu zapněte zapalování
dokončete aktualizaci softwaru. Číslo verze firmwaru je zobrazeno jako
<iLX-702xx = “6.0000.6.0000.6.0000” / i902D-xx = ”6.1000.6.1000.6.1000”> 
v nabídce NASTAVENÍ Alpine jednotky.

Postup aktualizace Audio krok 2

Nyní stáhněte soubor "xxxx_USBStick2_Ver500.zip" a postupujte podle pokynů. 
Zařízení i902D-xx / iLX-702xx lze aktualizovat pomocí připojení USB (viz schéma
zapojení níže). Než začnete s aktualizací, zkontrolujte následující poznámky. Soubor
stahování je komprimován ve formátu zip. Obsah stahování je třeba extrahovat do 
nově naformátované paměti USB (FAT32).

1 Uloženou složku "xxxx" uložíte do prázdné paměti USB v kořenové složce.

4 Po dokončení aktualizace softwaru se Alpine jednotka automaticky restartuje. Pokud
Alpine jednotka znovu zobrazí obrazovku aktualizace, stiskněte tlačítko Zrušit

2 Připojte paměť USB k USB konektoru Alpine jednotky.

Root

6 Obnovte Alpine jednotku kliknutím na položku Nastavení → Obecné → O aplikaci → Resetovat

Aktualizace obsahu / místa ukládání (pro každý typ jednotky)

USB connector

Poznámky
• Nepoužívejte komprimovaný soubor k aktualizaci, jinak jednotka nemůže rozpoznat soubory.
• NEMĚŇTE název složky a názvy souborů, jinak jednotka nemůže rozpoznat soubory.
• Složku NEKOPÍRUJTE do jiné složky.
• NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné složky / soubory v paměti USB.
• Během aktualizace nevyjímejte paměť USB.
• Během jízdy NEaktualizujte.
• Během aktualizace netiskněte žádná tlačítka.
• Při aktualizaci nevypínejte vypínač zapalování vozidla nebo hlavního vypínače.
• Moderní vozidla po určité době zastaví zapalování (ACC), pokud motor nefunguje.
• Pokud si nejste jisti, zda se jedná o vaše auto, ponechejte motor v klidu během probíhající

aktualizace.
.

Alpine Unit
Schema zapojení

USB memoryUSB extension cable

Instalace aktualizačního softwaru

*Viz obrazek vlevo dole

3 Stiskněte tlačítko "OK", když se na obrazovce zobrazí zpráva o aktualizaci.

Počkejte prosím aktualizace začne během 20 sekund.

※Aktualizace bude dokončena přibližně za 3 minuty.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON 
postup aktualizace softwaru
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