Handleiding voor update van firmware van 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger
Inleiding

Het programma bijwerken

• Dit document bevat een beschrijving van de procedure en
voorzorgsmaatregelen voor het uitvoeren van een upgrade van de
ﬁrmware voor de 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger.

1. Plaats de schijf voor programmaupdate in de sleuf van
het schijfstation.

• Als zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de ﬁrmware, kan
de 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger onbruikbaar worden.
Lees daarom de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen
zorgvuldig door voordat u de ﬁrmware gaat bijwerken.

2. Selecteer STANDBY als bron.
Druk op
p de toets [
] op het voorpaneel >
Raak [ STANDBY] aan op het scherm Source Select.
SRC

• Als [ STANDBY] niet wordt weergegeven op het scherm Source
Select, raakt u [ ] of [ ] aan om deze weer te geven.

Doelmodellen
Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.
Modelgroep B
Modelgroep C
DDX6034
DNX7000EX
DDX8024BT
DNX9140
DDX6034M
DNX7140
DDX8034BT
DNX9240BT
DDX6054
DNX7240BT
DDX8034BTM
DDX7034BT
DNX7340BT
DDX8054BT
DDX7034BTM DNX7340BTM DDX814
DDX714
DNX7540BT

3. Geef het venster Software Information weer start de
update.
Raak [ ] > [
] > [Information] > [Software] aan.

Doelfirmware
Als dit updateprogramma wordt uitgevoerd, wordt een upgrade van het
apparaat uitgevoerd naar de volgende versie:
Modelgroep B: Versie 1.9.0

• Het duurt ongeveer 25 minuten voordat de update is voltooid.

4. Voltooi de update.

Modelgroep C: Versie 1.9.0
Als uw apparaat een eerdere versie bevat dan hierboven wordt
aangegeven, voert u de updateprocedure uit.
Voor meer informatie over het controleren van de ﬁrmwareversie,
raadpleegt u <De ﬁrmwareversie controleren> hieronder.

De firmwareversie controleren
Raak [

]>[

] > [Information] > [Software] aan.
• Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, schakelt
u het apparaat uit door de toets [
] op het voorpaneel langer
dan 1 seconde ingedrukt te houden en drukt u vervolgens opnieuw
op deze toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.
SRC

5. Druk op de toets [0] op het voorpaneel om de
updateschijf uit te werpen.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik de schijf als updatemedium. CD-R/RW of DVD-R/RW wordt
aanbevolen.

De schijf voor programmaupdate maken
1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloade bestand.
3. Brand het gedecomprimeerde bestand op een schijf.

• Er kan geen update worden uitgevoerd met een ander medium (USBgeheugen).
• Parkeer eerst het voertuig op een veilige plek voordat u de update
gaat uitvoeren. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de accu
leegraakt.
• Schakel de motor of de stroom voor de Navigation/Multimediaontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update. Anders wordt
de update mogelijk niet correct uitgevoerd en kan de Navigation/
Multimedia-ontvanger onbruikbaar worden.
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