
4 Peale uuenduse lõppu taaskäivitub seade INE-W970BT automaatselt. 

5  Keera välja auto süüde, eemalda USB mälupulk ning keera süüde taas sisse et uuendus  

   lõpule viia.  Kui tarkvara versiooni numbriks kuvatakse “150113D1.3.6” SETUP menüüs, 

     on järelikult uuendus lõpule viidud.. 
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INE-W970BT tarkvara uuendamine 

Uuendamine 

USB pesa 

Seadme INE-W970BT tarkvara uuendus toimub üle USB ühenduse (vaata joonist allpool).  

Enne uuenduse alustamist kontrolli palun järgmisi tingimusi. Allalaetud uuenduse fail on  

kokkupakitud zip fail. Selle sisu tuleb lahti pakkida värskelt formattitud (FAT32) mälupulga 

juurkataloogi. 

Märkused 

• ÄRA unusta uuendusfaili lahti pakkida, muidu ei tunne INE-W970BT faili ära. 

• ÄRA muuda kataloogi ega failide nimesid, muidu ei tunne INE-W970BT faili ära. 

• ÄRA liiguta _GAVN_Updates kataloogi teise kataloogi alla. 

• ÄRA pane USB pulgale teisi faile ega katalooge. 

• ÄRA eemalda uuenduse käigus USB mälupulka. 

• ÄRA tee uuendust sõidu ajal. 

• ÄRA vajuta uuenduse käigus seadme nuppe. 

• ÄRA keera uuenduse käigus välja auto süüdet . 

  Kaasaegsed sõidukid võivad mõne aja möödudes automaatselt välja lülitada süüte (ACC).  

  Kui sa pole selles omaduses kindel, jäta auto mootor tööle kogu uuenduse ajaks. 

Uuenduse failid 

       _GAVN_Updates 

            - A0.178_140801G1T.bin (approx. 20MB) 

            - INE-W940A_20131209_01_S0118.mhx (approx 1.43MB) 

            - updGAVN.exe (around 0.7MB) 

            - BTFW_W940_C508.enc (approx. 1.38MB) 

Uuendusfaili struktuur 

A0.178_140801G1T.bin 

INE-W940A_20131209_01_S0118.mhx 

updGAVN.exe 

 

_GAVN_Updates 

USB ühendus 

3 Vajuta “AV-Update” nuppu ekraanile ilmuva teavitusel. 

INE-W970BT 

Tarkvarauuendus osa 1 (USB mälupulk) 

1 Salvesta allalaetud kataloog “_GAVN_Updates“ tühja mälupulga juurkataloogi. 

2 Ühenda USB mälupulk seadme INE-W970BT USB pessa ning seade Tuner (Raadio) režiimi. 

Uuenduse käigus ilmub ekraanile progressiriba. Uuendus võib võtta u. 10 minutit. 

USB mälupulk USB pikenduskaabel 

6 Tee seadmele INE-W970BT taaskäivitus:  

 Setup  General  About  Restore Factory Setting 

BTFW_W940_C508.enc 



 4  Peale uuenduse lõppu, annab seade CD plaadi välja. 

  Kui sa plaati ei eemalda algab uuendusprotsess algusest peale. 
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INE-W970BT tarkvara uuendus 

Uuenduse käik 

INE-W970BT tuleb uuendada ka CD-kaudu.  

Tähtis on SEE uuendus teha peale USB mälupulga uuendust!  

Mõlemad uuendused tuleb viia lõpule. 

Enne uuenduse algust, palun veendu et allalaetud fail oleks ISO formaadis.  

Alla laetud fail tuleb lahti kirjutada tühjale CD-plaadile. 

Märkused 

• ÄRA unusta uuendusfaili lahti pakkida, muidu ei tunne INE-W970BT faili ära. 

• ÄRA muuda kataloogi ega failide nimesid, muidu ei tunne INE-W970BT faili ära. 

• ÄRA paiguta uuenduse faile teise kataloogi alla. 

• ÄRA salvesta CD plaadile teisi faile ega katalooge. 

• ÄRA eemalda CD plaati uuenduse käigus. 

• ÄRA tee uuendust sõidu ajal. 

• ÄRA vajuta uuenduse käigus seadme nuppe. 

• ÄRA keera uuenduse käigus välja auto süüdet . 

  Kaasaegsed sõidukid võivad mõne aja möödudes automaatselt välja lülitada süüte (ACC).  

  Kui sa pole selles omaduses kindel, jäta auto mootor tööle kogu uuenduse ajaks. 

Uuendusfaili sisu 

      Juur 

            - Build.img (approx. 2MB) 

            - Dummy.txt (approx. 55MB) 

            - Ginger_release_dl202_v970_64_16.bin (around 2.0MB) 

            - Update.ver (approx. 1 KB) 

Juur 

Uuendusfaili struktuur 

Build.img 

Dummy.txt 

Ginger_release_dl202_v970_64_16.bin 

3 Seade lülitub 'DVD' režiimi ning ekraanil kuvatakse järgmine teavitus. 

Tarkvarauuendus osa 1 (CD plaat) 

1 Kirjuta allalaetud iso image fail “INE-W970BT V1.3.6.iso“ lahti tühjale CD plaadile. 

2 Sisesta kirjutatud CD plaat seadme INE-W970BT DVD lugejasse 

Uuendus võtab aega umbes 3 minutit. 
Update.ver 


