
De software van de TV bijwerken 
 

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Wij raden u aan om de software van de TV 

bij te werken als er updates beschikbaar zijn. 

 

Wat hebt u nodig 

 

Voor bijwerken via een USB-apparaat hebt u nodig: 

• Een lege USB-stick. De USB-stick moet een FAT32-formattering hebben. Gebruik geen USB harde 

schijf. 

• Een computer met internettoegang. 

• Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor 

Microsoft® Windows® of Stufflt® voor Macintosh®). 

 

Stap 1: De huidige softwareversie controleren 

 

1. Druk op HOME. 

2. Selecteer [Instellingen] > [Andere instellingen] en druk vervolgens op OK. 

3. U krijgt gegevens van de huidige software te zien naast [Software-upgrade]. 

4. Schrijf het versienummer van de software op. 

5. Druk op BACK om af te sluiten. 

 

Stap 2: De meest recente software downloaden 

 

Voorzichtig: Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet 

aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere 

software. 

 

1. Sluit de USB-flashdrive aan op een USB-poort op uw PC. 

2. Ga op uw PC naar www.philips.com/support. 

3. Zoek uw product en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel. De 

software is verkrijgbaar als zip-bestand. 

4. Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-update. 

5. Ga akkoord met de licentieovereenkomst en sla het zip-bestand op de USB-flashdrive op. 

6. Gebruik het archiveerprogramma om het *.bin- en *.txt-bestand uit te pakken naar de 

hoofdmap van de USB-flashdrive. 

7. Koppel de USB-stick los van de PC. 

 

Stap 3: De software van de TV bijwerken  

 

1. Zet de televisie op stand-by. 

2. Sluit de USB-flashdrive (met de software-update) aan op de USB-aansluiting op de TV. 

3. Druk op de knop "OK" op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt. Laat de knop "OK" op 

de afstandsbediening niet los en schakel de TV in met de aan-uitknop. 

4. Laat de knop "OK" los zodra de LED begint te knipperen. Het knipperen van de LED geeft aan dat 

de software wordt bijgewerkt. 

5. De TV start vanzelf opnieuw op nadat de software is bijgewerkt. 



6. Als u wilt controleren of de nieuwste softwareversie correct is geïnstalleerd, kijkt u naar de 

weergegeven softwareversie in [Instellingen].  Zie stap 1 voor informatie het controleren van de 

softwareversie. 

 

Opmerking: verwijder de *.bin- en *.txt-bestanden van de USB-flashdrive om onbedoelde updates van 

de TV-software te voorkomen. 

 

 

 


