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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.

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

Vereisten
• Een Windows 7 computer met Bluetooth connectiviteit. Dit omvat ingebouwde Bluetooth
adapters of externe USB Bluetooth adapters.
• De Bluetooth adapter moet ondersteuning bieden voor File Transfer Profile (FTP).
• De Bluetooth firmware updatebestand (door Alpine meegeleverd).
• Een internetberbinding tijdens het pairings proces (automatische driver download)

Waarschuwing
• Update de Bluetooth firmware NIET tijdens het rijden.
• Schakel uw voertuig NIET uit of verwijder de stroom NIET van de Head Unit tijdens
het updaten. De update zal niet correct worden uitgevoerd en de Head Unit kan
worden beschadigd.

Let op
• Updaten zal resulteren in het verlies van alle gebruikersinformatie, met inbegrip van
gebruikersinstellingen, gekoppelde apparaten, en telefoonboek contacten.
• Neem contact op met Alpine Technical Support in uw land als u vragen met betrekking tot het
updateproces heeft.

Bluetooth Firmware Update Instructies
De Bluetooth firmware updateprocedure maakt gebruik van een Bluetooth functie bekend staat
als File Transfer Profile (FTP) om draadloos het updatebestand te verzenden van de PC naar de
Head Unit. Deze handleiding beschrijft het updateproces uitgevoerd met behulp van het
Windows 7 operating system (Broadcom Bluetooth Stack en Microsoft Bluetooth Enumerator).

Downloading de Bluetooth Firmware Update
U vindt de laatste Bluetooth firmware update op uw eigen regio op de Alpine website. Dit
bestand moet worden gekopieerd naar uw computer voor deze update. U kunt het vinden bij
uw plaatselijke Alpine website op www.alpine-europe.com
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1. Voorbereiden van de Bluetooth verbinding
WAARSCHUWING – Update de Bluetooth firmware NIET tijdens het rijden
Zet de Head Unit aan door de het contact op Accessoire(ACC) positie te zetten.
- Controleer of de benodigde instellingen voor de update zijn gemaakt zoals:
1.
"BLUETOOTH IN" is ingesteld op "HFP+AUDIO"
2.
"Visible Mode" is ingesteld op "ON"
3.
Alle gekoppelde apparaten zijn verwijderd
1. Drup op "Setup" knop

2. Selecteer "System Setup"

3. Druk op de "Page DN" knop

4. Controleer of "BLUETOOTH IN" is
ingesteld op "HFP+AUDIO"

5. Ga terug naar "Setup Sel." door op
de "back" knop te drukken

6. Selecteer "Source Setup",
vervolgens "Bluetooth Setup"
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7. Controleer of "Visible Mode" is
ingesteld op ON.

8. Enter de "Clear Device" menu.

In case there is no paired device, you will not be able to
enter this menu. In that case skip this section.

9. Klik op een gekoppeld apparaat.

10. Controleer en druk op "Yes"

Herhaal stap 9&10 met andere apparaten tot de lijst
helemaal leeg is

2. Creëer een Bluetooth Pairing tussen de PC en de Head Unit
1. Van dee Windows 7 task bar
selecteer "Start" > "Control Panel"
> "Devices and Printers"

2. Selecteer "Add a Device"

Een nieuw venster wordt geopend, en Windows zal
beginnen met zoeken naar BT apparaten
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2. Creating a Bluetooth Pairing between the PC and Head Unit
3. Selecteer het apparaat "Alpine AV
Receiver", en druk op "Next"

4. Controleer of de code het zelfde is
door op "Next/Yes" op beide
apparaten te klikken

Depending on the version this dialog might no be shown.

5. Selecteer Close op de "Add a
device" venster.

6. In de "Devices and Printers" venster
rechterklik op "Alpine AV Receiver"
en selecteer "Properties"

Afhankelijk van uw Windows versie, Windows kann
drivers downloaden voor de nieuwe toegevoegde
apparaat via Windows Update

7. Selecteer de "Services" tab

8. Controleer dat "Headset service" is
NIET geselecteerd en alle andere wel,
zoals hieronder weergegeven.

Sluit het venster door op "OK“ te drukken
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3. Updating de Bluetooth Firmware
WAARSCHUWING – Schakel uw voertuig NIET uit of verwijder de stroom NIET van de
Head Unit tijdens het updaten. De update zal niet correct worden uitgevoerd en de
Head Unit kan worden beschadigd.
1. Dubbel klik op "Alpine AV Receiver"
in de "Devices and Printers" venster.

2. Klik op "Alpine AV Receiver" in de
"Bluetooth Device Control" venster.

3. Een venster wordt geopend die 2
mappen bevat genaamd "recorder" en
"update". Klik de "update" map om te
openen.

4. In de "BLUETOOTH Setup" druk op de
"Page down" knop

5. Selecteer "Firmware Update"

6. Selecteer "YES", twee keer
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7. Selecteer "YES", als u zeker weet dat
u wil updaten

8. Nu wacht de IVE-W530BT op het
updatebestand.

9. Nu “Sleep&Neerzetten" de
"FC6000S_01-27-00.plf" in se "update"
map.

10. Gedurende het proces, wordt deze
voortgangsbalk weergegeven

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

11. Nadat de update succeslvol is
voltooid, IVE-W530BT laat het
volgende bericht zien
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4. Controleren van de update
1. In "Bluetooth Setup" menu, druk op
"Firmware Version"
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2. Controleer of de weergegeven
versie nummer overeen komt met
het download bestand
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