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Bluetooth® Software Update Manual 
with Android Phones 

 
Applicable from 2012 products 

CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi 
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Hoiatus 

Lae alla Bluetooth tarkvara ning Transfer rakendus oma telefoni 

HOIATUS  Ära tee uuendust sõidu ajal! 
Süüte väljalülitus, toite katkemine, või USB eemaldamine uuendusprotsessi 
ajal rikub seadme! Veendu enne uuendamist nendes punktides! 

Sissejuhatus 

See juhend kirjeldab samm-sammult Bluetooth tarkvara uuenduse protsessi.  
Jälgi kõiki hoiatusi ning juhiseid enne uuendamist. 

Nõudmised 

Android telefon millel "Bluetooth File Transfer" rakendus  
Selle saab Google Play`st 

Parandused 
Selle uuendusega tehakse järgmised parandused: 

Uuemate telefonide tugi. 
Bluetooth töökindlus. 

•Seadmete ühilduvus uuendatakse AVRCP1.3 pealt AVRCP1.4 peale. 

•iOS6 Bluetooth Heli – näitab tag informatsiooni seadme ekraanil. 

•iOS6 Bluetooth Heli – võimalik juhtida iPhone‘i muusikamängijat maki pealt. 

 

Värskeima Bluetooth tarkvara leiad Alpine kodulehelt www.alpine-europe.com. See fail tuleb 
kopeerida Android telefoni.  
2. Lae alla Google pla`st ja installi "Bluetooth File Transfer" rakendus. 

Seadme seadistamine 

Pilt näitab mis nuppe tuleb uuendusel kasutada. Pildil on 
Alpine CDE-133BT mudel. Nuppude asukohad võivad eri 
mudelitel erineda. Nende leidmiseks loe seadme 
kasutusjuhendit. 

http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/
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1. Seo oma adnroid telefon seadmega, Androidi BT menüüst 

2. Vali seadme BT setup menüüst "PAIRED DEV". 

3. Vali "CONNECTED DEVICE" ning vajuta "ENTER". 

4. Vali "DISCONNECT" ja vajuta "ENTER". 

5. Android telefon kuvatakse endiselt kuid 
disconnected  (* ei kuvata enam nime ees) 

Ettevalmistus 

Telefonis on 
näha et Alpine 
CD Receiver on  
Ühendatud" 

Peale lahti 
ühendust, 
kuvatakse 
Alpine CD 

Reciever  
heledamas 
kirjas, (mitte 
sinises) 
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Vali "Alpine CD 
Receiver" seotud 
seadete nimistust. 

Androidi ekraanil 
on näha 
Ühendatud" 

9. Bluetooth ikoon kuvatakse seadme ekraaanil. 

6. Vali "FW UPDATE" BT setup menüüst 

7. Vali "UPDATE YES" ning vajuta ENTER 

8. Kui seadme ekraanile ilmub kiri "WAITING", loo 
uuesti ühendus telefoni BT menüüst 

BT tarkvara uuendus 
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10. Käivita telefonist  
      

rakendus 

11.Vali BT ikoon, ning seejärel vali 
nimistust "ALPINE CD 

  

12. Kuvatakse 2 kataloogi.  Vali 
(ava)  
"update" kataloog. 

 

13. Nüüd peaksid nägema 
tühja kataloogi 

14. Vajuta "HOME" nuppu ning vali 
fail FC6000S_01-63-30.plf 

15. Vajuta ning hoia all (pikk 
vajutus) uuendusfail ning 
vali "Copy" 

BT tarkvara uuendamine 

16. Nüüd vajuta uuesti 
BT ikoonil 

17.Vajuta ning hoia all tühjal 
kataloogil ning vali "Paste here" 

18. Faili liigutamise ajal 
kuvatakse protsessi 

Vali 
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19. Seadmel ekraanil kuvatakse: "FIRMWARE 
UPDATING DON‘T TOUCH ANY BUTTON" 
uuenduse ajal ja peale uuendust. 

20. Peale faili ülekannet, kaob ära ekraanilt BT ikoon 
disappear 

21. Peale uuendust (~5 min.), kuvatakse seadme 
ekraanile "FIRMWARE UPDATED, PLEASE PUSH 
ANY BUTTON" 

Võib esineda 

selline teade.  

Ignoreeri seda.  

Tähtis on pisike 

teavitus "Transfer 

completed" 

BT tarkvara uuendamine 

22.Vali "FW VERSION" Bluetooth Setup menüüst. 

23. Uuendatud terkvara versioon kuvatakse 
ekraanile. (ex. 01.63.30) 

Kontrolli Tarkvara Versiooni 

Kuigi protsessi riba on kadunud peale 40 sekundit, võtab uuendus aega kuni 5 minutit. Palun ära 
katkesta uuendust. 


