
 

UWAGA!

Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować urządzenie. Podczas aktualizacji
zostaną skasowane wszystkie dane z tabletu oraz zawartość pamięci wewnętrznej.
Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows.
Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.

1. Proszę sprawdzić model urządzenia – znajduje się np. na spodzie urządzenia.
UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale 
uszkodzić urządzenie.

2. Proszę pobrać na dysk twardy komputera i rozpakować archiwa  Vertis_Expi_1.2Soft.zip, 
SP_Flash_Tool.zip oraz SP_Drivers_v1.5.rar.  Następnie w wypakowanym katalogu SP_Flash_Tool_exe, 
proszę uruchomić aplikację flash_tool.exe.
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3. Proszę wskazać funkcję SCATTER-LOADING i  z katalogu Vertis_Expi_1.2Soft -  > wybrać 
MT6582_Android_scatter_emmc

4. Okno programu po dodaniu pliku z obrazem oprogramowania – proszę nie zamykać.



5. Upewniamy się, że telefon jest wyłączony. Przytrzymując klawisze VOLUME – i POWER, podłączamy 
urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB -> USB. 

6. Komputer  wykryje  w  tym  momencie  urządzenie.  System  operacyjny  zaproponuje  instalację
automatyczną  urządzenia.  Proszę  ją  wyłączyć  i  wskaza  scieżkę  dostępu  do  rozpakowanego
katalogu na przykład : C:/Driver_Auto_Installer_v1.1228.00/Driver_Auto_Installer /FeaturePhoneDriver/
v1.1032.1  i  wybrać  system  operacyjny  np.  x86  dla  systemów  32bit.  Zostaną  automatycznie
zainstalowane odpowiednie sterowniki.

7. Po zainstalowaniu urządzenia proszę odłączyć je od komputera.

8. Następnie w programie wybieramy Format All + Download (1) oraz funkcję Download (2).



9. Proszę podłączyć ponownie urządzenie do komputera przytrzymując klawisze VOLUME – i POWER. 

10.  Rozpoczyna się proces aktualizacji oprogramowania w urządzeniu. Po jego ukończeniu można zamknąć 
program i odłączyć urządzenie od komputera.



11.  Jeżeli po zainstalowaniu systemu zajdzie potrzeba ponownego wpisania numerów IMEI należywykonać 
następujące kroki:

a. Na włączonym urządzeniu proszę uruchomić funkcję telefonu i wpisać kod *#*#3646633#*#*

b. Następnie proszę przejść do ekranu CONNECTIVITY

c. Proszę wybrać opcję CDS INFORMATION-> RADIO INFORMATION

d. Następnie opcję PHONE 1. Proszę kliknąć na napis AT+, po ukazaniu się klawiatury proszęwpisać 
„E”. Pojawi się menu z którego należy wybrać AT+EGMR=1,7,””

e. Następnie klikając pomiędzy cudzysłowy proszę wpisać swój pierwszy nr IMEI

f. Po wpisaniu nr proszę wybrać opcję SEND AT COMMAND – udołu ekranu pojawi siękomunikat 
„AT commandis mSent”, następnie proszę wyjść z opcji ikoną BACK znajdującą się na panelu 
dotykowym.

g. Proszę wybrać opcję PHONE 2. Proszę kliknąć na napis AT+, po ukazaniu się klawiatury proszę 
wpisać „E”. Pojawi się menu z którego należy wybrać  AT+EGMR=1,10,””

h. Następnie klikając pomiędzy cudzysłowy proszę wpisać swój drugi nr IMEI

i. Po wpisaniu nr proszę wybrać opcję SEND AT COMMAND – udołu ekranu pojawi się komunikat
„AT commandis mSent”, następnie proszę wyjść z opcji ikoną HOME znajdującą się na panelu 
dotykowym.

UWAGA: Jeżeli u dołu ekranu pojawi się komunikat in ny niż „AT command is mSent”, należy jeszcze raz 
dokładnie zweryfikować wpisywany przez siebie nr IMEI.
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