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Instruktion för uppdatering av firmware i Anytone D878UV
Innan du börjar med nedan, försäkra dig om att du sparat din kodplugg på datorn. Kodpluggen kom-
mer raderas, så du behöver ladda in den i radion på nytt. Packa upp filerna i lämplig katalog och följ 
instruktionerna nedan. 

** VIKTIGT ** Se till att stänga av GPS-funktionen och APRS på radion!

1) Om du inte redan gjort det - installera drivrutinen till programmeringskabeln (GD_VirtualComDriver v2.0.2.4944) - den 
finns att ladda ner på https://fbradio.se/amatorradio/anytone-d878uv-plus-duoband-dmr-handapparat-med-bluetooth/ 

2) Anslut programmeringskabeln mellan radio och dator (och ha radion avstängd)
 
3) Håll in PTT-knappen och den blå knappen upptill på radion samtidigt som du startar radion
 
4) Funktions-LED:en uppe på radion ska nu blinka rött
 
5) Du kan nu använda antingen CPS (Tool -> Firmware Upgrade) eller direkt starta programmet QX_Firmware_Update.exe
 
6) Klicka på ”Open Update File”,välj D878UV_V1.14_XXXXXX.spi i mappen D878UV_VX.XX FW (Där X är aktuell version/da-
tum)
 
7) Välj rätt COM-port
 
8) Se till att COM Speed står på 921600
 
9) Klicka på Write
 
10) Vänta tills all data skrivits in i radion, och radion startat om
 
11) Kolla så att radion INTE startar på inställnigen för tid/datum. Skulle så ske, så gör om stegen ovan igen.
 
12) Stäng av radion. Finns ingen ICON-uppdatering så hoppa direkt till steg 19 nedan. 
 
13) Håll inne PF2 (nedre av de två knapparna under PTT) och PTT samtidigt som du startar radion. Du behöver hålla dessa 
intryckta ibland uppåt 10 sekunder - ha tålamod!
 
14) Klicka på ”Open Update File”,välj D878_XX_ICON_VX.X_XXXXXXX.spi (från katalogen D878UV ICON V1.XX_XXXX Update 
Files) (Där X är aktuell version/datum)
 
15) Välj rätt COM-port
 
16) Se till att COM Speed står på 921600
 
17) Klicka på Write
 
18) Vänta tills all data skrivits in i radion, och radion startat om
 
19) Gör en reset av radion. Reset gör du genom att hålla inne PTT och PF1 (knappen under PTT) samtidigt som du startar radi-
on. Du behöver hålla dessa intryckta ibland uppåt 10 sekunder - ha tålamod! När frågan Initialize radio? dyker upp i displayen 
väljer du confirm och väntar på att radion startar om.
 
20) Ladda in din kodplugg i radion på nytt, samt ställ in tid och datum (Settings -> Radio Set -> Date Time)
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