
Softwaregeschiedenis 

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

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: 

BELANGRIJK: volg de onderstaande instructies als Portugees is ingesteld als de menutaal van uw TV: 

• Sluit de USB-stick aan op de TV en wacht 30 seconden. De software-upgrade wordt automatisch 

gestart. 

• Als de software-upgrade niet automatisch wordt gestart, haalt u het netsnoer uit het stopcontact. 

Verwijder de USB-stick niet. Wacht één minuut en sluit het netsnoer vervolgens weer aan. De 

software-upgrade wordt automatisch gestart. 

U wordt zeer aangeraden uw TV bij te werken met stand-bysoftware versie 99.0.0.0. U kunt de stand-

bysoftware downloaden via de veelgestelde vraag "Wat moet ik doen als mijn TV automatisch wordt 

in- en uitgeschakeld en/of niet reageert op de afstandsbediening?" 

Q554E_0.97.0.0 (Publicatiedatum: 2013-04-08) 

 

• Vooraf gedefinieerde zenderlijst van Sky in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bijgewerkt. 

• Zwart scherm wanneer u van een analoge zender overschakelt op SCART. 

• Beeld en geluid vallen af en toe weg. 

• Verlies van audio, beeld en/of signaal wanneer u TV kijkt via een Freebox-set-top box die is 

aangesloten via HDMI. 

• Verlies van beeld en geluid via HDMI-verbinding met Horizon-set-top box van UPC. 

• De TV wordt automatisch in- en uitgeschakeld. 

• De TV reageert niet op de afstandsbediening. 

 

Q554E_0.96.0.0 (Publicatiedatum: 2012-12-18) 

• De TV stemt af op de verkeerde zender wanneer u de zender selecteert in de EPG. 

• De TV wordt voortdurend automatisch in- en uitgeschakeld na de eerste installatie. 

• De TV loopt vast nadat u de TV uit stand-by hebt gehaald. 

• Niet mogelijk om video's af te spelen via BBC iPlayer. 

• Niet mogelijk om MP4-bestanden af te spelen. 

• De TV wordt automatisch uit- en ingeschakeld wanneer EasyLink is ingeschakeld. 

• De klok geeft de verkeerde tijd weer. (Alleen van toepassing in Slowakije) 

• De zender Nederland 1 wordt niet opgeslagen tijdens analoge zenderinstallatie. (Alleen van toepassing 

in Nederland) 

Q554E_0.93.0.0 (Publicatiedatum: 2012-10-16) 

 



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

• HTTP Live Streaming werkt niet. 

• Er worden onjuiste tekens weergegeven in de Slowaakse EPG. 

• Verbeterde functionaliteit en prestaties van BBC iPlayer. 

 

Q554E_0.92.0.0 (Publicatiedatum: 2012-09-25) 

 

• Het beeld raakt vervormd wanneer u van HDMI 3D-inhoud overschakelt naar analoge zenders. 

• Ondertitels worden weergegeven in vreemde kleuren. 

• Analoge services zijn niet beschikbaar in het zenderoverzicht. 

 

Q554E_0.91.0.0 (Publicatiedatum: 2012-08-16) 

 

• Update voor E-sticker voor 26PFL4007-modellen. 

• Gehuurde films van de online videotheek kunnen niet worden afgespeeld. 

• De helft van het beeld wordt afgesneden wanneer u van 3D-inhoud naar een analoge zender schakelt. 

• De TV reageert traag bij het afspelen van bestanden van USB of PC via SimplyShare. 

 

Q554E_0.90.0.0 (Publicatiedatum: 2012-07-30) 

 

• TV blijft automatisch opnieuw opstarten. 

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

• Er ontbreken satellietzenders. (Alleen van toepassing in Duitsland) 

• TV wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer u de TV inschakelt uit de stand-bymodus en 

Portugees is ingesteld als menutaal. 

• Er kan geen software-upgrade worden uitgevoerd wanneer Portugees is ingesteld als menutaal. 

 

Q554E_0.89.0.0 (Publicatiedatum: 2012-07-09) 

 

• Er worden witte punten weergegeven op het scherm wanneer een 3D-film via USB wordt bekeken. 

(Alleen van toepassing op 3D-modellen) 

• Het beeld is verstoord wanneer u een video in de modus [2D to 3D conversion] (2D-naar-3D-conversie) 

bekijkt. (Alleen van toepassing op 3D-modellen) 

 

Q554E_0.88.0.0 (Publicatiedatum: 2012-07-02) 

 

• Niet alle favoriete zenders zijn zichtbaar in de lijst met favorieten. 

• Er wordt geen DVB-C-zender geïnstalleerd in het ZIGGO-netwerk. (Alleen van toepassing in Nederland) 



• Er ontbreken satellietzenders. (Alleen van toepassing in Duitsland) 

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

(Alleen van toepassing op K-modellen) 

 

Q554E_0.87.0.0 (Publicatiedatum: 2012-06-21) 

 

• 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) 

• Het bericht "The video format is not supported" (Niet-ondersteund videoformaat) wordt weergegeven 

op het scherm bij gebruik van een HDMI-aansluiting. 

• De TV geeft geen geluid wanneer u een video van Smart TV-toepassingen afspeelt. 

• Herhaaldelijk vastlopend beeld en wegvallend geluid tijdens het afspelen van opgenomen TV-

programma's. 

• Het beeld is uitgerekt en vervormd wanneer u een video bekijkt in het beeldformaat [Auto zoom] 

(Auto-zoom). 

• De ondertitel loopt niet synchroon met de video. 

• 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. 

• Er verschijnen flikkerende lijnen nadat u [2D to 3D conversion] (2D-naar-3D-conversie) hebt 

geselecteerd. (Alleen van toepassing op 5000-serie) 

• Het beeld blijft in de 2D-modus hoewel [2D to 3D conversion] (2D-naar-3D-conversie) is geselecteerd. 

(Alleen van toepassing op 5000-serie) 

 

Q554E_0.79.4.0 (Publicatiedatum: 2012-06-13) 

 

• Verbeterd geluid voor HDMI-aansluiting. 

• Update voor E-sticker voor 37PFL4017K/12 en 42PFL4317K/12. 

• Het bericht "No access" (Geen toegang) wordt weergegeven wanneer u een betaalzender kijkt. 

• De TV loopt vast tijdens de installatie van DVB-C-zenders. 

 

Q554E_0.79.2.0 (Publicatiedatum: 2012-04-04) 

 

• Inhoud van het menu [Help] bijgewerkt. 

• Verbetering van de Duitse OSD-vertaling. 

• Zwart scherm en geen geluid op gecodeerde digitale TV-zenders wanneer de CAM is geplaatst. (Alleen 

van toepassing in Noorwegen) 

• De TV wordt automatisch in- en uitgeschakeld wanneer u internetradio afspeelt via HbbTV. 

 

Q554E_0.79.1.0 (Publicatiedatum: 2012-03-14) 

 



• De zender kan niet worden gewijzigd wanneer de CAM is geplaatst. (Alleen van toepassing in Frankrijk) 

• Geen beeld maar wel geluid op HD-zenders. (Alleen van toepassing in Noorwegen) 

• Verbeterde werking van de ondertitels. (Alleen van toepassing in Noorwegen) 

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

• Onjuiste zenderlijstweergave in de lijst met favorieten. (Alleen van toepassing in Nederland) 

Q554E_0.74.1.0 (Publicatiedatum: 2012-02-28) 

• Oorspronkelijke productiesoftware. 


