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Bluetooth® Software Update Manual
Using an Android Device

IVE-W530BT
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Вступ

У цьому керівництві описано кроки, котрі необхідно здійснити для
оновлення прошивки Bluetooth головних пристроїв.  Уважно ознайомтеся до
початку оновлення.

Вимоги

• Пристрій на базі Android з можливістю з’єднання через Bluetooth (вбудовані
адаптери Bluetooth або зовнішні адаптери USB Bluetooth).

• Адаптер Bluetooth повинен підтримувати профіль передачі файлів File Transfer Profile 
(FTP).

• Файл оновлення прошивки Bluetooth (надається компанією Alpine).
• Інтернет-з’єднання під час узгодження (автоматичне завантаження

драйверу).

Удосконалення

Це оновлення удосконалює наступне:
•Сумісність головних пристроїв буде покращено з AVRCP1.3 до AVRCP1.4
•Сумісність з новими мобільними телефонами.
•iOS6 Bluetooth Audio - виведення на дисплей головного пристрою тегової інформації
•iOS6 Bluetooth Audio - можливість керування музичним плеєром iPhone з головного
пристрою

Попередження

• Забороняється виконувати оновлення прошивки Bluetooth під час
керування автомобілем.

• Для забезпечення коректного оновлення та щоб запобігти
пошкодження пристрою забороняється глушити автомобіль або
відключати живлення головного пристрою під час оновлення.

Примітка

• Оновлення призведе до видалення всієї призначеної для користувача
інформації, включаючи налаштування користувача, узгоджені пристрої та
контакти телефонної книги.

• З будь-якими питаннями стосовно процесу оновлення потрібно
звертатися до технічної підтримки Alpine у Вашій країні.

Інструкції з оновлення прошивки Bluetooth 

В процесі оновлення прошивки Bluetooth для безпровідної передачі файлу
оновлення з комп’ютеру на головний пристрій використовується функція, 
відома як File Transfer Profile (FTP) (профіль передачі файлів). В цьому керівництві
описується процес оновлення, що виконується з використанням
безкоштовної програми пристрою на базі Android.
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2. Завантажити і встановити
програму "Bluetooth File Transfer" з Google play store.

Завантажити в телефон прошивку Bluetooth та
додаток передачі Transfer

3. Зкопіювати файл "FC6000S_01-27-00.plf" в
папку на телефоні

Найновіші оновлення прошивки Bluetooth можна знайти на своєму
регіональному сайті Alpine. Для виконання цього оновлення цей файл
потрібно скопіювати в телефон на базі Android. Знайти його можна на
Вашому місцевому сайті Alpine: www.alpine-europe.com

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Забороняється виконувати оновлення
прошивки Bluetooth під час керування автомобілем.

1. Підготовка підключення Bluetooth 

- Увімкнути магнітолу, встановивши ключ в замку запалення в положення
ACC.

- Підтвердити налаштування, необхідні для оновлення:
1. "BLUETOOTH IN" встановлено в положення "HFP+AUDIO"
2. "Visible Mode" (Видимий режим) встановлено в положення "ON« (увімкнено).
3. Всі узгоджені мобільні телефони видалено.

1. Натиснути кнопку "Setup"
(налаштування)

2. Вибрати "System Setup” (налаштування
системи)

http://www.alpine-europe.com/
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3. Натиснути кнопку "Page DN" 4. Встановити "BLUETOOTH IN" вположення
"HFP+AUDIO"

6. Вибрати "Source Setup", потім
"Bluetooth Setup”.

5. Повернутися до "Setup Sel.”, 
натиснувши кнопку "back”.

7. Встановити "Visible Mode" в
положення ON (увімкн.).

8. Увійти до меню "Clear Device".

Якщо відсутнє з’єднання з будь-яким
пристроєм, неможливо ввійти в це
меню. В такому випадку потрібно
пропустити цей розділ. 

9. Вибрати узгоджений пристрій. 10. Підтвердити, натиснувши "Yes” (Так). 

Повторити етапи 9 та 10 з іншими узгодженими
пристроями, доки список не стане порожнім.
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2. Вибрати пристрій "Alpine AV Receiver".1. З меню налаштування пристроїв
на базі Android вибрати меню Bluetooth. 

2. Узгодження Bluetooth між пристроєм на базі Android та
головним пристроєм

Пристрій на базі Android почне
пошук нових BT пристроїв

3. Підтвердити, що код на обох
пристроях є однаковим, та
натиснути “OK" та "YES”.

4. Вибрати "Don't ask again" (Більше не
запитувати) та натиснути
"OK"

Залежно від версії, цей діалог
може бути не показано.
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3. Оновлення прошивки Bluetooth 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Для забезпечення коректного оновлення та щоб
запобігти пошкодження пристрою забороняється глушити
автомобіль або відключати живлення головного пристрою під час
оновлення.

1. Підключити IVE-W530BT як "Phone and 
Media audio”

2. Закрити меню
налаштування та відкрити
програму "Bluetooth File Transfer”.

3. Перейти в папку, котра
містить новий файл з
прошивкою BT

4. Натиснути та утримувати (довге
натиснення) файл оновлення та
вибрати "Copy” (Копіювати)
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6. Вибрати "Firmware Update”
(Оновлення прошивки).

5. В меню "BLUETOOTH Setup” натиснути
кнопку "Page down”.

8. Вибрати "YES" для оновлення.7. Вибрати "YES", двічі.

9. IVE-W530BT чекає на файл
оновлення.

10. На пристрої на базі Android
вибрати BT Tab
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12. Вибрати папку "Update«
(Оновити)

11. Вибрати "Alpine AV Receiver"

14. Під час передачі на дисплеї
показано цей індикатор
виконання

13. Натиснути та утримувати
порожню папку та вибрати
"Paste here" (Вставити сюди) в
спливаючому меню

Навіть якщо індикатор виконання показує завершення
операції через 40 секунд, оновлення може займати до 5 хвилин. 
Не переривати процес оновлення.
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15. МОЖЕ з’явитися
повідомлення про помилку. 
Не звертайте уваги. 
Значення має невелике
повідомлення "Transfer completed”
(Передачу завершено)

16. Після успішного завершення
IVE-W530BT покаже таке
повідомлення

4. Підтвердження оновлення

1. В меню "Bluetooth Setup”
(Налаштування ВТ) 
натиснути "Firmware Version”
(Версія прошивки).

2. Підтвердити, що номер версії
на дисплеї – такий самий, як і
номер файла для
завантаження


