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  DE SOFTWARE 
VAN DE TV 
BIJWERKEN
   Philips verbetert haar producten voortdurend. 
Om ervoor te zorgen dat uw TV is voorzien 
van de meest recente functies en oplossingen, 
raden wij u sterk aan de TV bij te werken met 
de meest recente software. U kunt software-
updates verkrijgen bij uw dealer of via  www.
philips.com/support .

     Wat hebt u nodig
   Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand 
hebt voordat u de software van uw TV gaat 
bijwerken:
•    Een leeg USB-fl ashstation met ten minste 

256 MB aan vrije ruimte. Het USB-
fl ashstation moet zijn geformatteerd 
in FAT- of MS-DOS-indeling en de 
schrijfbeveiliging moet zijn uitgeschakeld. 
Gebruik geen vaste USB-schijf voor de 
software-upgrade.

•   Een computer met internettoegang.
•   Een computerprogramma voor 

bestandsarchivering dat de bestandsindeling 
"ZIP" ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® 
voor Microsoft® Windows® of StuffIt® 
voor Macintosh®).

      USB-fl ashstation formatteren onder 
Microsoft Windows 7®

Opmerking

 • De volgende stappen kunnen verschillen in andere 
Windows-versies. Raadpleeg bij twijfel de Help en 
ondersteuning in Microsoft Windows.

1   Sluit het USB-fl ashstation aan op een USB-
poort op uw computer.

2   Klik op  [Computer] .
3   Klik met de rechtermuisknop op het 

pictogram van het USB-fl ashstation en klik 
vervolgens op  [Formatteren…] . 
 »    Het venster  [Formatteren]  verschijnt.

4    Klik op het vak  [Bestandssysteem]  en 
vervolgens op  [FAT32] .

5   Klik op  [Start]  en vervolgens op  [OK]  
om te bevestigen dat u het station wilt 
formatteren.

       USB-fl ashstation formatteren onder 
Macintosh OS X®

1     Sluit het USB-fl ashstation aan op een USB-
poort op uw computer.

2   Open het programma 
 [Schijfhulpprogramma]  onder 
 [Programma's]  >  [Hulpprogramma's] .

3   Selecteer het USB-fl ashstation in de lijst 
met stations die zijn aangesloten op uw 
computer. 

4   Klik onder  [Volumestructuur]  op  [MS-
DOS (FAT)] .

5   Klik op  [Wis]  en nogmaals op  [Wis]  
om te bevestigen dat u het station wilt 
formatteren. 

        STAP 1: DE HUIDIGE VERSIE 
VAN UW TV-SOFTWARE 
CONTROLEREN
   Als de softwareversie van uw TV gelijk is aan de 
nieuwste upgrade op  www.philips.com/support,  
hoeft u de TV-software niet bij te werken. 

     De softwareversie op uw TV 
controleren

1     Druk op    op de afstandsbediening.
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2   Selecteer  [Confi guratie]  >  [Software 
- instellingen]  >  [Huidige software-
informatie]  en druk vervolgens op  OK .
 »    Het versienummer van de huidige 

software wordt weergegeven.

Let op

 • Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige 
versie op het apparaat. TP Vision is niet aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door 
het installeren van oudere software.

      STAP 2: DE MEEST 
RECENTE SOFTWARE 
DOWNLOADEN

    Via Microsoft Internet Explorer®

1     Sluit het USB-fl ashstation aan op een USB-
poort op uw computer.

2   Start Internet Explorer op uw computer 
en ga naar  www.philips.com/support .

3   Zoek uw TV en de beschikbare 
software en stuurprogramma's voor uw 
televisietoestel op. De software-upgrade 
is beschikbaar als gecomprimeerd bestand 
(*.zip).

4   Als de softwareversie recenter is dan de 
versie op uw TV, klikt u op de software-
upgrade.

5   Ga akkoord met de licentieovereenkomst 
en download het ZIP-bestand naar het 
USB-fl ashstation.

   Opmerking:  bij sommige 
internetbrowsers, zoals Mozilla® 
Firefox® of Google® Chrome® 
wordt het ZIP-bestand direct naar 
uw computer gedownload. Als het 
bestand op deze manier wordt 
gedownload, kopieert u dit naar uw 
USB-fl ashstation.

6   Pak autorun.upg met behulp van een 
bestandsarchiefprogramma uit vanuit het 
gedownloade ZIP-bestand. Kopieer of 
plaats het uitgepakte bestand niet naar of 
in een map.

7   Verwijder het USB-fl ashstation uit de 
computer.

       Via Macintosh Safari®

1     Sluit het USB-fl ashstation aan op een USB-
poort op uw computer.

2   Start Safari op uw computer en ga naar 
 www.philips.com/support .

3   Zoek uw TV en de beschikbare 
software en stuurprogramma's voor uw 
televisietoestel. De software-upgrade is 
beschikbaar als gecomprimeerd bestand 
(*.zip).

4   Als de softwareversie recenter is dan de 
versie op uw TV, klikt u op de software-
upgrade.

5   Accepteer de licentieovereenkomst 
en download het ZIP-bestand naar uw 
computer. Na het downloaden wordt 
autorun.upg automatisch uitgepakt vanuit 
het ZIP-bestand op uw computer.

6   Kopieer autorun.upg naar het USB-
fl ashstation. Kopieer of plaats het 
uitgepakte bestand niet naar of in een map. 

7   Verwijder het USB-fl ashstation uit de 
computer.
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        STAP 3: DE SOFTWARE VAN 
DE TV UPGRADEN

Let op

 •  Schakel tijdens de software-upgrade de TV niet uit en 
koppel het USB-fl ashstation niet los.

 •   Verwijder het USB-fl ashstation ook niet uit de TV als er 
tijdens de upgrade een stroomstoring optreedt. De TV 
gaat door met de upgrade zodra er weer stroom is.

 •   Als er tijdens de upgrade een fout optreedt, probeert 
u de upgrade weer vanaf het begin uit te voeren. Als 
de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met 
Philips Consumer Care. 

1     Verwijder alle USB-apparaten (zoals 
een Wi-Fi-adapter) uit de TV en schakel 
vervolgens de TV in.

2   Sluit het USB-fl ashstation aan op de USB-
connector van de TV.

3   De software-upgrade wordt automatisch 
gestart. De upgrade is voltooid wanneer 
er een melding op het scherm wordt 
weergegeven.

4   Haal eerst het USB-fl ashstation uit de TV 
voordat u de TV opnieuw start.

5   Druk op    op de afstandsbediening. Druk 
niet meer dan eenmaal op   .

6   De TV wordt uit- en vervolgens weer 
ingeschakeld. De upgrade is voltooid.

7   Voorkom ongewilde updates van de TV-
software: sluit het USB-fl ashstation weer 
aan op uw computer en verwijder autorun.
upg.

     


