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Εισαγωγή

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού του PMD-
B200P.

Βελτιώσεις λογισμικού
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Πλοήγηση
• Βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης έντασης όταν αλλέζετε από Bluetooth σε  
  εφαρμογή πλοήγησης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης

Bluetooth
• Βελτιωμένο κατέβασμα τηλεφωνικού καταλόγου όταν η ρύθμιση είναι ALL  
  (PHONE+SIM), ακόμα και όταν το τηλέφωνο υποστηρίζει μονάχα κατέβασμα των  
  επαφών από το τηλέφωνο (όχι από την κάρτα SIM)  
• Βελτιωμένη ταχύτητα αποκωδικοποίησης Vcard ακόμα και όταν αποστέλετε  
  πολλαπλές εισόδους OPP  
• Μεγιστοποίηση έντασης Bluetooth κατά τη διάρκεια κλήσης 
• Επαναφορά έντασης συστήματος όταν τερματίζετε μια κλήση  
• Βελτιωμένη ποιότητα φωνής 
• Διόρθωση λαθών κατά το κατέβασμα επαφών τηλεφωνικού καταλόγου στα  
  τηλέφωνα Blackberry

Λήψη GPS
• Διόρθωση σε περίπτωση απώλειας λήψης GPS Λειτουργία τηλεχειρισμού

Remote Control Operation
• Διόρθωση λαθών σε περίπτωση που ο τηλεχειρισμός δεν είναι εφικτός όταν  
   εισάγετε διαφοερτικούς προορισμούς

Απαιτήσεις

• Σύνδεση internet γρήγορης-ταχύτητας  
• PC με SD Card Reader ή υποδοχή SC Card 
• SD Card (το ελάχιστο 128MB)  
Σημείωση: Οι κάρτες SDHC δεν υποστηρίζονται
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• Κατεβάστε το αρχείο “SDCardImage.zip” στο PC σας  
• Ανοίξτε το συμπιεσμένο αρχείο και αποθηκεύστε τα περιεχόμενα  
  του φακέλου “SDCardImage” στην διαμορφωμένη SD Card  
• H SD Card πρέπει να περιλάμβάνει τους ακόλουθους φακέλους και αρχεία: 

1

Αναβάθμιση περιεχομένων

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει με ασφάλεια την [SD] κάρτα από τον     
  υπολογιστή σας
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• Κλέίδωστε (Προστατεύστε) την SD Card3

• Δ ε ξ ί  κ λ ι κ  σ τ η ν  έ ν δ ε ι ξ η  
 “ R e m o v a b l e  D i s c ”  [ S D ] 
 • Κλικ στην ένδειξη “Format”

1 • Η λειτουργία “Quick Format” πρέπει  
   να απενεργοποιηθεί  
• Πατήστε “Start”  
• Πατήστε “OK” και έπειτα “Format  
   Complete”
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Διαμόρφωση SD Card



5 •  Πιέστε “ΟΚ” μόλις τελειώσει η  
   αναβάθμιση - Η μονάδα θα  
  σβήσει

3 • Πιέστε “OK” στην οθόνη ώστε  
  να συνεχίσετε τη λειτουργία  
  “Upadate Success”

4 • Πιέστε “Start” στην οθόνη
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Αναβαθμίστε την έκδοση PMD-B200P

2 • Εισάγετε την SD Card  
• Πιέστε και κρατήστε “Volume  
  Down” και “Power On”  
  παράλληλα ώστε να αποκτήσετε  
  πρόσβαση την λειτουργία  
  “Update” 

1 •  Συνδέστε το PMD -B200P έκδοση 2.0 σ την παροχή   
•  Επαναφέρετε το PMD-B200P έκδοση 2.0

Πλήκτρο Volume Down

 Πλήκτρο Power On

Τελικά βήματα

• Επαναφέρετε to PMD-B200P έκδοση 2.0  
• Απομακρύνετε την SD Card  
• Ανοίξτε τη μονάδα και η ακόλουθη οθόνη θα εμφανιστεί  
• Πιέστε “Disable Menu” για να απενεργοποιήσετε το Menu Διατήρησης στην  
  επόμενη εκκίνηση.Το πλήκτρο θα αλλάξει από “Disable Menu” σε “Enable  
  Menu”. 
• Πιέστε “iGo” για να αρχίσει η εφαρμογή


