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IVE-W530BT Firmware Update
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Внимание

Подготовка чекор 1: форматирање на USB стик

ACC OFF, надеостатокнадеостатокнадеостатокнадеостатокнанананаструјаструјаструјаструја илиилиилиилиотстранувањеотстранувањеотстранувањеотстранувањенананана
USB сикотсикотсикотсикотзазазазавремевремевремевременанананапроцесотпроцесотпроцесотпроцесот ќеќеќеќе гогогогооштетиоштетиоштетиоштетиВашиотВашиотВашиотВашиотуредуредуредуред.

Вовед

Ова упатство ја опишува процедурата за

надоградување на IVE-W530BT софтверот

Потребно

• USB стик

• PC со zip програм

Подобрувања

iPod музичка репродукција преку USB конекција со iPhone 5

1. Се вклучува USB 
стикот.

2. Со десен клик се

избира “Format…”
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3. Се подесуваат

сетирањата:

- File System: Fat32 (Default)

- Се отштиклира“Quick 

Format”

4. Пред да се притисне

OK,проверете дали

сте го избрале

соодветниот драјв

вниманиевниманиевниманиевнимание –селектираниотселектираниотселектираниотселектираниотдрајвдрајвдрајвдрајв целосноцелосноцелосноцелосно ќеќеќеќебидебидебидебидеизбришенизбришенизбришенизбришен
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5. Системот го

форматира USB 

стикот и може да

трае до 10 min

6. Притиснете OK
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1. Со десен клик се

отвара симнатото

Подготовка чекор 2: отварање на симнатото

2. Се селектира

“Extract filesExtract filesExtract filesExtract files…………”

3. Се селектира

Вашиот USB драјв

4. По отварањето USB 

стикот има 1 фолдер
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5. Да се отстрани

стикот

внимателно

пред

исклучување

Надоградување на IVE-W530BT

1. Вклучете

напојување“SourceSourceSourceSource”

2. Кога ќе се подигне

софтверот повторно

притиснете “SourceSourceSourceSource”

3. Се избира“USBUSBUSBUSB” 4. Се конектира УСБ

стикот. “SearchingSearchingSearchingSearching” се

покажува

6. Се појавува порка

кога е безбедно

отстранувањето на

стикот
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5. Апдејтот почнува

автоматски. “UpdateUpdateUpdateUpdate””””

се појавува

6. Се покажува

старата и новата

верзија како и

прогресот

7. Апдејтот се чита

од УСБ стикот

8. Податоците се

пишуваат на FLASH

Забелешка- иако апдејтот сечита од УСБ медија,сепојавува "Reading from DISC”
9. По завршување на

читањето екранот

потемнува

10. Се појавува „EndEndEndEnd“

ACC OFF, надеостатокнадеостатокнадеостатокнадеостатокнанананаструјаструјаструјаструја илиилиилиилиотстранувањеотстранувањеотстранувањеотстранувањенананана USB сикотсикотсикотсикотзазазазавремевремевремевременанананапроцесотпроцесотпроцесотпроцесот ќеќеќеќе гогогогооштетиоштетиоштетиоштетиВашиотВашиотВашиотВашиотуредуредуредуред.
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11. Ако се појави “EndEndEndEnd”

брзо притиснете

го копчето за

напојување

12. Доколку не го

протоснете за

време од 5 секунди

апдејотот пак ќе

почне

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание –вовововоовојовојовојовој случајслучајслучајслучајненененегогогогопрекинувајтепрекинувајтепрекинувајтепрекинувајтеапдејтотапдејтотапдејтотапдејтот причекајтепричекајтепричекајтепричекајте ииииодетеодетеодетеодетенанананачекорчекорчекорчекор 11.

13. По притискање на

копчето за

вклучување во рок

од 5 секунди се

појавува екран со

опции

14. Исклучете го

напојувањето и

отстранете го USB 

стикот.По 10 

секунди повторно

вклучете

напојување,Вашиот

iPhone ќе биде

препознаен

Забелешка-овој дисплејсе појавува приближно 5 секунди пред да серестартира автоматскиапдејтот


