
ICS-X8 szoftver frissítési eljárás

Frissítési eljárás

Az ICS-X8 frissítése USB kapcsolaton keresztül lehetséges (tekintse meg az ábrát alább). 

A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze az alábbiakat. A letöltendő fájl tömörített zip 

verzió. A tartalmat ki kell csomagolni egy frissen formázott USB memóriára (FAT32).

Frissítés fájl-tartalma

RAAG005A

- erapl.rom (around 27MB)

- erapp.rom (around 70MB)

- order.apn (around 1kB)

Root

A frissítés mapparendszere

erapl.rom

erapp.rom

order.apn

RAAG005A

3 Nyomja meg az “OK” gombot ha a következő üzenetet látja a képernyőn.

A frissítés installálása

1 Csomagolja ki az “RAAG005A” tömörített fájlt egy frissen formázott USB memóriára.

2 Csatlakoztassa az USB memóriát az ICS-X8 egyik USB csatlakozójához.

4 A frissítés befejeztével az ICS-X8 automatikusan újraindul.

Figyelem!

• NE használja a tömörített verziót a frissítéshez. Az ICS-X8 egység nem képes fogadni a tömörített verziót.

• NE nevezze át a fájlokat és mappákat. Az ICS-X8 egység nem képes fogadni a nem megfelelő tartalmat.
• NE tegye a RAAG005A mappát másik mappába.
• NE legyen az USB memórián semmilyen más fájl, csak a frissítéshez szükséges adatok.
• NE vegye ki az USB memóriát a frissítés közben.
• NE frissítsen vezetés közben.
• NE nyomjon meg egyetlen gombot sem a frissítés közben.
• NE vegye le a gyújtást és ne kapcsolja ki a készüléket frissítés közben.

Egyes járművek elveszik az (ACC) áramot ha bizonyos időn belül nem indítjuk el a motort. 
Ha az Ön járműve is ilyen kialakítással bír, kérjük hagyja járni a motort a frissítés teljes folyamata alatt.

- order.apn (around 1kB)

- btfw.bin (around 1.5MB)

- scmriftb.apn (around 1kB)

order.apn

btfw.bin

scmriftb.apn A frissítés állapota az alábbi panelen követhető. A folyamat kb.15 percet vesz igénybe.

5 Vegye le a gyújtást, majd vegye ki az USB memóriát és adja rá a gyújtást ismételten.

A frissítés befejezéséhez ez a művelet elengedhetetlen. 

Sikeres frissítés esetén a szoftver  verzió “1.200” –ra változik az ICS-X8 SETUP menüjében.
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