
Softwaregeschiedenis 

OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. 

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: 

 

Q5551_0.14.104.0 (Publicatiedatum: 2012-11-26) 

 

• HbbTV werkt niet. (Alleen van toepassing in Tsjechië) 

• De functie voor het hervatten van USB-opnamen werkt niet. 

 

Q5551_0.14.101.0 (Publicatiedatum: 2012-10-01) 

 

• De ondertitel loopt niet synchroon met de video. 

• Ondertitels worden weergegeven in vreemde kleuren. 

 

Q5551_0.14.99.0 (Publicatiedatum: 2012-07-23) 

 

• Video-inhoud van Maxdome wordt vervormd weergegeven in het beeldformaat [Auto zoom]. 

(Alleen van toepassing in Duitsland) 

• Het ondertitelingsmenu kan niet meer worden geopend en P+/P- werkt niet meer nadat u tussen 

kanalen hebt geschakeld wanneer de HbbTV-toepassing is ingeschakeld. 

• TV blijft automatisch opnieuw opstarten bij streamen van Videociety. (Alleen van toepassing in 

Duitsland) 

• De optie [Perfect Natural Motion] wordt standaard ingeschakeld; gebruikers moeten deze optie 

uitschakelen telkens wanneer zij de TV inschakelen. (Alleen van toepassing op 7000-serie) 

• Verbeterde beeldprestaties. 

 

Q5551_0.14.98.0 (Publicatiedatum: 2012-05-16) 

 

• Beeldvertraging (synchronisatieprobleem) bij het afspelen van video's. 

• Het geluid valt af en toe weg op DVB-T-zenders. (Alleen van toepassing op T-modellen) 

 

Q5551_0.14.97.0 (Publicatiedatum: 2012-04-25) 

 

• De TV schakelt enkele minuten na het inschakelen automatisch naar stand-by. 

• De TV wordt automatisch in- en uitgeschakeld als u satellietzenders bekijkt. (Alleen van toepassing 

op K-modellen) 

• Vertaalfouten in Tsjechische OSD verbeterd. (Alleen van toepassing op K-modellen) 



• De gekozen instelling "ON" (Aan) of "OFF" (Uit) in de optie voor automatisch verwijderen van 

zenders in het menu met satellietinstellingen wordt niet gemarkeerd. (Alleen van toepassing op K-

modellen) 

• Geen toegang tot CAM-services via [OPTIONS] (Opties) > [Common interface]. 

 

Q5551_0.14.96.0 (Publicatiedatum: 2012-03-09) 

 

• De optie [3D format] (3D-indeling) kan niet worden geselecteerd op de TV3 HD-zender tijdens een 

3D-uitzending. (Alleen van toepassing in Spanje)  

• Geen ondersteuning voor bepaalde HD- en 3D-zenders via DSMART CI-kaart. (Alleen van toepassing 

in Turkije)  

• Satellietzenders kunnen niet automatisch worden gesorteerd. (Alleen van toepassing op K-modellen)  

• Het beeld valt af en toe weg en het bericht "Scrambled program" (Versleuteld programma) wordt 

weergegeven op ZIGGO-zenders. (Alleen van toepassing in Nederland)  

• Verbetering van de Duitse OSD-vertaling. (Alleen van toepassing op K-modellen) 

 

Q5551_0.14.95.0 (Publicatiedatum: 2012-02-01) 

 

• Optie toegevoegd om het verwijderen van zenders bij installatie op de achtergrond uit te schakelen. 

(Alleen van toepassing op K-modellen) 

• Teletekst werkt niet op ZIGGO-kanaal. (Alleen van toepassing in Nederland) 

• De film stopt uit zichzelf wanneer u een film afspeelt die u hebt gehuurd van een online videotheek. 

• MHEG kan niet worden geactiveerd (met de rode knop) op een MHEG-zender. 

• Ambilight knippert af en toe. (Alleen van toepassing op 7000-serie) 

Q5551_0.14.93.0 (Publicatiedatum: 2011-12-22) 

• TV start op met geluid en Ambilight, maar zonder beeld. 

• TV wordt automatisch in- en uitgeschakeld wanneer u een USB-apparaat of PC verkent via DLNA. 

• TV schakelt na 2 uur automatisch over naar stand-by. 

• Het geluid en beeld vallen af en toe weg bij het bekijken van analoge zenders. 

• Het beeld loopt vast bij het bekijken van HD-zenders. 

• 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. 

• De zender kan niet worden gewijzigd wanneer u een analoge zender bekijkt. 

• Het bericht "Scrambled Program" (Versleuteld programma) is verwijderd van de pagina met de 

aankoopbanner. 

• Er kunnen geen films worden gedownload van de online videotheek. (Alleen van toepassing in 

Duitsland) 

• Het beeld hapert wanneer u digitale zenders bekijkt. (Alleen van toepassing in Finland) 

• Het 3D-beeld dat ik ontvang via de TV-antenne wazig of dubbel. 



Q5551_0.14.84.0 (Publicatiedatum: 2011-10-21) 

• Het beeld verdwijnt bij het bekijken van digitale ZIGGO-zenders (DVB-C) wanneer de CAM is 

geplaatst. (Alleen van toepassing in Nederland) 

• Geen geluid tijdens de eerste momenten nadat een onderbroken programma is hervat. 

Q5551_0.14.76.0 (Publicatiedatum: 2011-10-06) 

• Ondersteuning van USB-toetsenbord en USB-muis.  

• Ondersteuning van USB-ondertitels (uitsluitend voor de bestandsextensies .srt, .sub en .sami).  

• Upgrade uitgevoerd van YouTube naar de nieuwe YouTube Leanback-toepassing.  

• U kunt nu de vergrendelde zenders selecteren met de toetsen P+/-.  

• De TV kan niet worden ingeschakeld vanuit de stand-bystand.  

• U kunt geen beeldformaat selecteren wanneer u [Browse USB] (USB bladeren) of [Browse PC] (PC 

verkennen) gebruikt.  

• Het bericht "No Programme Available" (Geen programma beschikbaar) wordt weergegeven op het 

scherm wanneer u een andere zender selecteert.  

• Ambilight LoungeLight wordt automatisch uitgeschakeld.  

• Het bericht "No signal" (Geen signaal) wordt op het scherm weergegeven wanneer u schakelt tussen 

zenders. (Alleen van toepassing in Oostenrijk)  

• Opnamen van satellietzenders (DVB-S) kunnen niet worden afgespeeld. (Alleen van toepassing op K-

modellen)  

• Het bericht "Scrambled Program" (Gecodeerd programma) wordt weergegeven op het scherm 

wanneer u satellietzenders (DVB-S) bekijkt terwijl de CAM is aangesloten. (Alleen van toepassing op 

K-modellen) 

Q5551_0.10.105.0 (Publicatiedatum: 2011-09-02) 

• Met deze software is uw TV CANAL READY-gecertificeerd.  

• Met deze software is uw TV Ziggo-gecertificeerd.  

• Bij bepaalde beeldformaten worden verticale zwarte balken weergegeven op het scherm.  

• Verbeterde stabiliteit van de zenderinstallatie.  

• Verbeterde USB-opnamefunctie.  

• Iers is toegevoegd aan het taalmenu.  

• Vertaalfout in Portugese OSD verbeterd.  

• Beeldvertraging (synchronisatieprobleem) bij SCART- en Component-aansluiting (Y, Pb, Pr).  

• Het beeld wordt te ver uitgerekt op bepaalde zenders. (Alleen van toepassing in het Verenigd 

Koninkrijk)  

• Het geluid valt weg bij het schakelen tussen digitale zenders. (Alleen van toepassing in het Verenigd 

Koninkrijk)  

• Geen beeld bij het schakelen tussen digitale en analoge zenders. (Alleen van toepassing in het 

Verenigd Koninkrijk)  



• Ondertitels worden niet goed weergegeven. (Alleen van toepassing in het Verenigd Koninkrijk) 

Q5551_0.10.94.1 (Publicatiedatum: 2011-06-17) 

• Introductie van nieuw productassortiment (T-serie).  

• Geen beeld of geluid nadat de TV uit de stand-bystand is gehaald.  

• Teletekst werkt niet. 

Q5551_0.10.65.11 (Publicatiedatum: 2011-05-26) 

• Het TV-scherm knippert tijdens het opstarten. 

Q5551_0.10.65.9 (Publicatiedatum: 2011-05-12) 

• Oorspronkelijke productiesoftware. 


