
4 Zodra de update geslaagd is zal de IVE-W585BT automatisch opnieuw opstarten.

5 Schakel het kontakt uit, verwijder de USB memory stick en schakel het kontakt weer aan

om de software update te beeindigen.  Als software versie M1.5 weergegeven wordt  in het 

   SETUP  menu van de IVE-W585BT is de update gelukt.. 
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IVE-W585BT software update procedure 

Update procedure 

USB connector 

De IVE-W585BT kan geüpdatet worden via de USB aansluiting van het toestel (zie afb). 

Lees voordat u begint eerst onderstaande opmerkingen. De ‘downloadfile’ is gecomprimeerd  

naar zip formaat. De inhoud van de ‘download’ moet uitgepakt worden naar een recent FAT32  

geformateerde USB memorystick (niet in een subfolder). 

Opmerkingen 

• Gebruik NIET de ingepakte update, de IVE-W585BT herkent dit bestand niet.

• Verander NIET de foldernaam en filenaam, de IVE-W585BT herkent deze folders en files niet.

• Sla  de_GAVN_Updates folder niet in een andere (sub)folder op.

• Sla GEEN andere folders/files op de USB memory stick op.

• Verwijder  NOOIT de USB memory stick tijdens het updaten.

• Doe GEEN updates tijdens het rijden.

• Bedien het toestel NIET tijdens het updaten..

• Zet het kontakt van het voertuig niet uit. en laat het toestel tijdens het updaten altijd aan.. 

Veel moderne voertuigen schakelen na enige tijd het kontakt uit als de motor niet loopt (acc).

Als u dit vermoedt , laat dan de motor draaien tijdens de update. 

Update file inhoud 

  _GAVN_Updates 

- A0.042_160704G0T.bin  (ongeveer 30MB)

- IVE-W555_20150109_01_S0020.mhx (ongeveer 1.50MB)

- updGAVN.exe (ongeveer 0.7MB)

- AN20160325_UGZZC_XD01A_C519_bt_ac_firm.enc (ongeveer 1.50MB)

Root 

Update file opslag locatie 

A0.042_160704G0T.bin 

IVE-W555_20150109_01_S0020.mhx 

updGAVN.exe 

_GAVN_Updates 

USB aansluiting achterzijde toestel 

3 Druk op “OK” icoon als update boodschap op het scherm verschijnt.

IVE-W585BT 

Install update software 

1 Sla de gedownloade folder “_GAVN_Updates“ op de lege USB memory stick 

in de root van deze drive. 

2 Sluit de USB memory stick aan in de USB aansluiting van de IVE-W585BT in ‘Radio’ stand.

Tijdens het updaten verschijnt  een tijdsbalk. Dit zal ongeveer 10 minuten duren. 

USB memory stick USB verlengkabel 
6 Reset  het toestel door te drukken op, Instellingen-,  Algemene instellingen-,  Over-, 

Fabrieksinstellingen terugzetten-, OK 

AN20160325_UGZZC_XD01A_C519_bt_ac_firm.enc 


