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Manual do actualizaçao de software 
Bluetooth®

UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT
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Introdução
Este manual descreve as etapas necessárias para a actualização do firmware 
Bluetooth das unidades principais. Leia todos os avisos e as etapas com cuidado antes 
de realizar a actualização.

Melhorias
A actualização melhora os seguintes pontos:
• Processo de vinculação
• Conectividade Bluetooth

Requisitos
• Ordenador con puerto USB
• Dispositivo de memoria USB

Precaução
Precaução– NÃO actualize o firmware do Bluetooth enquanto conduza!
Remover 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!

Nota

• A actualização pode apagar toda a informação de utilisador, incluindo os ajustes de utente,
dispositivos emparejados, e os contactos da agenda.

• Faz favor contacte com o suporte técnico de Alpine para qualquer dúvida referida à actualização

Instruções de actualização do Firmware do Bluetooth

USB frontal:
• CDE-173BT
• UTE-72BT

USB traseiro:
• CDE-174BT

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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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-174BT. A localização dos botões pode ser 
diferente segundo modelos. Faz favor, dirija ao manual de 
utilizador para seu modelo específico.

1. Formatar o dispositivo de memória USB

PRECAUÇÃO- Não actualize o Bluetooth enquanto conduza

2. Faça clique com o botão direito na 
unidade de USB e seleccione 
“Format…”

1. Ligue a memória USB.
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3. Seleccione as opções tal e como se 
mostra a seguir:

- Sistema de arquivos: ‘FAT32’
- Aseguresé de deshabilitar o “Formato 

rápido”

4. Dantes de dar ao OK aseguresé de 
que se seleccionou o dispositivo 
correcto.

ATENÇÃO- O dispositivo seleccionado 
apagar-se-á completamente

6. Depois de completar o formato 
seleccione OK

5. O sistema apagará o conteúdo do 
USB. Este processo pode demorar 
10 minutos.
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2. Copiar o arquivo ao dispositivo USB

1. Copie o arquivo de actualização previamente descarregado desde a página web 
2. "13mydecola3c69.bin" no diretório raiz do dispositivo USB. 

Faz favor, asegurese que o arquivo de actualização é o único dentro do 
dispositivo USB. 

2. Assegure-se de seleccionar “Tirar 
hardware com segurança“ dantes de 
retirá-lo

3. Aparecerá uma mensagem de que é
seguro retirar o dispositivo
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3. Actualizando a unida principal

PRECAUÇÃO- Não actualize o Bluetooth enquanto conduza

1. Acenda a equipa accionando o contacto do veículo (Acc on)

2. Seleccione a fonte USB

3. Introduza o dispositivo USB

4. No display mostrar-se-á “UNSUPORTED“

5. Mantenha pulsada a tecla AUDIO/SETUP ao menos durante 2 segundos para 
aceder ao modo setup

6. Gire o codificador giratório, seleccione “BLUETOOTH“ e pressione ENTER 
(pressionar o codificadro giratório)
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7. Gire o codificador giratório, seleccione “FW UPDATE“ e pressione ENTER

8. Gire o codificador giratório, seleccione “UPDATE YES“ e pressione ENTER

9. “SEARCHING“ mostrar-se-á no display durante 2 segundos aproximadamente. 

10. A unidade apagar-se-á e acender-se-á novamente. 

11. “UPD START“ mostrar-se-á no display durante 20 segundos aproximadamente.

12. A seguir a unidade mostrará o poceso de actualização.

Faz favor não apague a unidade nem pressione nenhum botão 
enquanto o display mostre 0% - 99% .
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13. “UPDATED“ mostrar-se-á no display durante 5 segundos aproximadamente

14. Se a actualização realizou-se com sucesso mostrar-se-á o “M-SUM“ do arquivo 
descarregado “M-SUM 3C69“

Nota:  Em algum caso  pode mostrar-se o checksum “M-SUM 3CA8“ ou outro “M-SUM“

15. Remova o contacto do veículo (Acc off), remova o dispositivo USB e volte a pôr 
o contacto do veículo (Acc on)
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4. Confirmando a actualização

1. Mantenha pulsada a tecla AUDIO/SETUP ao menos durante 2 segundos para 
aceder ao modo setup

2. Gire o codificador giratório, seleccione “BLUETOOTH“ e pressione ENTER

3. Gire o codificador giratório, seleccione “FW VERSION“ e pressione ENTER

4. A versão mostrar-se-á. Comprove que a versão mostrada é “8.00.70R”


