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Bluetooth® Software Update Manual 
for  Windows 7 

 
Applicable from 2012 products 

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

  
Manual de actualização do software do Bluetooth 

Para Windows 7 

 

Para os modelos 

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



17.02.2016 
2 

Precaução 

 

actualização. A actualização pode que não se realize correctamente e a 
unidade principal poderia se danificar. 

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. 

Nota 

dispositivos emparejados, e os contactos da agenda. 

actualização. 

Requisitos 

 
Computador pessoal com Windows 7 e conectividade Bluetooth. Isto inclui Bluetooth interno 
ou adaptadores externos Bluetooth. 
O adaptador Bluetooth deve suportar o Perfil de Transferência de Arquivos, (Files Transfer 
Profile, FTP). 
Arquivo de actualização de Bluetooth (fornecido por Alpine). 
Conexão a internet durante o processo de emparejamiento (descarga automática de drivers). 
Programa gratuito "medieval OBEX de Bluetooth File Transfer" para transferir o arquivo de 
actualização na unidade principal. O enlace para descarregar o programa  
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html  

Melhoras 

A actualização melhora os seguintes pontos: 

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

• Compatibilidade com novos telefones. 

• 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. 

Instruções de actualização do Firmware do Bluetooth 

O processo de actualização do firmware do Bluetooth utiliza a característica Bluetooth conhecida 
como (FTP) para transferir o arquivo de actualização do PC à unidade principal utilizando a 
tecnologia inalámbrica . Este manual descreve o processo de actualização utilizando o sistema 
operativo Windows 7 (Broadcom Bluetooth Stack and Microsoft Bluetooth Enumerator). 

Descarregando a actualização de Firmware de Bluetooth 

Dirija à página principal de ALPINE para descarregar o arquivo de actualização do firmware do 
Bluetooth ao PC que se vai utilizar para realizar este processo de actualização . Pode 
encontrar na página www.alpine.pt 
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Acenda a equipa accionando o contacto do veículo (Acc on) 
 
Confirme que as conexões de mãos livres e de audio streaming da unidade principal estão 
habilitadas. 
 
a) Habilite as mãos livres pressionando e mantendo mas de 2 segundos a tecla 

AUDIO/SETUP  
 

b) Utilize o codificador giratório para seleccionar  "BLUETOOTH">     ENTER > "BT IN" >       
 
          "ENTER HFP" >      ENTER > "ON" >       ENTER (Fig. 1). 

PRECAUÇÃO- Não actualize o Bluetooth enquanto conduza 

Imagem dos botões de setup da unidade principal 

A imagem mostra os botões que utilizar-se-ão durante o 
processo de actualização. Esta imagem esta baseada no 
modelo CDE-133BT. A localização dos botões pode ser 
diferente segundo modelos. Faz favor, dirija ao manual de 
utente para seu modelo específico. 

1. Preparando a conexão Bluetooth 

(Fig. 1). 

A unidade voltará a mostrar “HFP” (Fig. 2). 

(Fig. 2) 

c) Habilite o audio streaming utilizando o codificador giratório para seleccionar  

     "AUDIO" >      ENTER > "ON" >      ENTER (Fig.3). 

(Fig. 3) 

 A unidade voltará a mostrar “AUDIO” (Fig. 4). 

d) Pulse o botão          para voltar ao menu de configuração o qual mostrará “BT IN”(Fig. 5) 

(Fig. 4) 

(Fig. 5) 
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Confirme que o modo visível do Bluetooth da unidade principal esteja em ON.  
    
 a) Utilize o codificador giratório para seleccionar "VISÍBLE M" >      ENTER > "VISI M ON" >         

       ENTER (Fig. 6). 

 
(Fig. 6) 

(Fig. 7) 

Confirme que não há dispositivos vinculados com a unidade principal. 
 
a) Utilize o codificador giratório para seleccionar "PAIRED DEV" >     ENTER (Fig.8) 
b)      
 
 
b) Utilize o codificador giratório para seleccionar  ENTER >     "CLEAR" >     ENTER (Fig. 9). 

Neste exemplo o nome do dispositivo vinculado é ALPINE. 

(Fig. 8) 

(Fig. 9) 

Mostrar-se-  
 
 
 
 c) Repita o passo 4 para apagar dispositivos adicionais. 
 
Apague e acenda de novo o veículo (Acc off  Acc on) 
. 
 
Acenda o computador. 
 
Confirme que o adaptador Bluetooth esta acendido 
ou conectado ao computador. O ícone de Bluetooth     ou 
uma notificação similar mostrar-se-á na barra  
de tarefas uma vez este disponível o adaptador (Fig. 11). 

(Fig. 10) 

(Fig. 11) 
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"Dispositivos e Impressoras" (Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione "Añadir dispositivo" (Fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Criando um enlace Bluetooth entre o PC e a unidade principal 

(Fig. 12) 

(Fig. 13) 

(Fig. 14) 

-se-á e Windows começará a busca de dispositivos 
(Fig. 14). 

 
(Fig. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 14). 
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(Fig. 15) 

(Fig. 16) 

(Fig. 17) 

(Fig. 18) 

Imediatamente na unidade mostrar-se-  

 

(Fig. 19) 

 

A mensagem "CONNECTING" começará a piscar na unidade principal (Fig. 17). 

Espere uns instantes até que se mostre "CONNECTED" na unidade principal (Fig. 18). 
Isto indica que a conexão Bluetooth está correctamente enlaçada. 

Volte à janela de Dispositivos "e Impressoras"  
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(Fig. 20) 

 Se a janela fechou-se seleccione Inicio> Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras. 

21). 

(Fig. 21) 

(Fig. 22) 

Confirme que NÃO esteja seleccionada a opção "Headset service" e que o resto de serviços 
estejam seleccionados, tal e como se mostra a seguir (Fig. 22). 

Seleccione "OK" para aceitar as mudanças e fechar a janela de Propriedades (Fig. 22). 

-se-á (Fig. 21). 
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2. Actualizando o Firmware do Bluetooth 

Precaução  Não apague o veículo ou desligue a unidade principal durante o 
processo de actualização. A actualização pode que não se realize 
correctamente e a unidade principal poderia se danificar.  

Faça duplo clique em Alpine "CD Receiver"  dentro da janela de #8220;Dispositivos &e 
 

(Fig. 24) 

(Fig. 23) 

Faça clique no ícone de auriculares do Alpine CD Receiver dentro da janela de controle 
de dispositivos Bluetooth (Fig. 24). 
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Use o codificador giratório para seleccionar  
"BLUETOOTH" >     ENTER > "FW UPDATE" >     ENTER (Fig. 27). 

(Fig. 25) 

(Fig. 26) 

(Fig. 27) 

(Fig. 28) 

Selecciona Disconnect do menu de controle de dispositivo Bluetooth (Fig. 25). 

"(Disconnected)" mostrar-se-á embaixo de Alpine CD Receiver (Fig. 26). 

Na unidade principal pressione e mantenha o botão AUDIO/SETUP ao menos durante 2 
segundos para abrir ao menu do setup 

"UPDATE NÃO" mostrar-se-á na unidade principal (Fig. 28) 

Gire o codificador giratório para seleccionar "UPDATE YES"  depois pressione     ENTER (Fig. 29). 

"WAITING" mostrar-se-á no display (Fig. 30). 

No computador seleccione "Connect" no menu do controle do dispositivo BT(Fig. 31). 
Finalmente mostrar-se-  

(Fig. 29) 

(Fig. 30) 

(Fig. 32) 

(Fig. 31) 
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(Fig. 33) 

Abra o programa OBEX File Transfer que tem descarregado e instalado anteriormente 

  

(Fig. 34) 

 
Deverão mostrar-se todos os pontos verdes. 

(Fig. 35) 

 

(Fig. 36) 
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Arraste-e-solte o arquivo de actualização (nome: Fc6000s_01-63-30.plf) na pasta 
 

. 

(Fig. 37) 

O arquivo de actualização copiar-se-á a unidade principal Alpine.  

Nota: A cópia completar-se-á em 30 segundos aproximadamente (Fig. 38). 

Asegurese de que a cópia se completou comprovando a barra de progresso em seu 
computador (Fig. 38) 

(Fig. 38) 

enquanto a actualização se esta realizando. 

Ainda que a barra de progresso complete-se em 30 segundos, a actualização 
pode demorar 5 minutos. Faz favor não interrompa o processo de actualização.  

Depois de completar-se com sucesso a actualização, a unida principal mostrará 

principal para sair do menu de actualização. 

Fechamento o menu do controle de dispositivos Bluetooth no computador. 

Tirar o contacto do veículo (ACC) e volte a ligá-lo. Com isto finalizará o processo de 

actualização. 
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3. Comfirmando a actualização 

(Fig. 39) 

Na unidade principal mantenha pulsada a tecla  AUDIO/SETUP durante 2 segundos.. 

Use o codificador giratório para seleccionar  
"BLUETOOTH" >     ENTER > "FW VERSION" >     ENTER (Fig. 32). 

Confirme que a versão que se mostra é  "01.63.30" (Fig. 32). 


