
Instruccions per actualitzar el firmware a la Retevis 
RT-73 i la Kydera CDR-300UV:

És molt important que abans de començar, llegeixis l'equip i gravis al teu PC la 
configuració que tens ara per no perdre dades.

Pots mirar el vídeo a Youtube.

Per actualitzar el firmware cal baixar el software i firmware de la web :

RT-73/DR300UV FW

El software CPS el pots descarregar a DRS_CPS_V9.1.168

I el programa per actualitzar el firmware IAP. 

Descomprimeix i instal·la el programa RT73 IAP(setup).exe al teu PC.

1.- Prem P1, mantén-ho i engega l’equip de ràdio.
Quan ja ha arrencat (pantalla en negre i led vermell encès), deixa anar el P1.

2.- Connecta el cable el programació a l'equip, NO connectis el cable abans 
del pas 1.

3.- Connecta el cable al PC,

4.- Arrenca el software per actualitzar el Firmware (RT73 IAP(setup).exe)

5.- Prem el botó de baix/esquerra (OPEN APP FILE) del programa per carrega 
l’arxiu del darrer firmware que t’hagis baixat de la web xxx.bin

6.- Prem el botó de baix/dreta (IAP)  del programa per iniciar l’actualització de 
firmware, mira que el comptador puja, fins que acaba, a continuació l'equip 
s'apaga sol.

7.- Ja tens l’equip actualitzat, ja pots desconnectar el cable que el connecta al 
PC, amb l’equip apagat.

Si has de carregar el codeplug, tanca el programa del firmware abans.

Obre el CPS i ja pots llegir o enregistrar el codeplug al equip.

Es important que per connectar i desconnectar el cable de programació, tinguis 
l’equip apagat per estalviar-te avaries al connector de programació.

Redactat per Xavi Pérez, EA3W, el 21.05.2021.

Recorda que a Digigrup-EA3 t’oferim tots els serveis i assessorament 
en comunicacions digitals, inclòs l’assegurança obligatòria i bons 
descomptes a la botiga on-line de XBS Telecom per només 25€ l’any i 
que ho pots pagar per transferència, ingrés, domiciliació o Paypal. 
Tota la informació la tens a la web de Digigrup-EA3

DMR, C4FM, FT8, FT4. Ningú dona tant per tant poc !

http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2021/DRS%20CPS_V2.21.4.16(Setup).rar
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2021/C7000_DR300UV_Ham_APRS_20210422_CAT.rar
http://www.digigrup.org/asocia.htm
http://www.digigrup.org/asocia.htm
https://www.xbstelecom.eu/shop/en/
http://www.digigrup.org/
http://www.ea3w.cat/
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/RT73%20IAP(setup).rar
https://youtu.be/8XvCxh7n94U

