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Manual Actualizare Software  
 

EZI-DAB-GO / EZI-DAB-BT 
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Avertisment 

Descarca Firmwarefile 

ATENȚIE - NU actualizați firmware-ul în timp ce conduceti! 

ACC pe OFF, daca ii scoateti alimentarea sau daca ii scoateti din priză cablul 

USB în timpul procesului de actualizare, aparatul se va deteriora! Asigurați-vă că 

aveți o sursă de alimentare stabilă! 

Introducere 

Acest manual descrie pașii necesari pentru actualizarea firmware-ului.  
Citiți toate avertismentele și toti pașii cu atenție înainte de efectuarea actualizării..  
Vă rugăm să actualizati si aplicația PureGo de pe smartphone-ul dvs. Vă rugăm să urmați 

instrucțiunile pe telefonul mobil..  

Cerinte 

• Laptop cu sistem de operare Windows. Dacă nu aveți un laptop, va trebui să eliminați EZI 

DAB GO/BT de pe parbriz și sa actualizati software-ul folosind un PC care ruleaza Windows.  

• Fișier de actualizare 

Imbunatatiri 

Actualizarea îmbunătățește următoarele puncte: 

 
•  
•  

Deschideți browser-ul de pe laptop și intrati pe suport local Alpine. 

Atunci când descărcați fișierul pe computer va ajunge ca un fișier comprimat (.zip), care va avea 

nevoie de decomprimare. Utilizați un instrument de decomprimare cum ar fi WinZip pentru a 

decomprima (sau "despacheta") fișierul și salvați fișierul într-o locație de pe computer pe care il 

vei găsi cu ușurință. Există doar un singur fișier .dfu în zip pentru a-l salva. 
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1. Deconectati cablul USB de la adaptorul de alimentare al EZI-DAB-GO/BT si conectati-l la un 
port USB disponibil de la laptop/PC 

2. Deschideti fisierul .exe de pe PC/laptop si veti vedea ecranele de mai jos 

3. În continuare, va trebui să puneti EZI-DAB GO/BT in mod USB. 

Apăsați butonul HOME de pe controlerul fără fir și rotiți și 

apăsați Select dial pentru a allege ‘SETTINGS’ > ‘USB 

UPDATE’ > confirmați selectând ‘YES’. 

 Ecranul va afisa ‘ANTENNA CONNECTING’ 

4. Apăsați butonul ‘Return’ de pe laptop/PC. 

5. Veți vedea imaginea de mai jos. 
     Veti fi intrebat ‘Do you want to upgrade all?‘   

 Apasati ’Y’ si apoi apasati butonul ‘Return’ de pe laptop/PC 

Pregătire actualizare 
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6. Actualizarea va începe. Ecranul laptop-ului vă va arăta progresul actualizării 

Actualizare firmware 

7. Dacă actualizarea s-a terminat, veți vedea imaginea de mai jos 

8. Apăsați butonul "Enter" de pe PC/laptop și veți vedea imaginea de mai jos 

9. Vă rugăm să apăsați butonul 'OK' 
 

10. În cele din urmă, deconectați EZI DAB GO/BT de pe PC/laptop și conectați EZI-DAB GO/BT la 

sursa de alimentare de la masina.  


