
4  Кога апдејтот е готов NE-W920R автоматски се рестартира 
 

Alpine Electronics, Inc. 

Процедура за софтверско надоградување на INE-W920R  
 
Процедура 

USB connector 

INE-W920R може да биде надоградена преку USB конекција(види конекциски  дијаграм  
долу). Пред да се започне проверете дека симнатиот фајл е компримиран во  zip формат. 
Содржината на фајлот мора да биде екстрахирана во ново форматиран USB (FAT32). 

Забелешки 
•  Да не се користи компримираниот фајл за апдејт инаку INE-W920R нема да ги препознае фајлите. 
•  Да не се менува името на фолдерот инаку INE-W920R нема да ги препознае фајлите. 
•  Да не се става BDAG104A фолдерот во друг фолдер 
•  Да не се става  ниеден друг фолдер/фајл на USB меморијата 
•  Да не се отстранува USB стикот додека трае процесот 
•  Да не се врши аодејтувањето додека возите. 
•  Да не се притиска било кое копче додека трае процесот. 
•  Да не се гаси автомобилот или уредот додека трае процесот 
  Модерните автомобили ќе го изгасат палењето по некое времедоколку моторот не е во функција.  
  Доколку не сте сигурни дека ова се однесува на Вашиот автомобил оставете го моторот  во лер  
  позиција додека трае апдејтот. 

Содржина на фајлот за апдејт 
       BDAG104A 
            - eripl.rom (around 20kB) 
            - erapl.rom (around 25MB) 
            - erapp.com (around 67MB) 
            - order.apn (around 1kB) 
            - buprog.bin (around 1MB) 
            - btfw.bin (around 1.3MB) 
            - scmriftb.apn (around 1kB) 
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3 Притиснете “OK” кога на екранот ќе се појави пораката 

INE-W920R 

Инсталирање на софтверски апдејт 

1 Сочувајте го  симнатиот фолдер  “BDAG104A” на празен USB во Root Folder. 

2 Поврзете го  USB преку USB конектор со INE-W920R. 

За време на процесот ќе се појави линија за прогрес. 

USB memory USB extension cable 

btfw.bin 

scmriftb.apn 

5  Изгасете го возилото,отстранете го USB и повторно вклучете го возилото за да го завршите  
     процесот Софтверскиот апдејт ќе го носи бројот “1.201” во SETUP менито на INE-W920R. 


