
Softwaregeschiedenis 

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: 

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

Q5431_0. 26.78.0 

• Geen geluid van externe apparaten via HDMI-aansluiting. 

Q5431_0. 26.76.0 

• Geen afbeelding en geluid (leeg scherm) bij HD-video's via een HDMI-aansluiting.  

• Het TV-menu werkt zeer langzaam wanneer de audiotaal wordt gewijzigd bij een digitale 

kabelservice (DVB-C). 

Q5431_0. 26.75.0 

• De Finse ondertiteling wordt pas weergegeven nadat u naar een andere zender schakelt. 

Q5431_0. 26.73.0 

• De TV zichzelf schakelt in en uit wanneer er wordt gekeken naar betaalzenders/-services als 

er een CAM-module is geplaatst. (Alleen van toepassing in Nederland)  

• De taaloptie Hongaars kan niet met de afstandsbediening van de TV worden geselecteerd in 

het taalmenu van het HDMI CEC-apparaat. 

Q5431_0. 26.72.0 

• Vastgelopen beelden/macroblokken op digitale HD-uitzending met een interval van 10-12 

minuten. 

Q5431_0. 26.70.0 

• Er wordt een foutmelding op het scherm weergegeven wanneer er wordt gekeken naar 

betaalde zenders/services als er een CA-module is geplaatst. 

 



Q5431_0. 26.69.0 

• TV schakelt zichzelf uit na 2 uur gebruik.  

• Alle gebruikersinstellingen (bijvoorbeeld Delta volume) gaan verloren na een zenderinstelling/-

wijziging.  

• TV geeft het bericht "Scrambled program‟ (Gecodeerd programma) weer bij overschakelen 

van een gratis kanaal naar een betaald kanaal. 

Q5431_0. 26.66.0 

• Als de ‘EasyLink’-functie is uitgeschakeld in het TV-menu, wordt het kanaalnummer of de 

kanaalnaam niet weergegeven of wordt er vermeld dat dit een ongedefinieerde indeling is 

wanneer u kiest voor externe invoer- of TV-kanalen.  

• Het voorkeuzenummer van het kanaal/de positie van het kanaal verschuift 1 omhoog nadat u 

de kabel hebt aangesloten op het UPC-netwerk. (Alleen van toepassing in Nederland) 

Q5431_0. 26.58.5 

• De TV werkt niet in combinatie met andere HDMI CEC-compatibele apparaten.  

• De TV slaat niet alle kanalen van UPC op. (Alleen van toepassing in Nederland)  

• Introductie van een nieuwe functie, Scenea. Hiermee kunt u uw TV als fotolijst gebruiken. 

Q5431_0. 26.38.22 

• Er wordt maar één analoog kanaal opgeslagen nadat de digitale kabel (DVB-C) is 

geïnstalleerd. (Alleen van toepassing in Nederland)  

• Er worden microblokken of moirépatronen weergegeven op de kanalen. 

Q5431_0. 26.38.21 

• Digitale kabelservices worden opgeslagen onder een onjuiste voorkeuzezender/positie en 

analoge kabelzenders staan niet in de zenderlijst.  

• Analoge kabelzenders worden opgeslagen onder een onjuiste voorkeuzezender/positie in de 

zenderlijst, nadat u deze tijdens de analoge, handmatige installatie als een nieuw kanaal hebt 

opgeslagen.  

• Verhoog het maximumaantal kabelservices dat in het geheugen van de TV kan worden 

opgeslagen van 500 naar 700. 

 



Q5431_0. 26.38.17 

• Software wordt alleen uitgegeven voor productiedoelen. Er is geen software-upgrade vereist 

voor de consument. 

Q5431_0. 26.38.14 

• Digitale-kabelfuncties (DVB-C) inschakelen voor Zwitserland en Oostenrijk.  

• De infobalk met het huidige en volgende programma na het schakelen tussen kanalen 

uitschakelen. Dit is een nieuwe EPG-functie (elektronische programmagids). 

Q5431_0. 26.33.17 

• Software wordt alleen uitgegeven voor productiedoelen. Er is geen software-upgrade vereist 

voor de consument. 

Q5431_0. 26.33.15 

• Bij het beeldformaat Unscaled (Niet op schaal) via een HDMI-aansluiting verschijnt er een 

verticale groene lijn links op het scherm.  

• Er treedt beeldverlies op bij het kiezen van een ander kanaal op de set-top box van 

Philips/Pace via een HDMI-aansluiting.  

• Bij het kiezen van een ander radiokanaal verdwijnt de achtergrond van het radiokanaal en 

verschijnt het bericht "Video not supported" (Video niet ondersteund). 

Q5431_0. 26.33.9 

• De TV kan de kanalen van de kabelserviceprovider Kabel Baden-Württemberg niet opslaan. 

(Alleen van toepassing in Duitsland)  

• De TV geeft sommige PC-formaten niet in de juiste resolutie weer en schakelt over naar de 

resolutie 640 x 480.  

• Bij het afspelen van een mediabestand in de hoofdmap van het USB-apparaat is het niet 

mogelijk om met de knop Program +/- een ander mediabestand te kiezen.  

• Het is niet mogelijk om de netwerkfrequentie in te voeren voor installatie van DVB-C. (Alleen 

van toepassing in Nederland)  

• Analoge kanalen instellen/herschikken vanaf voorkeuzenummer 2001 na het installeren van 

de kanalen. (Alleen van toepassing in Nederland)  

• Een kanaal is verdwenen van de oorspronkelijke ingestelde voorkeuze en verplaatst naar 

voorkeuzenummer 16384 na een update van de installatie. (Alleen van toepassing in 

Litouwen, Tsjechië of Italië) 



Q5431_0. 26.29.5 

• Geen kanalen gevonden na automatische installatie. (Alleen van toepassing in Oekraïne & 

Bulgarije)  

• Riks-TV-certificering. (Alleen van toepassing in Noorwegen) 

Q5431_0.26.24.8 

• De kanalen TF1, France2 en M6 zijn verdwenen uit de voorkeuzelijst na een update van de 

installatie. (Alleen van toepassing in Frankrijk) 

Q5431_0.26.24.4 

• Er worden onjuiste programmagegevens weergegeven.  

• Bij het wijzigen van het kleurbereik op het externe apparaat knippert het scherm groen of 

wordt er niets weergegeven. 

Q5431_0.26.19.4 

• Vanaf het USB-flashapparaat kunnen geen MPEG4-bestanden worden afgespeeld. 

Q5431_0.26.19.2 

• Oorspronkelijke productiesoftware. 

 


