
Softwaregeschiedenis 

BELANGRIJK: Er is een nieuwe verbetering aangebracht in de nieuwe softwareversie om het zoeken naar 

zenders te verbeteren. Hiervoor moeten de TV-zenders opnieuw worden geïnstalleerd wanneer u de TV-

software bijwerkt van versie TPM62E_2.08 (of lager) naar versie TPM62E_2.12 (of hoger). nadat u de 

zenders opnieuw hebt geïnstalleerd, kunt u met de functie REORDER (Herordenen) in het optiemenu in de 

gewenste volgorde plaatsen. 

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

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost:  

 

TPM62E_2.26 (Publicatiedatum: 2013-03-28) 

• Probleem met teletekst op DVB-C-zenders in Roemenië opgelost. 

 

TPM62E_2.25 (Publicatiedatum: 2012-09-12) 

• TV reageert niet op de afstandsbediening wanneer u naar France 24 of naar tv-zenders uit de Balkan 

overschakelt via digitale serviceprovider Teledünya. (Alleen van toepassing in Turkije) 

• Het beeld loopt vast en de TV reageert niet op de afstandsbediening wanneer u naar de zender Mezzo 

overschakelt. (Alleen van toepassing in Servië) 

• TV geeft geen beeld na het opstarten wanneer u een set-top box (STB) hebt aangesloten via HDMI. 

(Alleen van toepassing in Frankrijk) 

• YouSee-zendertoewijzing. (Alleen van toepassing in Denemarken) 

• Instelling van standaardoptie [Visual impaired] (Slechtziend) gewijzigd van aan naar uit. 

 

TPM62E_2.24 (Publicatiedatum: 2012-04-30) 

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

Italië) 

• Stofa is toegevoegd aan de lijst met kabelbedrijven voor DVB-C-installaties. (Alleen van toepassing in 

Denemarken) 

• Ontbrekende UPC-zenders (Alleen van toepassing in Nederland) 

• Het beeld loopt vast wanneer u een bewegend JPEG-bestand afspeelt. 

• Op bepaalde digitale zenders is andere audio hoorbaar. (Alleen van toepassing in Mauritius) 

 

TPM62E_2.22 (Publicatiedatum: 2012-03-30) 

• OSD-fout verbeterd van “Digital Crystal Clear” naar “Pixel Plus HD” onder [Setup] > [TV settings] (TV-

instellingen) > [Picture] (Beeld). 

 



TPM62E_2.21 (Publicatiedatum: 2012-03-01) 

• Introductie van nieuwe productassortimenten. 

TPM62E_2.20 (Publicatiedatum: 2011-12-02) 

BELANGRIJK: u wordt dringend geadviseerd uw TV naar deze software te upgraden in verband met 

belangrijke certificaten. 

• De TV wordt automatisch in- en uitgeschakeld als u de zender NT1 bekijkt. (Alleen van toepassing in 

Frankrijk)  

• Digitale-serviceprovider kan worden geselecteerd in het zenderinstallatiemenu. (Alleen van 

toepassing in Denemarken) 

TPM62E_2.18 (Publicatiedatum: 2011-10-18) 

• Introductie van nieuw productassortiment (40PFL5206H/XX). 

• Het geluid valt af en toe weg wanneer u een extern apparaat aansluit via HDMI. 

• De optie Multifeed werkt niet op Sky-zenders. (Alleen van toepassing in Duitsland) 

TPM62E_2.16 (Publicatiedatum: 2011-09-06) 

• Het standaardbeeldformaat wijzigen in [Wide screen] (Breedbeeld).  

• Geen programma's op de zenders S02 en S03. (Alleen van toepassing in Duitsland)  

• Er wordt een bericht over het bijwerken van de zenderlijst weergegeven na het schakelen tussen 

zenders.  

• Het geluid valt af en toe weg tijdens het bekijken van digitale kabelzenders (DVB-C). 

TPM62E_2.15 (Publicatiedatum: 2011-08-23) 

• Met deze software is uw TV Ziggo- en UPC-gecertificeerd.  

• Introductie van nieuw productassortiment.  

• Vertaalfout in Russische OSD verbeterd.  

• Vertaalfout in Roemeense OSD verbeterd. 

TPM62E_2.12 (Publicatiedatum: 2011-07-29) 

• Met deze software is uw TV Saorview-gecertificeerd. (Alleen van toepassing in Ierland)  

• De functie voor het herordenen van zenders inschakelen voor alle serviceproviders behalve Ziggo. 

(Alleen van toepassing in Nederland)  

• Gebruikers toestaan om de functie "automatisch uitschakelen na 4 uur" in het menu [Auto switch off] 

(Automatisch uitschakelen) uit te schakelen. 



TPM62E_2.08 (Publicatiedatum: 2011-06-16) 

• Verbetering van de OSD-vertaling.  

• Verbeterde werking van de Active Control-demo.  

• Het zenderraster wordt niet weergegeven met de toets FIND.  

• Geen geluid na inschakelen met aan/uitknop. 

• De TV wordt automatisch uit- en ingeschakeld bij het afspelen van USB-inhoud. 

TPM62E_2.03 (Publicatiedatum: 2011-06-10) 

• Verbetering van de OSD-vertaling. 

TPM62E_2.00 (Publicatiedatum: 2011-05-04) 

• Oorspronkelijke productiesoftware. 


