
Návod na přehrání firmwaru v telefonu EVOLVEO StrongPhone Z4 

(Návod je určený pro pokročilejší uživatelé PC s Windows 10) 

Nejdříve si zkontrolujete jakou verzi firmwaru v telefonu Z4 máte, zadejte kód : *#66*#  zvolte volbu 

2. Verze , potom volbu 1. Version Info Summary : Pokud máte verzi : 

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20200926 můžete přistoupit na update firmwaru na novější verzi : 

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330, tato verze obsahuje vylepšení : 

 Vylepšená fce Bluetooth ( automatické připojování k BT) 

 Dual vyzvánění  

 Překlad kalendáře 

 Přidány poznámky 

 Odstranění infa o druhé SIM na úvodní obrazovce v případě jedné SIM 

 Při psaní SMS zobrazeny pouze znakové sady použitého jazyka 

 Zesílení maximální hodnoty sluchátka  

 Vylepšeny překlady 
 

Stáhněte si soubor :  Z4_firmware.zip 

Rozbalte soubor a jsou zde další tři soubory : 

 

Nainstalujte MTK drivery pro telefon, tzn. rozbalte soubor : 

Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00.zip 

 

Spusťte soubor : Mediatek-Drivers-Install.bat 

 

Klikněte na jakoukoliv klávesu a povolte ovladači instalaci, pak se Vám zobrazí : 



 

Klikněte na jakoukoliv klávesu. Ovladače pro Z4 instalaci firmware jsou nainstalovány. 

Pro ověření ovladače mějte zapnuté internetové připojení. 

 

Po instalaci proveďte restart PC. Je možné, že drivery bude fungovat i bez restartu. 

Nyní rozbalte oba zbývající soubory : 

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.zip a FlashTool_v5.1420.00.zip. 

Spustíte Flashtool v adresáři : FlashTool_v5.1420.00  pomocí souboru : Flash_tool.exe 

Ve Flashtoolu pod tlačítkem Scatter/Config File vyberete soubor firmwaru : 

GINWAVE61D_11C_BB.cfg , který se nachází ve vámi rozbalené složce : 

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.  

CFG soubor se zapíše do Flashtoolu na řádku Scatter File. 



 

 

Připravíte si telefon Z4 a USB kabel. Zálohujte si všechna DATA v telefonu Z4, tzn. Kontakty, 

případně SMS, poznámky atd. Nahráním nového firmwaru se všechna data uložena v telefonu 

vymažou ! Baterii mějte nabitou alespoň na 30% kapacity. Vypněte telefon Z4. Připojte USB kabel do 

PC. Klikněte na tlačítko Download , připojte USB kabel k telefonu Z4 a současně držte tlačítko nad 

červeným tlačítkem ON/OFF na klávesnici vpravo nahoře. Začne se nahrávat firmware do telefonu : 



 

 

V průběhu nahrávání nového firmwaru neodpojujte USB kabel z telefonu ani telefon nezapínejte. 

Po úspěšném nahrání nového firmwaru se vám zobrazí toto okno: 



 

 

Nyní odpojte telefon z USB kabelu a můžete ho zapnout. Nový firmware je nahraný. 


