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1. Zet uw TV uit en koppel alle geheugenapparaten los. 
 
2. Sluit de USB-stick met het updatebestand voor de 
software aan. 
 
3. Zet uw TV aan. Op de TV verschijnt het hoofdmenu 
zodra het draagbare USB-apparaat wordt gedetecteerd.  
 
4. Selecteer [Setup] en druk op OK. 
 
OPMERKING 
---------------------------------------------------------------------- 
Verwijder de USB-stick en sluit deze opnieuw aan als 
de stick na het inschakelen niet wordt gedetecteerd. 

 

Software-upgrade met draagbaar geheugen voor TV's van Philips    
 
Inleiding 
 
Philips probeert zijn producten voortdurend te verbeteren en wij bevelen aan de software van de TV bij te werken 
wanneer er updates beschikbaar zijn. Updatebestanden voor de software zijn verkrijgbaar bij uw dealer of u kunt ze 
downloaden van www.philips.com/support. 
 
Een draagbaar geheugen voorbereiden voor een software-upgrade 
 
U hebt het volgende nodig:  

 Een PC met een verbinding met internet. 

 Een archiefprogramma dat de bestandsindeling zip ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows of Stufflt voor 
Mac OS). 

 Een USB-stick (bij voorkeur leeg). 
 
OPMERKING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* alleen FAT/DOS-geformatteerde USB-sticks worden ondersteund. 
* Gebruik uitsluitend software-updatebestanden van de website www.philips.com/support. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De huidige TV-softwareversie controleren 
 
Voordat u de procedure voor het upgraden van de software start, wordt aanbevolen de huidige softwareversie van de 
TV te controleren: 
 
1. Druk op de knop Home op uw afstandsbediening. 
2. Selecteer [Setup] > [Software-update] > [Huidige software]. 
 
Als de huidige softwareversie van uw TV overeenkomt met het nieuwste updatebestand op www.philips.com/support, 
is het niet nodig om de software van de TV bij te werken. 

 

De nieuwste software downloaden 
 
1. Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support. 
2. Ga naar de informatie en de software voor uw TV. 
3. Selecteer het nieuwste updatebestand van de software en download het naar uw PC. 
4. Sluit een USB-stick aan op een van de USB-poorten op uw PC. 
5. Pak het zip-bestand dat u hebt gedownload uit en kopieer "autorun.upg" naar de hoofddirectory van de USB-stick. 

 
De software van de TV bijwerken  
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5. Selecteer [Software-update] > [Lokale updates] en 
druk op OK. 
 
6. Selecteer [Annuleren] of [Bijwerken] en druk op OK. 

7. Selecteer [Bijwerken] om verder te gaan en druk op 
de OK-toets om naar het volgende menu te gaan. 
Selecteer [Start] in het volgende menu en druk op OK 
om te beginnen met het bijwerken van de software. 
 
8. Het upgraden begint en de voortgang van het 
updateproces wordt weergegeven.  
 
9. Als de TV-software is bijgewerkt, start de TV 
automatisch opnieuw op met de nieuwe software. 
 
OPMERKING  
---------------------------------------------------------------------- 
* Verwijder de USB-stick niet tijdens het bijwerken van 
de software. 
 
* Verwijder de USB-stick niet uit de TV als zich een 
stroomstoring voordoet tijdens het bijwerken. De TV zal 
de software-update voortzetten zodra de stroomstoring 
achter de rug is. 

 

 
 
* Als zich een fout voordoet tijdens het bijwerken, 
herhaal dan de procedure of neem contact op met uw 
dealer. 
 
* Het wordt niet aanbevolen een downgrade naar een 
oudere versie uit te voeren. 

 
 
 
Opmerking: gebruik na het voltooien van de upgrade uw 
PC om de TV-software van het draagbare USB-
geheugen te verwijderen. 
 

 
 
 

 

 
 

 


