
4 Kui uuendus on lõppenud taaskäivitub Alpine seade automaatselt 
Jäta USB mälupulk seame külge järgmiseks uuenduseks.

Alpine Electronics, Inc.

X902D / X802D-U / X702D / INE-W710D Series
software update procedure

USB pesa

Audio Tarkvara tuleb uuendada 2. etapis. Esiteks, lae alla fail 
„xxxx_USBStick1_Audio.zip“ ning järgi juhendit. X702D / X902D /    X802D-U / INE-
W710D seadmeid saab uuendada üle USB (vt. Allpool olevat joonist Enne uuenduse 
alustamist, kontrolli järgmisi märkuseid. Allalaetud fail on zip formaadis. Faili sisu tuleb 
pakkida lahti värskelt vormindatud (FAT32) USB mälupulgale.

Märkmed
• ÄRA kasuta uuendamiseks pakitud faili, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA muuda kataloogi ega faili nime, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA pane kataloogi teise kataloogi sisse.
• ÄRA salvesta USB mälupulgale teisi faile ega katalooge.
• ÄRA eemalda USB mälupulka uuenduse ajal.
• ÄRA tee uuendust sõidus olles.
• ÄRA vajuta õhtki nuppu uuenduse ajal.
• ÄRA keea välja sõiduki süüdet ega lõlit avälja seadet uuenduse ajal.
Kaasaegsetes sõidukites võib süüde (ACC) peale teatud aega automaatselt välja lülituda. 
Kui sa pole oma sõiduki sellises omaduses kindel, jäta masina mootor uuenduse ajaks tööle.

Uuendusfaili sisu

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X702D-A4 WE00011A
Alpine X702D-A5 WE00011A
Alpine X702D-Q5 WE00011A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A

3 Vajuta “OK” nuppu kui ekraanile ilmub uuenduse teavitus.

Alpine Seade

Tarkvara Uuendus

1 Salvesta allalaetud kataloog „xxxx” tühjale USB mälupulgale.

2 Ühenda USB mälupulk Alpine seadme USB pessa.

Root

* Palun oota, uuendus algab 20 sekundi jooksul.

※Uuendus kestab u. 3 minutit.

* Vaata vasakul all olevat joonist.

Uuenduse protsess “Audio etapp 1”

Ühendus

USB älupulkUSB pikendus

Eemalda USB mälupulk. Seejärel vajuta OK nuppu. Taaskäivituseks kulub mõni 
sekund.
Etapp 1 on nüüd lõpule viidud. Nüüd mine “Etapp 2” juurde
„xxxx_USBStick2_Audio.zip“ Update.

5 Vajuta “OK” nuppu ekraanil ilmuval teavitusel.

※Uuendus kestab u. 1 minut.



5 Keera välja sõiduki süüde, eemalda USB mälupulk ning keera taas süüde sisse, et viia 
uuendus lõpule. Tarkvara versiooni number peab olema “5.0000.5.0000.5.0000” 
Kui kontrollida seda Alpine SETUP>GENERAL>ABOUT menüüst peale uuenduse lõppu.
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Uuenduse protsess “Audio etapp 2”

Nüüd lae alla fail „xxxx_USBStick2_Audio.zip“ ning järgi juhendit. X702D / X902D /    
X802D-U / INE-W710D seadmeid saab uuendada üle USB (vt. Allpool olevat joonist 
Enne uuenduse alustamist, kontrolli järgmisi märkuseid. Allalaetud fail on zip 
formaadis. Faili sisu tuleb pakkida lahti värskelt vormindatud (FAT32) USB 
mälupulgale.

1 Salvesta allalaetud kataloog „xxxx” tühjale USB mälupulgale.

4 Kui uuendus on lõppenud taaskäivitub Alpine seade automaatselt. 
Kui Alpine seadme ekraanil ilmub taas uuenduse teavitus, vajuta “Cancel” nuppu.

2 Ühenda USB mälupulk Alpine seadme USB pessa.

Root

6 Tee Alpine seadmele taaskäivutus: Vajutades Setup  General  About  Reset

Uuendusfaili sisu

USB pesa

Alpine Seade
Ühendus

USB mälupulkUSB kaabel

Tarkvara Uuendus

* Vaata vasakul all olevat joonist.

3 Vajuta “OK” nuppu kui ekraanile ilmub uuenduse teavitus.

* Palun oota, uuendus algab 20 sekundi jooksul.

※Uuendus kestab u. 3 minutit.

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A
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software update procedure

Märkmed
• ÄRA kasuta uuendamiseks pakitud faili, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA muuda kataloogi ega faili nime, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA pane kataloogi teise kataloogi sisse.
• ÄRA salvesta USB mälupulgale teisi faile ega katalooge.
• ÄRA eemalda USB mälupulka uuenduse ajal.
• ÄRA tee uuendust sõidus olles.
• ÄRA vajuta õhtki nuppu uuenduse ajal.
• ÄRA keea välja sõiduki süüdet ega lõlit avälja seadet uuenduse ajal.
Kaasaegsetes sõidukites võib süüde (ACC) peale teatud aega automaatselt välja lülituda. 
Kui sa pole oma sõiduki sellises omaduses kindel, jäta masina mootor uuenduse ajaks tööle.



5 Eemalda USB mälupulk kui ekraanil ilmub teavitus uuenduse lõpu kohta. Alpine seade 
taaskäivitub automaatselt kui USB mälupulk on eemaldatud.
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Uuenduse protsess “Navigation Step 3”

Nüüd lae alla fail “xxxx_USB-Stick-3_Navigation.zip“ning järgi juhendit. X702D / 
X902D /    X802D-U / INE-W710D seadmeid saab uuendada üle USB (vt. Allpool 
olevat joonist Enne uuenduse alustamist, kontrolli järgmisi märkuseid. Allalaetud fail on 
zip formaadis. Faili sisu tuleb pakkida lahti värskelt vormindatud (FAT32) USB 

1 Lae alla fail “XXX_USB-Stick-3_Navigation.zip ing paki see lahti Tühjale USB 
mälupulgale. Järgmised kataloogid ning failid peavad olema USB mälupulgal, 
“LLIMOBSP” , “LIMONAVI” ning “LIMOAUTORUN.exe”

3 Vajuta seadmel “Map/Navigation” nuppu. 

2 Eemalda Mälupulk turvaliselt arvuti küljest.

6 Kontrolli tarkvara versiooni numbrit navigatsiooni menüüst: Information  About  Version 
Information. Uus versioon peab olema 9.18.45.743210, Sep 18 2018

Uuendusfaili sisu:

USB pesa

Alpine Seade
Ühendus

USB mälupulkUSB kaabel

Tarkvara Uuendus

4 Ühenda USB mälupulk Alpine seadme USB pessa.

X902D / X802D-U / X702D / INE-W710D Series
software update procedure

Examples of navigation buttons

*Uuendus käivitud automaatselt
*Uuendus kestab u. 2 minutit

7 Tee Alpine seadmele taaskäivitus Setup  General  About  Reset

Example of Firmware version

Märkmed
• ÄRA kasuta uuendamiseks pakitud faili, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA muuda kataloogi ega faili nime, Seade ei tunne seda ära.
• ÄRA pane kataloogi teise kataloogi sisse.
• ÄRA salvesta USB mälupulgale teisi faile ega katalooge.
• ÄRA eemalda USB mälupulka uuenduse ajal.
• ÄRA tee uuendust sõidus olles.
• ÄRA vajuta õhtki nuppu uuenduse ajal.
• ÄRA keea välja sõiduki süüdet ega lõlit avälja seadet uuenduse ajal.
Kaasaegsetes sõidukites võib süüde (ACC) peale teatud aega automaatselt välja lülituda. 
Kui sa pole oma sõiduki sellises omaduses kindel, jäta masina mootor uuenduse ajaks tööle.
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