
NAD C368 ja C388 vahvistimien päivitysohje USB tikkua käyttäen. Päivitys on tärkeä toimenpide varsinkin heti 
tuotteen ensimmäisessä käyttöönotossa. Päivityksen myötä laitteeseen tulevat viimeiset ominaisuudet ja päivitykset. 
Kun hankit MDC moduleja, kuten BluOS2 tai HDM-2 katso niiden erilliset päivitysohjeet NAD sivuilta samoin kuin 
tämän käännöksen alkuperäinen englanninkielinen versio. 
 
 
Käymme läpi C388 päivityksen, mutta sama toimii soittimelle C368 korvaamalla C388 tilalle C368 
 
-Tyhjennä USB-tikku kaikesta, myös mahdollisista piilotiedostoista. Formatoinnilla tyhjennät tikun varmasti. 
-Lataa NADin sivuilta päivitykseen tarvittavat tiedostot: Mene osoitteeseen  http://nadelectronics.com etsi sieltä C368 
tai C388 tuotesivu ja valitse sieltä DOWNLOADS / SOFTWARE. 
Sieltä valitse C368 tai C388 Software upgrade - v1.48 (numero voi olla suurempikin) 
Paina rasti ruutuun "I agree" (Näin suostut NADin päivitysehtoihin. Voit lukea ehdot läpi)  
-Tallenna zip-tiedosto haluamaasi helposti löytyvään paikkaan 
-Pura zip-tiedosto. Puretussa kansiossa pitäisi olla ainakin seuraavat 3 tiedostoa: NAD_C388.bin, BTM_C388.dfu ja 
VFD_C388.bin 
-Irroita kaikki MDC-modulit laitteesta (mitään moduleita ei saa olla kiinni bluetooth-päivityksen aikana) 
 
 
-Kopioi USB-tikulle tiedosto NAD_C388.bin 
-Ota virrat pois vahvistimen takaa virtakytkimestä 
-Pistä tikku vahvistimen takapaneelin service -porttiin 
-Laita virrat päälle vahvistimeen takapanelin virtakytkimestä  -  Vahvistin aloittaa Main Firmware-päivityksen. 
-Kun vahvistimen etupaneelissa lukee "MAIN Upgrade Done  Pls Cycle Power"  kytke takapaneelin virtakytkimestä 
virrat pois. 
-Ota tikku pois vahvistimesta 
-Laita virrat päälle vahvistimeen takapanelin virtakytkimestä 
 
-Poista tikulta tiedosto NAD_C388.bin ! 
-Kopioi tikulle BTM_C388.dfu ja VFD_C388.bin 
-Laita tikku takapaneelin service -porttiin 
-Pistä virrat päälle vahvistimen takaa virtakytkimestä 
-Paina vahvistin päälle edessä olevasta standby -kytkimestä. 
-Paina etupaneelin ylös-nappia päästäksesi SOURCE SETUP-kohtaan 
-Paina eteenpäin > nappia päästäksesi SETTINGS-kohtaan 
-Paina ENTER (pyöreä painike nuolinäppäimien keskellä) 
-Paina alas nappia kunnes näytössä lukee FIRMWARE UPGRADE ja VFD UPGRADE 
-Paina ENTER valitaksesi VFD UPGRADE 
-Paina uudestaan ENTER kun näytössä lukee YES  -VFD-päivitys alkaa 
-Kun näytössä lukee "VFD Upgrade Done  Pls Cycle Power" ota virrat pois vahvistimen takaa virtakytkimestä. 
 
-Pistä virrat takaisin päälle vahvistimen takaa virtakytkimestä 
-Paina vahvistin päälle edessä olevasta standby-kytkimestä. 
-Paina etupaneelin ylös-nappia päästäksesi SOURCE SETUP-kohtaan 
-Paina eteenpäin > nappia päästäksesi SETTINGS-kohtaan 
-Paina ENTER 
-Paina alas nappia kunnes näytössä lukee FIRMWARE UPGRADE ja VFD UPGRADE 
-Paina eteenpäin > nappia kunnes näytössä lukee BT UPGRADE. 
-Paina ENTER valitaksesi BT UPGRADE 
-Paina uudestaan ENTER kun näytössä lukee YES  -BT-päivitys alkaa 
-Kun näytössä lukee "BT Upgrade Done  Pls Cycle Power" ota virrat pois vahvistimen takaa virtakytkimestä 
-Ota tikku pois vahvistimesta 
 
-Voit tarkistaa päivitykset ja niiden versiot: 
-Pistä virrat päälle vahvistimen takaa virtakytkimestä 
-Paina vahvistin päälle edessä olevasta standby-kytkimestä. 
-Paina etupaneelin ylös-nappia päästäksesi SOURCE SETUP-kohtaan 
-Paina eteenpäin > nappia päästäksesi SETTINGS-kohtaan 
-Paina ENTER 
-Paina alas nappia kunnes näytössä lukee FIRMWARE VERSION 
-Voit ottaa lapulle ylös talteen versionumerot 



 
-Huom! Resestoi laite vielä tehdasasetuksiin 
-Pistä vahvistin päälle 
-Paina laitteen edessä olevia SOURCE-näppäimiä < > yhtäaikaa ja pidä niitä pohjassa kunnes laitten näytössä lukee 
FACTORY RESET 
-Voit lopettaa nappien painamisen 
-Laite on nyt päivitetty! 
 
 
Lisätietoja ja tuotteen maahantuonti: 
 
AH-Hifisystems Oy 
Hyvinkää 
 
info@ah-hifisystems.fi 
019-483 160 
www.ah-hifisystems.fi 
 
	


