
Introdução:                                                                                                                                            
 

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para 
obter o melhor desempenho e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o 
firmware da caixa acústica com dock. 
 

Preparação para a atualização do firmware: 
 Baixe e instale o aplicativo Philips Fidelio do Android Market para o seu 

produto Android suportado pela caixa acústica com dock Philips.  

 Conecte o produto Android à Internet via Wi-Fi.  

 

Procedimento de atualização:  

 
 

 
 
Etapa 1:Verificar a atualização do firmware; baixar e instalar o novo firmware 
 
(a) Método automático 

1. Ligue a caixa acústica com dock Philips.  

2. Encaixe o produto Android na caixa acústica com dock.  

O aplicativo Philips Fidelio será iniciado automaticamente.*  

Nota: recomenda-se conectar o produto Android à Internet via Wi-Fi. Caso contrário, o prestador 

de serviços do celular poderá cobrar pela transferência de dados.  

3. Seu produto Android será conectado automaticamente às caixas acústicas com dock via 

Bluetooth.  

4. Caso haja um firmware atualizado disponível, um ícone de "Updated firmware available" 

(Firmware atualizado disponível) será exibido na área de notificação, na parte superior do 

produto Android. Para baixar e instalar o firmware atualizado, toque na página suspensa de 

notificação e siga as instruções na tela.  

5. Após a atualização, as caixas acústicas serão reiniciadas.  

6. O aplicativo exibirá uma mensagem quando a atualização for concluída.  

 

(b) Método manual 

1. Ligue a caixa acústica com dock Philips.  

2. Encaixe o produto Android na caixa acústica com dock.  

Nota: recomenda-se conectar o produto Android à Internet via Wi-Fi. Caso contrário, o prestador 

de serviços do celular poderá cobrar pela transferência de dados.  

3. Inicie manualmente o aplicativo Philips Fidelio.  

4. Seu produto Android será conectado automaticamente às caixas acústicas com dock via 

Bluetooth.  

5. No aplicativo Philips Fidelio, vá para o menu "Settings" (Configurações).  

6. Em "Device Version" (Versão do dispositivo), a versão atual do firmware será exibida.  

1. Verificar a atualização do firmware;  
baixar e instalar o novo firmware: 

    (a) Método automático  

OU   (b) Método manual 

2. Verifique se 
a atualização 
foi concluída 



7. Toque em "Firmware Update" (Atualização do firmware) para acessar a interface do usuário de 

atualização do firmware.  

8. Toque no botão "Check Now" (Verificar agora). Se houver um firmware atualizado disponível, 

você deverá iniciar o download e a atualização do firmware.  

9. Escolha "Yes" (Sim) para iniciar a atualização.  

10. Após a atualização, as caixas acústicas serão reiniciadas.  

11. O aplicativo exibirá uma mensagem quando a atualização for concluída.  

 
 
Etapa 2: verificar se a atualização foi concluída 
 

1. No aplicativo Philips Fidelio, vá para o menu "Settings" (Configurações).  

2. Em "Device Version" (Versão do dispositivo), a versão atual do firmware será exibida. Você 

notará que o número da versão foi atualizado.  

3. Caso não tenha sido atualizado, repita a "Etapa 1b - Atualizar o firmware das caixas 

acústicas (manualmente)" e "Etapa 3 - Verificar se a atualização foi concluída".   

 
 
 
 
*Para produtos que não suportam carregamento via porta USB, como o Motorola Xoom, o aplicativo 
Fidelio deve ser iniciado manualmente. Nesse caso, use o método manual.  


