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Waarschuwing 

WAARSCHUWING – Update de Bluetooth firmware NIET tijdens het rijden! 
ACC OFF, verwijderen van vermogen, of loskoppelen van de USB stick tijdens het 
updateproces zal uw apparaat beschadigen! Zorg voor een stabiele voeding! 

Introductie 

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de Head Units 
Bluetooth firmware. Lees alle waarschuwingen en stappen voor het uitvoeren van de update. 

Let op! 

• Het bijwerken zal resulteren in het volgende: alle gebruikersinformatie wordt verwijderd, met 
inbegrip van gebruikersinstellingen, gekoppelde apparaten, en telefoonboek contacten. 

• Neem contact op met Alpine Technische ondersteuning in uw land als u vragen heeft met 
betrekking tot het update-proces. 

Vereisten 
• Een Android-apparaat met Bluetooth-connectiviteit. Dit betekent een ingebouwde Bluetooth-

adapter of een externe USB-Bluetooth-adapter. 
• De Bluetooth-adapter moet ondersteuning bieden voor File Transfer Profile (FTP). 
• Het Bluetooth-firmware-updatebestand (Alpine meegeleverd). 
• Een internetverbinding tijdens pairing proces (automatische driver download) 

Verbeteringen 

De update verbeterd de volgende punten: 
• De Head Units compatibiliteit wordt verbeterd van AVRCP1.3 naar AVRCP1.4 
• Compatibiliteit met nieuwe mobiele telefoons. 
• iOS6 Bluetooth Audio – weergave van de tag informatie op de Head Unit 
• iOS6 Bluetooth Audio – vermogen om de iPhone muziekspeler vanaf de Head Unit te bedienen 

Bluetooth Firmware Update Instructies 

De Bluetooth-firmware-update maakt gebruik van een Bluetooth-functie die bekend staat als File 
Transfer Profile (FTP) om het updatebestand draadloos over te brengen van de PC naar de head-
unit. Deze handleiding beschrijft de update uitgevoerd met behulp van een Android-apparaat en 
een gratis app. 
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WAARSCHUWING – Update de Bluetooth firmware NIET tijdens het rijden! 

1. Voorbereiden van de Bluetooth verbinding 

 

- Zet de Head Unit aan door het contact van je auto aan te zetten. 
 

- Controleer of de benodigde instellingen voor de update zijn gedaan, zoals 
• "BLUETOOTH IN" is ingesteld op "HFP+AUDIO" 
• "Visible Mode“ of “Zichtbaarheid van apparaat“ is ingesteld op "ON“ of “AAN“ 
• Alle gekoppelde telefoons zijn ontkoppeld  

1. Druk op de "Setup“ knop 2. Selecteer "System Setup" 

 
2. Download en installeer de "Bluetooth File 

Transfer" App van de Google play store. 

Download de Bluetooth Firmware en de Transfer App op de telefoon 

3. Kopieer "FC6000S_01-27-00.plf" 
naar een map op je telefoon. 

U vindt de laatste Bluetooth firmware update voor uw eigen regio op de Alpine website. 
Dit bestand moet worden gekopieerd naar uw Android telefoon voor deze update. U 
kunt het vinden bij uw plaatselijke Alpine website op  www.alpine-europe.com  
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7. Controleer of "Visible Mode" op 
“ON” staat 

Als er geen apparaat gekoppeld is, is het niet mogelijk dit 
menu te gebruiken. Sla in dat geval deze stap over. 

8. Ga naar het "Clear Device" menu. 

9. Klik op een gekoppeld apparaat. 10. Bevestig door op "Yes“ te klikken 

Herhaal stap 9 en 10 tot de lijst leeg is en alle apparaten 
zijn ontkoppeld. 

3. Druk op de "Page DN" button 4. Zorg ervoor dat "BLUETOOTH IN" is 
ingesteld op "HFP+AUDIO" 

5. Ga terug naar "Setup Sel." d.m.v. de 
"back" knop 

6. Selecteer "Source Setup“ en 
daarna "Bluetooth Setup" 
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2. Selecteer het apparaat "Alpine AV 
Receiver". 

3. Controleer of de code is hetzelfde op 
beide apparaten en druk op "OK" 
en "YES" 

Afhankelijk van de versie kan het zijn dat dit niet wordt 
getoond 

1. In het “Instellingen” menu van 
Andriod, selecteert u het “Bluetooth” 
menu 

2. Het creëren van een Bluetooth-koppeling tussen Android en 
head-unit 

De telefoon zal nu gaan zoeken naar andere BT-apparaten 

4. Vink "Don't ask again“ aan en klik 
op "OK" 
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3. Updaten van de Bluetooth Firmware 

WAARSCHUWING – schakel het voertuig of de stroom van de head-unit NIET uit terwijl 
het apparaat wordt geupdate. De update zal dan niet correct worden uitgevoerd en de 
head-unit kan beschadigen. 

1. Zorg dat IVE-W530BT is is gekoppeld 
als "Phone and Media audio" 

2. Sluit het “Instellingen“ menu en 
open de "Bluetooth File Transfer" 
app. 

3. Ga naar de map welke het nieuwe BT 
Firmware bestand bevat 

4. Houd het firmware bestand een paar 
tellen ingedrukt en selecteer "Copy" 
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10. Op het Android-apparaat, selecteert 
u de BT Tab 

8. Selecteer "YES", als je er zeker van 
bent dat je wilt updaten 

 

9. Nu wacht de IVE-W530BT op het 
update-bestand. 

5. In het "BLUETOOTH Setup“ menu klik 
je op de "Page down" knop 

6. Selecteer "Firmware Update" 

7. Selecteer twee maal "YES“ 
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14. Tijdens de overdracht, wordt deze 
voortgangsbalk weergegeven 

Hoewel het kan zijn dat de voortgangsbalk wordt voltooid na 40 seconden, kan de update tot ca. 5 minuten duren. 
Gelieve niet het update-proces te onderbreken. 

13. Druk een paar tellen op de lege map 
en selecteer "Paste here" in het pop-
up menu 

12. Selecteer de "Update" map 11. Selecteer "Alpine AV Receiver" 
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4. Controleren van de update 

1. In "Bluetooth Setup" menu, druk op 
"Firmware Version" 

2. Controleer of de weergegeven 
versie nummer overeen komt met 
het download bestand 

16. Nadat de update succesvol is 
voltooid, IVE-W530BT zal het volgende 
bericht weergeven 

15. Dit foutbericht kan worden 
weergegeven. Negeer het. 
Belangrijk is de kleine popup 
waarin staat "Transfer completed" 


