
“G500_SD-card_Tool” paigaldusjuhend seadmetele INE-W920R/925R/928R/977BT 
Uuendusprotsess “G500 SD-card Tool” paigaldus

1) Lae alla oma arvutisse fail (G500_SD-card_Tool).

2) Sisesta arvutisse tühi exFAT vorminguga (Micro) SD-mälukaart .

Uuendusprotsess

• Windows 7 / 8 / 10
• “G500_SD-card-Tool “ paigaldus käib üle (Micro) SD-mälukaardi.
• INE-W920R/925R puhul on vajalik Micro SD-mälukaart, 16 GB või suurem.
• INE-W928R/977BT puhul on vajalik SD-mälukaart ,16 GB või suurem. 
• Enne uuenduse alustamist veendu järgmises:

G500_SD card_Tool  paigaldus

Nõuded

Enne uuenduse alustamist veendu  järgmises:
• Allalaetud fail peab olema zip laiendiga. Alla laetud faili sisu tuleb lahti pakkida 

värskelt (exFAT) vormindatud (Micro) SD-mälukaardile.

Root

Uuendusfaili struktuur

app1
autorun

AlpineNavi.exe
SyncTool.exe

3) Paki fail lahti SD-mälukaardile (ntx. Kasutades WinZip / 7z / IZArc). 
Kataloog “autorun” peab olema nähtav SD-mälukaardil.

app2

AlpineAUTORUN.inf

y

content
AlpineNavi.exe
data.zip
nnghal.dll

4) Eemalda turvaliselt SD-mälukaart arvuti küljest “Safely 
Remove Hardware and Eject Media”.

5) Lülita sisse Alpine seade, keerates sisse auto süüde (palun 

Uuendusfaili sisu
autorun

 app1 (u. 2,86MB)

NAV_Migrate.exe
SyncTaskDef.dll

veendu märkuses nr.8) ning käivita seadmes 
Navigatsioonirakendus. Kuvatakse kaardivaade.

Märkused
1) ÄRA jäta faili lahti pakkimata, Alpine seade ei tunne muidu faili.

pp ( )
 app2 (u 36.1MB)
 AlpineAUTORUN.exe (u 1.0KB)
 NAV_Migrate.exe (u. 1.32MB)
 SyncTaskDef.dell (u. 0.398MB)

6) Sisesta Alpine seadmesse (Micro) SD-mälukaart.

7) “G500_SD-card_Tool” käivitub automaatselt. Palun oota kuniks 
avaneb uuenduse aken. Uuendus võib võtta kuni 45 minutit
(palun veendu märkuses nr 8)) j p , p

2) ÄRA muuda kataloogi ega faili nimesid, Alpine seade ei tunne muidu faili.
3) ÄRA  pane autorun kataloogi teistesse kataloogidesse.
4) ÄRA jäta/paneSD-mälukaardile teisi faile.
5) ÄRA eemalda SD-mälukaarti uuenduse ajal
6) ÄRA tee uuendust sõidu ajal.
7) ÄRA vajuta uuenduse ajal ühtegi nuppu.
8) ÄRA keera välja süüdet  ega ühenda seadet välja uuenduse ajal.

(palun veendu märkuses nr. 8).

8) Uuendus on lõpule viidud kui seade on taaskäivitunud. Alpine 
seade lülitub sisse ning kuvatakse kaardivaade. Nüüdsest alates 
töötab kogu navigatsioonirakendus (Micro) SD-määlukaardilt.

9) PANE TÄHELE: (Micro) SD-mälukaart PEAB jääme 
seadme SD pessa!

) j g j j
Kaasaegsed sõidukid võivad mõne aja möödudes süüte välja lülitada (ACC). 
Kui sa pole selles omaduses kindel , siis jäta auto mootor uuenduse ajaks käima.


