
4  Wanneer de software-update is voltooid, zal de ICS-X8 automatisch opnieuw opstarten. 

5  Zet het contact van de auto uit, verwijder de USB-stick en zet het contact van de auto weer  
 aan om de software-update af te ronden. Controleer het versienummer van de software,  
 weergegeven als "1.200" in het SETUP-menu van de ICS-X8. 
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Update procedure 
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De ICS-X8 kan worden bijgewerkt via de USB-aansluiting (zie aansluitschema). Voordat 
u begint te updaten, controleer dan volgende instructies. Het download bestand wordt 
gecomprimeerd in een zip-formaat. De inhoud van het bestand moeten worden uitgepakt 
in een vers geformatteerde USB-stick (FAT32). 

Opmerkingen 

•  Gebruik NIET het ingepakte bestandsformaat voor de update, de ICS-X8 zal deze niet herkennen. 

•  Laat de bestandsnamen ongewijzigd anders zal de ICS-X8 deze niet herkennen. 

•  Zet het bestand RAAG005A NIET in een andere map. 
•  Zorg dat de de USB stick GEEN andere bestanden bevat. 
•  Verwijder de USB stick tijdens het updaten NIET. 
•  Voor de update NIET uit tijdens het rijden. 
•  Raak GEEN knoppen aan tijdens de update procedure. 
•  Zet het contact van de auto of de unit NIET uit tijdens het updaten. 
  LET OP! Sommige moderne voertuigen zetten na enige tijd het contact automatisch af als de motor niet loopt 
  Als u niet zeker bent of uw voertuig deze functie hanteert, laat dan voor de zekerheid de motor draaien. 

Update file inhoud 
       RAAG005A 
            - erapl.rom (around 27MB) 
            - erapp.rom (around 70MB) 
            - order.apn (around 1kB) 
            - btfw.bin (around 1.5MB) 
            - scmriftb.apn (around 1kB) 

Root 

Locaties update bestanden 

erapl.rom 

erapp.rom 

order.apn 

btfw.bin 

scmriftb.apn 

RAAG005A 

Aansluitingen 

3  Druk “OK” wanneer het update bericht op het scherm verschijnt. 

ICS-X8 

Installeer de update software 

1  Unzip het gedownloade update bestand “RAAG005A” op een vers geformateerde USB stick.  

2  Sluit de  USB stick aan op een USB connector van de ICS-X8. 

Tijdens de update, zal een voortgangsbalk verschijnen. Het zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. 
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