
Упътване за ъпдейт на Bluetooth® софтуера  

UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT 



Внимание 

• Не извършвайте ъпдейт по време на шофиране. 

• Не изключвайте докато устройството се ъпдейтва.  Ъпдейтът няма да 

бъде извършен правилно и главното устройство може да бъде 

повредено. 

Въведение 

Това упътване описва необходимите стъпки за ъпдейт на Bluetooth фърмуера на 

главното устройство. Преди да направите ъпдейта, се запознайте внимателно с  

всички стъпки и предупреждения. 

Забележка 

• В резултат на ъпдейта цялата потребителска информация ще бъде изтрита, вкл. 

потребителски настройки, сдвоени устройства и контактите в . 

• Моля обърнете се към Alpine техническа поддръжка във вашата странау ако имате 

въпроси относно ъпдейта. 

Изисквания 

• Компютър с USB порт 

• USB стик 

Подобрения 
Ъпдейтът подобрява следното: 

• Процеса на сдвояване 

• Bluetooth връзката 

Инструкции за ъпдейт на Bluetooth фърмуера 

Сваляне на Bluetooth фърмуер ъпдейт 

Посетете уеб страницата на Alpine за вашия регион, за да свалите файла за ъпдейт на 

Bluetooth фърмуера на компютъра, който ще използвате. Файла за ъпдейт можете да 

намерите на местния уеб сайт на www.alpine-europe.com  

USB предно: 

• CDE-173BT 

• UTE-72BT 

USB задно: 

• CDE-174BT 

http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/


ВНИМАНИЕ –  не ъпдейтвайте Bluetooth фърмуера по време на шофиране 

Илюстрация на бутоните на главното устройство 

Илюстрацията показва бутоните, които ще бъдат 

използвани по време на процедурата по ъпдейт. Тази 

илюстрация се базира на CDE-174BT. Разположението на 

бутоните е различно при различните модели. Моля 

проверете в ръководството на потребителя за конкретния 

модел. 

1. Форматиране на USB стика 

1. Поставете USB стика. 2.  Кликнете USB drive 

      и изберете  “Format…” 



ВНИМАНИЕ – Избраното 

устройство ще бъде изтрито 

напълно 

4. Преди да натиснете OK, уверете се, 

че сте избрали правилното 

устройство 

3.  Изберете опциите, както е показано 

по-долу: 

-   Файлова система: ‘FAT32’ (Default) 

-   Уверете се, че сте демаркирали 

“Quick Format” 

5. Системата форматира USB стика.  

    Това може да отнеме до 10 

минути. 

6. След като форматирането 

приключи, натиснете OK. 



2. Копиране на файла на USB стика 

1. Копирайте ъпдейт файла, свален от уеб сайта на Alpine 

      "13MYDecola3C69.bin" в root директорията на USB стика.  

3. Когато е безопасно да се отстрани USB 

стика, се появява съобщение. 

Уверете се, че файлът за ъпдейт е единственият файл на USB стика.  

2. Уверете се, че отстранявате USB  

 стика правилно преди да го 

изключите. 



3. Ъпдейт на главното устройство 

1. Включете устройството 

2. Натиснете “Source“  бутона, за да изберете USB 

3. Включете USB стика 

4. На дисплея ще се изпише “UNSUPORTED“ 

5. Натиснете AUDIO/SETUP  бутона за най-малко 2 сек., за да влезете в режим set up 

6.Завъртете копчето, изберете “BLUETOOTH“ и натиснете ENTER (натиснете копчето) 

Не извършвайте ъпдейт на  Bluetooth фърмуера 

по време на шофиране. 



7. Завъртете копчето,  изберете “FW UPDATE“ и натиснете ENTER 

8. Завъртете копчето, изберете “UPDATE YES“, натиснете ENTER  

11. “UPD START“ ще се появи на екрана за около 20 секунди. 

12. Устройството ще показва степента на процеса на ъпдейт. 

Моля не изключвайте устройството и не натискайте никое копче, 

докато устройството не покаже 0% - 99% . 

10. Устройството ще се изключи и включи отново.   

9. “SEARCHING“ ще се появи на екрана за около 2 секунди 



14. “M-SUM“ на сваления файл ще се появи на дисплея,  

 Ако ъпдейтът е успешен “M-SUM 3C69“ 

15. Изключете от контакт, отстранете USB стика и включете на контакт 

13. “UPDATED“ ще се появи на дисплея за около 5 секунди. 

Забележка: “M-SUM 3CA8“  или друг  “M-SUM“ може да се появи на дисплея! 
 
          



4. Потвърждаване на ъпдейта 

1. Натиснете AUDIO/SETUP бутона за най-малко 2 сек., за да влезете в  setup 

 

2. Завъртете копчето и изберете “BLUETOOTH“, натиснете ENTER 

3. Завъртете копчето, за да изберете “FW VERSION“ и натиснете ENTER 

4. Версията ще бъде показана. Уверете се, че на дисплея е показана версия “8.00.70R” 


