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Manual til softwareopdatering 
 

EZI-DAB-GO / EZI-DAB-BT 
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Advarsel 

Download af opdateringsfilen 

ADVARSEL  Opdater IKKE firmwaren, mens du kører. 
Tænding FRA, frakobling af strømmen eller frakobling af USB-kablet, under 
opdateringen vil skade din enhed! Kontroller at du har en stabil 
strømforsyning! 

Introduktion 

Denne manual beskriver de trin, der er nødvendige for at opdatere firmwaren.  
Læs alle advarsler og trin grundigt igennem, inden opdateringen startes. 
Opdater venligst også din PureGo app på din smartphone. Følge instruktionerne på din 
mobiltelefon. 

Krav 

• Bærbar PC med Windows operativsystem. Hvis du ikke har en bærbar PC, er du nødt til 
at afmontere EZI DAB GO/BT fra din forrude, og opdatere softwaren fra en stationær 
Windows PC. 

• Opdateringsfilen 

Forbedringer 

Opdateringer indeholder følgende forbedringer: 

 
• Start / Pause funktion, under DAB-afspilning 
• Systemforbedringer 

 
 

Åbn din internetbrowser fra din bærbare PC, og gå til din lokale Alpine supportside (www.alpine.dk). 

Når filen er downloadet til din PC, vil det være en komprimeret fil (.ZIP), som skal dekomprimeres. 

Brug et dekomprimeringsprogram, som f.eks. WinZip til at dekomprimere (eller ”udpakke) filen, og 

gem filen et sted på din PC, hvor du nemt kan finde den igen. Der er kun én enkelt .dfu fil i ZIP-

mappen, som skal gemmes. 

 

http://www.alpine.dk/
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1. Frakobl USB-kablet fra din EZI-DAB-GO/BT strømforsyning, og tilslut kablet i en tilgængelig 
USB-indgang i din (bærbare) PC. 

2. Åbn .exe filen på din (bærbare) PC, og du vil se nedenstående skærmbillede 

3. Derefter, skal du indstille din EZI-DAB-GO/BT til USB-tilstand. 

Tryk på HOME-knappen, på den trådløse kontrolenhed, og drej 

og vælg med Select-hjulet og vælg ‘SETTINGS’ > ‘USB 

UPDATE’ > bekræft ved at vælge ‘YES’ 

 Skærmen viser ‘ANTENNA CONNECTING’ 

4. Tryk på ‘Return’/’Enter’ tasten på din (bærbare) PC. 

5. Du vil dernæst se nedestående skærmbillede. 
     Du vil blive spurgt ‘Do you want to upgrade all?’ 

 Tast ‘Y’ og tryk på ‘Return’/’Enter’ tasten på din (bærbare) PC 

Forberedelse af opdateringen 
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6.  Opdateringen vil starte. Skærmen på din (bærbare) PC vil vise dig opdateringsforløbet 

Opdatering af firmwaren 

7.  Når opdateringen er færdig, vil du se nedenstående skærmbillede  

8.  Enter -tasten på din (bærbare) PC, og du vil se nedenstående skærmbillede  

9. OK   
 

 
10. Til sidst, frakobl EZI-DAB-GO/BT fra din (bærbare) PC, og tilslut den igen til 

strømforsyningen i din bil. 


