
 

 

X901D-(OC3, G6, G7, DU, F) / X701D-(A4, A4R, A5, Q5, F) /  

X801D-U / INE-W997D 

Tarkvara ning Navigatsioonirakenduse Uuendus 

 

 ÄRA keera Välja süüdet ega eemalda USB mälupulka Uuenduse ajal. 

Kaasaegsed sõidukid võivad teatud aja möödudes Välja lülitada süüte (ACC). Kui 

sa pole selles veendunud jäta auto mootor uuenduse ajaks tööle. 

 ÄRA kasuta pakitud faile ega muuda kataloogi ega faili nimesid. 

 ÄRA pane USB mälupulgale ühtegi teit faili ega kataloogi. 

 ÄRA kasuta uuenduse käigus ALPINE seadet, ega tee uuendust sõidu ajal. 

Uuendus koosneb 3 sammust.   

1. “Samm 1 - Audio” 

2. “Samm 2 - Audio” 

3. “Samm 3 - Navigatsioon” 

 

 Veendu enne uuendamist et USB mälupulk oleks värskelt formattitud (FAT32). 

 USB mälupulk peab olema formattitud (FAT32) formaati enne igat uuenduse 

sammu. 

 Seadme uuendus toimub üle USB pesa. Uuenduse alustamiseks ühenda USB 

mälupulk Alpine seadme USB pessa. 

 



 

 

1) Uuendus “Samm1 - Audio” 

 Lae alla fail “xxx_USB-Stick-1_Audio.zip” ning paki see lahti USB mälupulga juurkataloogi. 

 Kataloogi nimi on vastavalt mudelile erinev: 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A and WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A and WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A and WE00003A 

 

 Eemalda turvaliselt USB pulk arvuti küljest. 

 Lülita sisse Alpine seade ning ühenda USB pulk USB pessa.  

 Vajuta “OK” kui ekraanile ilmub uuenduse teavitus. 

 

 

 Uuendus algab umbes 20 sekundi möödudes ning kestab umbes 3 minutit. 

 

 Lõpule jõudes taaskäivitud Alpine seade automaatselt.  

 USB pulga võib nüüd eemaldada.  



 

 

2) Uuendus “Samm2 - Audio” 

 Lae alla fail “xxx_USB-Stick-2_Audio.zip” ning paki see lahti USB pulga juurkataloogi. 

 Kataloogi nimi on erinevate mudelite puhul erinev: 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A and WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A and WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A and WE00003A 

 

 Eemalda turvaliselt USB pulk arvuti küljest. 

 Lõlita sisse Alpine seade ning ühenda USB pulk USB pessa. 

 Vajuta “OK” kui ekraanile ilmub uuenduse teavitus. 

 

 Uuendus algab umbes 20 sekundi möödudes ning võteb aega umbes 3 minutit. 

 

 Lõpule jõudes taaskäivitub Alpine seade automaatselt  ning avaneb keelevaliku ekraan. 

 USB pulga võib nüüd eemaldada. 



 

 

 Kui ekraanile ilmub taas uuenduse teavitus, vajuta “Cancel” nuppu ning eemalda USB 

mälupulk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Uuendus “Samm3 - Navigatsioon” 

 Lae alla fail “xxx_USB-Stick-3_Navigation.zip” ning paki see lahti USB mälupulga 

juurkataloogi. 

 USB mälupulgale peavad tekkima kataloogid: 

1. “LIMOBSP” 

2.  “LIMONAVI” 

3. Fai “LIMOAUTORUN.exe” 

 Eemalda turvaliselt USB pulk arvuti küljest. 

 Lülita sisse Alpine seade ning vajuta “OK” keelevaliku aknas. 

 

 Vajuta seadmel klahvi “Map/Navigation”  

 Ühenda USB mälupulk seadme USB pessa. Uuendus algab automaatselt ning kestab umbes 

2 minutit. Lõpule jõudes taaskäivitub Alpine seade automaatselt. 

 USB pulga võib nüüd eemaldada. 

 

 



 

 

4) Kontrolli versiooni infot  

 UUS Navigatsioonitarkvara peab olema “9.18.31.646587, Apr 18 2016”. 

 Kontrolli Navigatsioonitarkvara versiooni: 

Setup → Information → About → Version Information. 

 
 

 

 UUS seadme tarkvara peab olema  “2.210.2.210.2.210”. 

 Kontrolli tarkvara vesiooni:  

Setup → General → About → Firmware Version. 

 

 

 Taaskäivita Alpine seade:  

Setup → General → About → Clear all Settings → Reset. 

 

 


