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Grundläggande förutsättningar 

Detta är en guide för uppdatering din Kenwood enhets Firmware version. 

För att uppdatera din enhet med den senaste firmware-uppdateringen så 

behövs en lagringsenhet(USB minne, Micro- SD, Micro-SDHC) med ett 

lagringsutrymme på minst 16GB och max 32GB.  

Då olika minnen har olika kvalité så fungerar det inte med ett så prova med ett 

annat eller formatera minnet enligt FAT32*. Vissa Kenwoodmodeller kräver 

Micro- SD eller Micro-SDHC. 

Ladda ner den nya firmware-uppdateringen  

Gå in på följande länk: kenwood.eu 

Länken kommer redigera dig till en webbplats med ett sökfält som kan ses på 

Figur 1.  I sökfältet skrivs din enhets modell in, till exempel DNX4250BT.  

 

 

Klicka sedan på resultatet som kommer upp under ”Navigation/Multimedia 

receiver firmware updates” som kan ses nedanför på Figur 2. 

 
 

 
 
 
  

Figur 1- Sök efter din enhet 

Figur 2 - Klicka på sökresultatet 

http://www.kenwood.eu/search/
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Därefter kommer man till en sida med tre menyer som kan ses nedanför på 

Figur 7. Dessa sidor innehåller olika uppdateringar för din enhet. 

För att uppdatera din enhets system, stanna kvar på ”System Firmware 

Update” fliken som kan ses nedanför på Figur 3.  

 

Figur 3- System Firmware Update 

Scrolla sedan längst ner på sidan där det står ”Download file” och klicka 

därefter på länken nedanför för att ladda ner uppdateringen som kan ses 

nedanför på Figur 4. Filen kommer hamna längst ner i din webbläsare, dra den 

till ditt skrivbord eller någonstans där du enkelt kan hitta filen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Ladda ner System Firmware Update 

Efter att ha laddat ner filen så måste den packas upp med ett komprimerings-

program som Winrar/WinZip eller 7-Zip. 

Om du inte har någon av dessa program kan de laddas ner och installeras 

igenom länkarna nedanför, observera att det bara behövs ett av dessa 

program. 

Winrar(Rekommenderas): www.win-rar.com 

WinZip: www.winzip.com 

7-Zip: www.7-zip.org 

 

http://www.win-rar.com/download.html?&L=0
http://www.winzip.com/win/se/landing/download-winzip.html?gclid=CP3Ehc2u09MCFc4V0wodPy0ASw
http://www.7-zip.org/download.html
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Nu måste den nerladdade Firmware uppdateringen packas upp i det tomma 

USB-minnet. Detta kan göras igenom att öppna filen med någon av 

komprimeringsprogrammen. Efter att ha öppnat filen med till exempel Winrar 

kommer det ungefär se ut som nedanför på Figur 5.   

 

Figur 5 - Firmware System Update filen öppnad i Winrar 

 

För att sedan packa upp filen i USB-minnet måste alla filer först markeras (Kan 

snabbt göras genom att klicka på CTRL+A), och sedan klicka på ”Extract To” och 

välja USB-minnet som kan ses på Figur 6 nedanför. 

 

Figur 6 - Extrahera filer till USB-minnet 

 

Nu bör alla nödvändiga filer finnas på USB-minnet enheten är redo att 

uppdateras 
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Kolla din enhets Firmware Version 

För att kolla vilken Firmware version din enhet använder, gör följande:  

1. Tryck på [MENU].  

 

2. Tryck på [SETUP] ikonen för att få upp Setup menyn.  

 

3. Tryck på [SOFTWARE] ikonen för att visa Software informations skärmen.  

 

4. Jämför enhetens version med versionen på Firmware-uppdateringen. 
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Uppdatera din enhet  

Anslut USB-minnet. När en ljudfil spelas eller "No Media File" visas, tryck på 

[MENU] knappen och väljer "STANDBY".  

 

Tryck på [SETUP] ikonen för att visa inställningsmenyn. Tryck på [SOFTWARE] 

för att visa programvarans informationsskärm. Tryck på [UPDATE] för att 

uppdateringen ska starta. (Det tar ca 5 minuter).  

 
 

Efter detta kommer systemet att startas om och Software uppdaterings 

skärmen kommer fram. När detta väl är klart visas ”Update completed” på 

displayen. Då kan USB-minnet tas bort och enheten kan startas om. Kolla så att 

enheten är uppdaterad. 


