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IVE-W530BT Firmware Update
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Waarschuwing

Voorbereiding stap 1: Formateer de USB stick

WAARSCHUWING - ACC OFF, verwijderen van vermogen, of loskoppelen van de USB 
stick gedurende het updateproces zal uw apparaat beschadigen! Zorg ervoor dat u een
stabiele voeding heeft!

Introductie
Deze gids beschrijft de procedure voor het bijwerken van de IVE-W530BT software.

Vereisten
• USB stick
• PC met zip programma

Verbeteringen
iPod muziek afspelen via de USB aansluiting met de iPhone 5

1. Sluit de USB stick aan. 2. Rechtsklikken op de USB drive
en selecteer “Format…”
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3. Pas de format settings aan:
- File System: Fat32 (Default)
- Zorg ervoor dat je “Quick Format”

uitvinkt

4. Voordat je op OK klikt, zorg ervoor 
dat je de correcte drive geselecteerd 
hebt

WAARSCHUWING – De 
geselecteerde drive zal compleet
gewist worden
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5. Het systeem formateerd de USB 
Stick. 
Dit kan tot 10 minuten.

6.  Nadat het formateren voltooid is
Druk op OK
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1. Rechtsklikken op de Update 
package

Voorbereiding stap 2: Uitpakken can deze download

2. Selecteer “Extract files…” om de 
geavanceerde instellingen te kiezen

3. Selecteer jouw USB drive. 4. Na het uitpakken, de USB stick bevat
één map, met één bestand
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5. Zorg ervoor dat u 
“veilig verwijderen van 
de USB stick” voordat u 
deze loskoppelt

Updaten van de IVE-W530BT

1. Schakel de ACC in en druk op de 
knop “Source” om het apparaat aan
te schakelen

2. Als het apparaat eenmaal is 
opgestart, drukt u nogmaals op 
“Source”

3. Selecteer “USB” 4. Sluit de USB stick aan. 
“Searching” is weergegeven.

6. Er wordt een bericht weergegeven zodra
u de USB stick veilig kunt verwijderen
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5. De update start automatisch. 
“Update” word weergegeven op 
het scherm

6. De update scherm laat de oude
en nieuwe versie zien, evenals
informatie over de voortgang

7. Eerst wordt de update 
afgelezen van de USB stick. De 
voortgang wordt weergegeven
op de laatste regel

8. Dan worden de gegevens 
opgeslagen naar de FLASH

Opmerking: Zelfs als de update gelezen wordt
van een USB media, wordt “Reading from DISC”
weergegeven.

9. Nadat het knipperen is voltooid, 
is het scherm zwart

10. Dan wordt „End“ weergegeven

WAARSCHUWING - ACC OFF, verwijderen van vermogen, of loskoppelen 
van de USB stick gedurende het updateproces zal uw apparaat 
beschadigen! Druk niet op een toets. De update is volledig automatisch.
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11. Ten slotte, als “End” wordt
weergegeven, druk dan snel op de 
“Source” knop.

12. Als je niet binnen 5 seconden op de 
knop drukt, de update begint
opnieuw, zoals hieronder
weergegeven.

WAARSCHUWING - In dit geval
onderbreek NIET de 2de, 3de etc 
update. Wacht, en ga dan naar STAP 
11. De extra update is niet schadelijk
voor het toestel.

13. Na het indrukken van de “Source”
knop binnen 5 seconden zal de bron
keuze scherm worden
weergegeven.

14. Schakel de ACC uit en ontkoppel de 
USB stick. Wacht 10 seconden, 
schakel dan de ACC weer aan. Uw
iPhone 5 zal nu worden herkend.

Opmerking: Dit scherm wordt ongeveer 5 
seconden weergegven voordat de update 
automatisch opnieuw begint


