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Bluetooth® Software Update Handleiding
UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT
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Waarschuwing
• NIET updaten tijdens het rijden.
• Zet uw voertuig of de stroom niet uit terwijl u het toestel update. De update zal

niet correct worden uitgevoerd en de head-unit kan worden beschadigd.

Introductie
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van Bluetooth 
op  de head unit. Lees alle waarschuwingen en stappen zorgvuldig door voordat u de 
update uit gaat voeren

Opmerkingen

• Tijdens het updaten zal alle gebruikersinformatie worden verwijderd, inclusief
gebruikersinstellingen, gekoppelde apparaten en telefoonboek contacten.

• Neem contact op met Alpine Technical Support van uw land als u vragen heeft over het
updaten.

Benodigdheden
• Computer met USB poort
• USB memory stick

Verbeteringen
The foupdate verbetert de volgende punten:
• Koppel proces
• Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth Firmware Update Instructies

De Bluetooth Firmware Update downloaden
Bezoek de Alpine homepage van uw regio om de firmware bluetooth update op uw computer 
te downloaden. Dit bestand word gebruikt om de update uit te voeren. Het update bestand is 
te vinden op uw lokale Alpine-website op www.alpine-europe.com

USB voorkant:
• CDE-173BT
• UTE-72BT

USB achterkant:
• CDE-174BT
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WAARSCHUWING – Update de bluetooth firmware niet tijdens het rijden.

Head Unit Setup Illustratie knoppen
De afbeelding laat de knoppen zien die tijdens het update 
proces zal worden toegepast. De illustratie is gebaseerd op de  
CDE-174BT. De positie van de knoppen zal op sommige 
modellen anders zijn. Raadpleeg de handleiding van uw 
specifieke model.

1. Formatteer de USB stick

1. Plug de USB stick in. 2. Rechters muisknop op de USB-
drive en selecteer formateren.
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WAARSCHUWING – Het
geselecteerde station zal volledig
worden gewist.

4. Zorg er voor dat voordat u op OK klikt 
u het juiste station hebt geselecteerd.

3. Stel de opties in zoals hieronder
aangegeven:

- Bestandssysteem: ‘FAT32’ (Default)
- Zorg dat er geen vinkje staat voor

“Quick Format”

5. Het systeem formatteert de USB-
stick. Dit kan 10 minuten duren.

6. Als het formatteren is voltooid druk 
op OK.
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2. Kopieer het bestand naar de USB-stick

1. Kopieer het gedownloade bestand "13MYDecola3C69.bin" naar uw USB-stick.

3. Er verschijnt een bericht wanneer het
veilig is om uw USB-stick te verwijderen.

Wees er zeker van dat het update bestand het enige bestand op de USB is. 

2. Zorg er voor dat u uw USB veilig 
verwijderd
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3. De head unit updaten.

1. Zet de ACC aan.

2.  Druk op de “Zoek“ knop om USB te selecteren.

3. Plaats de USB stick.

4. Op de display verschijnt “UNSUPORTED“

5. Duw de AUDIO/SETUP knop in voor 2 seconden  en krijg toegang tot de instelmodus

6. Draai de draaiknop, selecteer “BLUETOOTH“ en druk op ENTER

Do NOT update the Bluetooth firmware while driving.
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7. Draai de draaiknop en selecteer “FW UPDATE“ druk op ENTER

8. Draai de draaiknop en selecteer “UPDATE YES“, druk op ENTER

11. “UPD START“ zal op het scherm verschijnen voor 2 seconden.

12. Vervolgens zal de eenheid de voortgang v an de update weergeven.

Schakel stroom niet uit en druk niet op een knop terwijl het apparaat
toont 0% - 99% .

10. The unit will turn off and on again.  

9. “SEARCHING“ zal op het scherm verschijnen voor 2 seconden
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14. De “M-SUM“ ovan uw gedownloade bestand wordt weergegeven als deu pdate 
succesvol was, in dit geval “M-SUM 3C69“

15. Schakel ACC uit, verwijder de USB-stick en zet ACC aan.

13. “UPDATED“ verschijnt op het display gedurende 5 seconden.

Opmerking: Tde checksum“M-SUM 3CA8“ of een andere“M-SUM“ kan ook in sommige gevallen 
getoond worden.
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4. Update bevestigen

1. Druk deAUDIO/SETUP bknop voor 2 seconden in voor de instelmodus.

2. Draai de draaiknop rotary encoder om “BLUETOOTH“ te selecteren en druk op ENTER

3. Draai de draaiknop rotary encoder om “FW VERSION“ te selecteren en druk op ENTER

4. De verie verschijnt op de display. Controleer de waarde “8.00.70R” weergegeven
op de display


