Útmutató az EVOLVEO StrongPhone Z4 firmware telepítéséhez
(az útmutatás haladó PC felhasználóknak szól, legalább Windows 10 operációs rendszerrel)
Első lépésként ellenőrizze a telefonon található firmware verziót: * # 66 * # - válassza 2. opciót:
„Verzió“, utána 1. opció: Verzió információt kijelölve megjelenik: Ha a
EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20200926_1013 verzió taláható a készüléken akkor tudja frissíteni
az újabb verzióra EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_17210, amely alábbi újításokat tartalmaz:
Javított Blutetooth funkciók (automatikus csatlakozás BT-hoz)
Duál csengőhang
Naptári napok helyi nyelven
Jegyzetek hozzáadása
Egy SIM kártya használata esetén a „ helyezzen be kártyát SIM2“ törlésének lehetősége a
képernyőről
SMS írásakor csak a beállított nyelv karaktereinek megjelenítése
A készülék hangszóró hangerejének felskálázása
Fordítási elírások javítása

Töltse le a fájlt: Z4_firmware.zip
http://ftp.evolveo.com/mobile-phone/strongphone-z4/firmware/
Bontsa ki a fált további három fájl eléréséhez

Instalállja az MTK drivereket, bontsa ki a fájlokat:
Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00.zip

Futtasa a fájlt: Mediatek-Drivers-Install.bat

Nyomja meg bármelyik gombot és engedje a drivert installálni. A lentit láthatja:

Nyomja meg bármely gombot. A Z4 firmware installációs driver telepítve lett:
Legyen internet kapcsolat bekapcsolva, hogy a driver ellenőrzés megtörténjen.
Indítsa újra a PC-t telepítés után. Lehetséges, hogy a driver újraindítás nélkül is működik egyes
esetekben.
Most, bontsa ki a maradék két fájlt a PC-re:
EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.zip és FlashTool_v5.1420.00.zip.
Futtassa a Flashtool-t a könyvtárban: FlashTool_v5.1420.00 használja a következőt: Flash_tool.exe
A Flashtool-ban a Scatter/Config fájl gomb alatt, válassza ki a firmware fájlt:
GINWAVE61D_11C_BB.cfg, amely a kibővített folder-ben található:
EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.
A CFG fájl a Flashtool-ban a Scatter File rubrikában kell legyen a lentiek szerint:

Készítse elő a Z4 USB kábelját. Mentsen le MINDEN ADATOT a telefonról: kapcsolatok, SMS,
jegyzetetk etc... MINDEN ADAT TÖRLŐDIK az új firmware feltöltéssel! Az akkumulátor legalább 30%ra legyen feltöltve. Kapcsolja ki a Z4-et. Csatlakoztassa az USB kábelt a PC-hez. Kattintson a FlashToolban a Download gombra, az USB kábel legyen a telfonhoz csatlakoztatva és egyidejüleg nyomja meg
a legfelső gombot a telefonon a piros ON/OFF gomb feletti sarokban (fekete egy fehér vonallal). A
firmware feltöltése a telefonra megkezdődik:

Feltöltés alatt NE húzza ki az USB kábelt a készülékből és NE kapcsolja be a telefont a firmware
feltöltése alatt.
Az új firmware sikeres feltöltése után az alábbi ablakot láthatja:

Most lecsatlakoztathatja a telefont az USB kábelről és bekapcsolhatja a készüléket. Az új firmware
feltöltésre került.

