
Bluetooth® Software-update handleiding
CDE-177BT / CDE-178BT / iDE-178BT
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Introductie
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de head-unitDeze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de head-unit 
Bluetooth-firmware. Lees alle waarschuwingen en stappen zorgvuldig door voordat u start 
met het uitvoeren van de update.

Verbeteringen
De update verbetert de volgende punten:
• Bluetooth audio prestaties tijdens telefoonboek downloaden

T l f b k d l d lh id

Waarschuwing

Vereisten
• Computer met USB poort
• USB-geheugenstick

• Telefoonboek downloadsnelheid

Waarschuwing
• Voer de Bluetooth firmware update NIETuit tijdens het rijden.
• Zet het voertuig of de stroomtoevoer naar de head unit NIET uit tijdens het 

updaten. De update zal dan niet op de correcte manier uitgevoerd kunnen 
worden, wat schade aan de head unit kan opleveren.

OpmerkingOpmerking

• Updaten zal resulteren in dat alle gebruikersinformatie wordt verwijderd, inclusief 
gebruikersinstellingen, gekoppelde apparaten en telefoonboek contacten.

• Neem contact op met Alpine technische ondersteuning van uw land in het geval u
vragen heeft betreffende dit updateproces.

Bluetooth Firmware Update Instructies
USB voorzijde:
• CDE-177BT

USB achterzijde:
• CDE-178BT

Het downloaden van de Bluetooth Firmware Update
Bezoek de Alpine website van uw land/regio om het Bluetooth-firmware-update bestand, 
welke wordt gebruikt om deze update uit te voeren, te downloaden naar de computer. 
Het update-bestand is te vinden op uw lokale Alpine-website via www.alpine-europe.com

• iDE-178BT
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Head Unit Setup knopafbeelding
De afbeelding toont de knoppen die tijdens de update-
procedure zullen worden gebruikt. Deze illustratie is 
gebaseerd op het CDE-178BT model. De positie van de 
toetsen zal op sommige modellen anders zijn. Raadpleeg de 
handleiding van uw specifieke model voor de positie ervan.

WAARSCHUWING – Voer de Bluetooth firmware update NIET uit tijdens het rijden.

1. Formatteer de USB geheugenstick

1. Steek de USB geheugenstick in 
de computer

2. Klik met de rechter muisknop op 
d USB d i l tde computer. de USB drive en selecteer 
“Formatteer…”
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4. Voordat u OK klikt, controleer nog 
even of de juiste drive geselecteerd is

3. Stel de opties in zoals hieronder:
- Bestandsysteem: ‘FAT32’ (Default)

“
even of de juiste drive geselecteerd is- Controleer on het vinkje“Quick 

Format” uit staat

WAARSCHUWING - De 
geselecteerde schijf wordt volledig 
gewist

5. Het systeem formatteert de USB-
stick. Dit kan tot 10 min. in beslag
nemen.

6. Nadat het formatteren is voltooid
klik OK
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2. Kopieer het bestand naar de USB-stick

1. Kopieer het gedownloade updatebestand "BTFW_C500.bin” van de Alpine 
support website  in de root directory van de USB-stick.

Zorg ervoor dat het update-bestand het enige bestand is op de USB-stick.

3. Een bericht wordt weergegeven wanneer 
het veilig is om de USB-stick verwijderen

2. Zorg ervoor dat "veilig verwijderen"    
kiest voor het loskoppelen van de    
USB-stick.
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3. De head unit updaten

1. Zet het contact in de ACC stand

Voer de Bluetooth firmware update NIET uit tijdens het rijden.

2. Plaats de USB in de head unit

3. Houdt de AUDIO/SETUP knop min. 2 sec. in om in de setup mode te komen

4. Selecteer dmv de volumeknop de optie “Bluetooth“ en ENTER (druk de vol.knop in)

5. Selecteer dmv de volumeknop de optie “FW update“ en ENTER

6. Selecteer dmv de volumeknop de optie “FW update YES“ en ENTER
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7. “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“ verschijnt ongeveer 10 minuten
lang op het schermlang op het scherm

Druk aub geen knop in en schakel in geen geval de stroom uit tijdens 
de melding “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“ .

8. “Update End Please Push Any Button“ verschijnt op het display

Opmerking: De CDE-177BT toont "bijwerken” knipperent.

Opmerking: Op de CDE-177BT wordt “Updated” weergegeven

9. Zet het contact van ACC af, verwijder de USB en zet het contact weer op ACC.

Opmerking: Op de CDE 177BT wordt Updated weergegeven
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4. Controle van de update

1. Houdt de AUDIO/SETUP knop min. 2 sec. in om in de setup mode te komen

2. Selecteer dmv de volumeknop de optie “Bluetooth“ en ENTER

3. Selecteer dmv de volumeknop de optie “FW update“ en ENTER

4. De versie wordt nu wordt op het display weergegeven. Controleer of deze "C500“ is.
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