Softwaregeschiedenis
OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.
In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost:

Q5521_0.140.46.0 (Publicatiedatum: 2011-12-23)
•
•
•
•

Er is een blikkerig geluid hoorbaar via de HDMI-aansluiting.
Er zijn geen HD+-services meer aanwezig nadat u een door de provider aangeboden software-upgrade
hebt uitgevoerd.
De film stopt uit zichzelf wanneer u een film afspeelt die u hebt gehuurd van een online videotheek.
De TV maakt een klikgeluid wanneer u een aangesloten HDMI-apparaat bekijkt.
Q5521_0.140.44.0 (Publicatiedatum: 2011-12-12)

•
•
•
•
•

Het geluid en beeld vallen af en toe weg bij het bekijken van analoge zenders.
Het geluid valt af en toe weg of het volume verandert op de DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF)-aansluiting.
Het geluid valt af en toe weg bij bepaalde set-top boxes die zijn aangesloten via HDMI.
Videobestanden kunnen niet worden afgespeeld via de DLNA-aansluiting.
Het beeld loopt vast bij het bekijken van HD-zenders.
Q5521_0.140.39.0 (Publicatiedatum: 2011-07-27)

•
•
•
•
•
•

Vertaalfout in Russische OSD verbeterd.
TV geeft geen beeld na inschakelen.
TV reageert niet op afstandsbediening na inschakelen vanuit stand-bystand.
Beeldvertraging (synchronisatieprobleem) bij SCART- en Component-aansluiting (Y, Pb, Pr).
Het beeld stoort bij digitale kabelzenders (DVB-C). (Alleen van toepassing in Duitsland)
TV schakelt na 2 uur automatisch over naar stand-by. (Alleen van toepassing in Noorwegen)
Q5521_0.140.37.0 (Publicatiedatum: 2011-06-06)

•
•
•
•

Het bericht "Video format not supported" (Video-indeling wordt niet ondersteund) wordt
weergegeven bij de HDMI-video-indeling 1080i op bepaalde set-top box-modellen.
Er word een gesplitst scherm met groene horizontale lijnen weergegeven bij HDMI-video-indeling 720
op bepaalde set-top box-modellen.
Geen beeld of zwart scherm op bepaalde digitale kabelzenders (DVB-C). (Alleen van toepassing in
Finland)
De TV schakelt automatisch terug naar de primaire audiotaal bij het bekijken van digitale zenders.
(Alleen van toepassing in Spanje)

Q5521_0.140.36.0 (Publicatiedatum: 2011-05-18)
•
•
•
•

Er worden macroblokken weergegeven op digitale zenders (DVB-T) met HD-inhoud. (Alleen van
toepassing in Spanje)
De naam van het apparaatpictogram kan niet worden gewijzigd vanwege ontbrekende tekens
wanneer Portugees is geselecteerd als de menutaal.
Teletekst werkt niet bij gebruik van een SCART-aansluiting.
Wanneer u de elektronische programmagids (EPG) opent, wordt standaard de eerste zender in de lijst
weergegeven in plaats van de zender die u op dat moment bekijkt.
Q5521_0.140.34.0 (Publicatiedatum: 2011-04-12)

•

Het geluid valt af en toe weg tijdens het bekijken van TV-zenders of een aangesloten apparaat via
HDMI.
Q5521_0.140.32.0 (Publicatiedatum: 2011-03-04)

•
•
•

Het geluid valt af en toe weg tijdens het bekijken van TV-zenders of een aangesloten apparaat via
HDMI.
Het schakelen tussen digitale kabelzenders (DVB-C) gaat traag.
Er worden macroblokken weergegeven op digitale zenders (DVB-T).
Q5521_0.140.29.0 (Publicatiedatum: 2011-02-17)

•

De TV accepteert nu een upgrade van de Com Hem CAM-software via OAD. (Alleen van toepassing in
Zweden).
Q5521_0.140.27.0 (Publicatiedatum: 2011-01-11)

•
•
•
•

Het geluid van de TV valt af en toe weg als de DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF)-aansluiting wordt gebruikt.
Niet alle zenders/services kunnen worden gevonden tijdens het instellen van zenders. (Alleen van
toepassing in Zwitserland)
Het geluid van de TV valt af en toe weg als een extern apparaat via HDMI is aangesloten.
Het beeld bevat verticale strepen en microblokken op digitale kabelzenders (DVB-C). (Alleen van
toepassing in Finland)
Q5521_0.140.25.0 (Publicatiedatum: 2010-11-18)

•
•
•
•

De ondertitels worden niet weergegeven op de TV als Deens als menutaal is geselecteerd.
Er is geen beeld als de TV uit stand-by wordt gehaald als HDMI als bron was geselecteerd voordat de
TV in stand-by werd gezet.
De TV wordt automatisch ingeschakeld uit stand-by.
Er is geen beeld na het schakelen tussen zenders van het Ziggo-netwerk.

Q5521_0.140.23.0 (Publicatiedatum: 2010-10-28)
•
•
•
•
•

Teletekst kan niet worden weergegeven en/of ondertitels ontbreken op bepaalde zenders. (Alleen van
toepassing in Finland)
De TV schakelt automatisch over op stand-by na 2 tot 3 uur gebruik.
De TV geeft het beeld niet weer in het oorspronkelijke formaat via USB.
Het beeld trilt bij digitale zenders.
Het beeld trilt bij afspelen via USB.
Q5521_0.140.11.0 (Publicatiedatum: 2010-10-14)

•
•
•
•
•

Wazig beeld met verticale strepen.
Verbeterd beeld op analoge zenders.
De zendervolgorde in de EPG komt niet overeen met de voorkeurlijst in het kanaalraster. (Alleen van
toepassing in Duitsland)
Het beeld knippert nadat de TV is opgestart.
De TV geeft geen geluid wanneer digitale zenders (DVB-T) worden bekeken. (Alleen van toepassing in
Spanje)
Q5521_0.75.60.1 (Publicatiedatum: 2010-09-16)

•

Met deze software is uw TV ZIGGO-gecertificeerd.
Q5521_0.75.59.0 (Publicatiedatum: 2010-08-31)

•

•
•
•
•

De teletekstklok op digitale kabelzenders (DVB-C) wordt niet bijgewerkt en de foutmelding "No
Teletext available" (Teletekst niet beschikbaar) wordt weergegeven, zelfs wanneer de teletekstpagina
wordt weergegeven. (Alleen van toepassing in Nederland)
Het menu Common Interface wordt niet weergegeven na een CAM-upgrade.
Teletekst is niet beschikbaar op digitale zenders (DVB-T) nadat de TV wordt opgestart vanuit de standbymodus.
De eerste digitale kabelzender (DVB-C) wordt opgeslagen als voorkeurzender 2 in plaats van
voorkeurzender 1 nadat u naar zenders hebt gezocht. (Alleen van toepassing in Duitsland)
Het beeld hapert en er treedt vertraging op (synchronisatieprobleem) wanneer u snel vooruitspoelt,
terugspoelt, onderbreekt, naar het volgende/vorige hoofdstuk gaat enz. tijdens het afspelen van
MPEG4- en MKV-bestanden op een USB-geheugenapparaat.
Q5521_0. 75.13.54 (Publicatiedatum: 2010-06-25)

•

De TV werkt zeer langzaam nadat u de audiotaal hebt gewijzigd in het menu Option (Optie) tijdens
DVB-C-ontvangst.

•
•

Wanneer u op bepaalde set-top boxes die zijn aangesloten via HDMI wisselt tussen kanalen met
verschillende audio-indelingen, wordt het geluid af en toe onderbroken.
Met de optie Unhide All (Alles weergeven) in het menu Option (Optie) worden kanalen in het
kanaalraster niet weergegeven. (Alleen van toepassing in Duitsland.)
Q5521_0. 75.13.43 (Publicatiedatum: 2010-06-09)

•
•
•
•

•
•
•

De optie Teletext (Teletekst) in het TV-menu wordt gewijzigd in Text (Tekst).
Er kan willekeurig geluid- en beeldverlies optreden wanneer u wisselt tussen betaalde
kanalen/services.
De afbeeldingen kunnen niet meer worden geopend nadat u verschillende afbeeldingen hebt geopend
in verschillende mappen op een externe harde schijf.
Wanneer u snel vooruitspoelt, terugspoelt, onderbreekt, naar het vorige/volgende frame gaat etc.
tijdens het afspelen van een MPEG4-videobestand op het USB-geheugenapparaat, werkt het
beeld/geluid niet meer.
De rode knop op de afstandsbediening werkt niet voor MHEG-kanalen. (Alleen van toepassing in het
Verenigd Koninkrijk.)
Wanneer u snel vooruitspoelt in een videobestand op het USB-geheugenapparaat en vervolgens op
OK drukt om het afspelen te hervatten, begint de video weer vanaf het begin.
De ondertiteling wordt niet weergegeven nadat u tussen kanalen of services hebt gewisseld, ook al
hebt u de ondertiteling ingeschakeld.
Q5521_0. 72.24.0 (Publicatiedatum: 2010-05-05)

•
•

Het scherm hapert/trilt enigszins wanneer u tussen de TV of het AV-kanaal en de VGA-ingang schakelt.
Ondertiteling wordt niet weergegeven wanneer u betaalde kanalen/services kijkt. (Alleen van
toepassing in Zweden)
Q5521_0. 72.20.0 (Publicatiedatum: 2010-04-19)

•
•

Ondertitelingstaal selecteren werkt niet correct voor bepaalde kanalen met teletekstondertitels.
De elektronische programmagids (EPG) geeft niet alle geprogrammeerde programma's weer.
Q5521_0. 72.16.0 (Publicatiedatum: 2010-04-08)

•
•
•
•

Geen beeld of er gaan beelden verloren wanneer u de videobeelden van een VHS-VCR afspeelt via de
scart-aansluiting.
De analoge kanalen geven het geluid niet goed weer wanneer u de TV snel achtereen uit- en weer
inschakelt met de aan-uitknop.
Geen HDMI-audio nadat u de video-indeling op het bronapparaat hebt gewijzigd.
De software-upgrade via USB wordt niet automatisch gestart.

Q5521_0. 72.6.0 (Publicatiedatum: 2010-03-29)
•
•
•
•
•
•

Geen kanalen gevonden na de installatie van kanalen.
Geen beeld en geluid wanneer u schakelt tussen gecodeerde kanalen.
De TV loopt vast tijdens de eerste installatie of in de startmodus.
Er verschijnen onbruikbare tekens op de E-sticker (logo), een functie die in winkels wordt gebruikt.
Dubbele kanalen na installatie, waardoor kanalen op de verkeerde plek in de lijst met kanalen staan.
(Van toepassing op Duits KBW-netwerk.)
Het beeld van analoge kanalen bevat ruis wanneer u de TV snel achtereen uit- en weer inschakelt met
de aan-uitknop.
Q5521_0. 58.8.0 (Publicatiedatum: 2010-03-03)

•

Oorspronkelijke productiesoftware.

