
4   Cand actualizarea software-ului este terminata, INE-W928R va reporni automat. 

5  Opriti contactul vehiculului,scoateti memoria USB si porniti contactul din nou 
  pentru a finaliza actualizarea software-ului. Numarul versiunii software-ului afisat  

         ca “1. 201”  in meniu SETUP la INE-W928R, aceasta procedura de actualizare este 
         reusita. 

Alpine Electronics, Inc. 

Procedura de actualizare software la INE-W928R  

Procedura de actualizare 

USB connector 

INE-W928R poate fi actualizat prin intermediul conexiunii USB (vezi diagrama de conectare de mai jos).  
Inainte de a incepe actualizarea,va rugam sa verificati urmatoarele note. Fisierul descarcat este 
comprimatin format zip. Continutul fisierelor descarcate trebuie sa fie extrase pe un USB proaspat  
formatat ( memorieFAT32). 

Note 
 NU  folositi fisierul comprimat pentru actualizare, altfel INE-W928R  nu va putea recunoaste fisierele. 
 NU  schimbati numele directorului si numele fisierelor, altfel INE-W928R nu va putea recunoaste fisierele. 
 NU  puneti folder-ul  BDAG205A  intr-un alt folder. 
 NU  folositi alte dosare/fisiere pe memoria USB. 
 NU  scoateti memoria USB  in timpul actualizarii. 
 NU  faceti actualizarea in timp ce conduceti. 
 NU apasati niciun buton in timpul actualizarii.. 
 NU opriti contactul vehiculului sau unitatea multimedia in timpul actualizarii. 
 Vehiculele moderne vor opri contactul (ACC) dupa un anumit timp,in cazul in care motorul nu este pornit.  
 Daca nu sunteti sigur ca acest lucru nu se va aplica si la, masina dumneavoastra, lasati motorul la relanti               
 In timp ce actualizarea este in curs de desfasurare. 

Actualizati continutul fisierului 
       BDAG205A 
            - eripl.rom (in jur de 20kB) 
            - erapl.rom (in jur de 25MB) 
            - erapp.com (in jur de 67MB) 
            - order.apn (in jur de 1kB) 
            - buprog.bin (in jur de 1MB) 
            - btfw.bin (in jur de 1.3MB) 
            - scmriftb.apn (in jur de 1kB) 

Root 

Actualizati locul de stocare al fisierului 

eripl.rom 

erapl.rom 

erapp.apn 

order.apn 

buprog.bin 

BDAG205A 

Conexiune 

3  Apasati pe butonul “OK” atunci cand apare un mesaj de actualizare pe ecran. 

INE-W928R 

Instalati actualizarea software-ului 

1 Dezarhiveaza fisierul actualizat descarcat “BDAG205A” pe o memorie USB  
      proaspat formatata. 

2  Conectati memoria USB la un conector USB de la IINE-W928R.. 

  In timpul actualizarii, va aparea o bara de progres. Va dura aproximativ 10 minute. 

USB memory USB extension cable 

btfw.bin 

scmriftb.apn 


