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Manual de actualização do software do Bluetooth 

Para Android 

 

Para os modelos 

CDE-13xBT, CDE-W235BT, CDA-137BTi 



17.02.16 
2 

Precaução 

Descarga do Firmware do Bluetooth e da aplicação de transferência 

Precaução  ¡NÃO actualize o firmware do Bluetooth enquanto conduza! 
¡Tirar contacto ou alimentação, ou desligar o dispositivo USB durante o processo de 
actualização danificará seu dispositivo. Assegure-se de dispor de uma fonte de 
alimentação estável! 

Introdução 

Este manual descreve os passos necessários para actualizar o firmware do Bluetooth da 
unidade principal. Ler todos os passos e as precauções detenidamente dantes de realizar a 
actualização. 

Requisitos 

Dispositivo Android com a aplicação do Google Play Store 
Bluetooth File Transfer  

Melhoras 

A actualização melhora os seguintes pontos: 

•Compatibilidade com novos telefones. 

•Rendimento do Bluetooth 

•Melhora-se a compatibilidade da unidade principal passando de AVRCP1.3 a AVRCP1.4. 

•Bluetooth Audio em iOS6 – visualizando a etiqueta de informação na unidade principal. 

•Bluetooth Audio em iOS6 – habilitando o controle da música do iPhone desde a unidade principal 

Pode encontrar a última actualização de firmware do Bluetooth na página site de Alpine de 
seu país. Este arquivo deve ser copiado em seu dispositivo Android para a actualização. 
Pode encontrá-lo na pagina site de Alpine de seu país:  www.alpine.pt 
 2. Descarregar e instalar a aplicação "Bluetooth File Transfer" desde o Google play store. 

Ilustração dos botões de configuração da unidade principal 

A ilustração mostra os botões que se utilizam durante o 
processo de actualização. Esta ilustração está baseada no 
modelo CDE-133BT. A localização dos botões pode variar 
em outros modelos. Faz favor remeta ao manual de 
instruções de seu modelo em concreto. 

http://www.alpine.pt/
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1. Empareje seu dispositivo android com a unidade principal utilizando o menu 
de Bluetooth do dispositivo android 

2. Seleccionar "PAIRED DEV" desde o menu de BT da unidade principal. 

3. Seleccionar "CONNECTED DEVICE" e pressionar o botão "ENTER". 

4.  Seleccionar "DISCONNECT" e pressionar "ENTER". 

5. Ainda se mostra o dispositivo android mas como 
desligado (* não se mostra em frente do nome do 
dispositivo) 

Preparando a actualização 

Como pode ver, 
o telefone mostra 

"Connected to 
phone and média 
audio" 

Após desligar 
o rádio CD de 
Alpine, 

realçar em 
alvo, não em 
azul. 
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9. O ícone Bluetooth será visualizado no display da 
unidade principal. 

6. Seleccionar "FW UPDATE"  desde o menu de BT 

7.  Seleccionar "UPDATE YES" e pressionar o botão de ENTER 

8. 
deve voltar a ligar seu telefone utilizando o menu de 
configuração de seu telefone android 

Actualizando o firmware do Bluetooth (BT) 

Seleccionar "Alpine 
CD Receiver" desde 
la lista de 
dispositivos 
emparejados. 

É mostrado no 
dispositivo 
Android  
"Connected to 
phone and média 
audio" 
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10. Iniciar a APP "Bluetooth 

dispositivo Android 

11.seleccionar o ícone BT, então 
seleccionar "ALPINE CD 
RECEIVER" desde a lista. 

12. Mostrar-se-ão duas pastas.  
Seleccionar (open)  
pasta "update ". 

13. Deveria ver agora 
uma pasta vazia 

14. Pulse o botão "HOME " e 
procure o arquivo de 
actualização  
Fc6000s_01-63-30.plf 

15. Pulse e mantenha 
(pulsação longa) o 
arquivo de actuali-zación 
e seleccione "Copy" 

Actualizando o firmware do Bluetooth (BT) 

16. Agora de novo pulse 
o botão BT 

17.pulse e mantenha pulsado na pasta 
vazia e seleccione "Paste here" 

18. Durante a transmissão visualiza-
se a barra de progresso 

from list 
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19. A unidade principal visualizará: 
 

BUTTON" durante e após a transmissão. 

20. Após finalizar a transferência, o indicador de BT 
desaparecerá 

21. Depois que tenha finalizado a actualização (5 
min.), mostrar-se-á a mensagem "FIRMWARE 
UPDATED, PLEASE PUSH ANY BUTTON" 

Esta mensagem 

de erro 

PUDESSE SER 

mostrado.  

Ignore-o.  

O importante é 

que na pequena 

janela emergente 

indique: "Transfer 

completed" 

Actualizando o firmware do Bluetooth (BT) 

22.seleccionar "FW VERSION"  desde o menu de configuração do Bluetooth. 

23. A versão do software actualizado devesse ser: 
(exemplo. 01.63.30) 

Verificando a versão de Firmware 

Ainda que complete-se a barra de progresso passados 40 segundos, a actualização pode levar até 5 
minutos. Faz favor não interrompa o processo de actualização. 


