Inleiding:
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste
gebruikerservaring. U wordt aangeraden de firmware van uw dockluidspreker regelmatig bij te
werken, zodat uw dockluidspreker optimaal werkt en u beschikt over de nieuwste functies.

Voorbereiding voor firmware-update:



Download en installeer de Philips Fidelio-app via Android Market op uw
Android-product dat wordt ondersteund door de Philips-dockluidspreker.
Verbind uw Android-product via Wi-Fi met internet.

Updateprocedure:
1. Controleren of er een firmware-update
beschikbaar is;
de nieuwe firmware downloaden en installeren:

2. Controleren of de
update is gelukt

(a) Automatisch OF (b) Handmatig

Stap 1: Controleren of er een firmware-update is; de nieuwe firmware downloaden en
installeren
(a) Automatisch

1. Schakel uw Philips-dockluidspreker in.
2. Plaats het Android-product op de dockluidspreker.
De Philips Fidelio-app wordt automatisch gestart.*
Opmerking: u wordt aangeraden het Android-product via Wi-Fi met internet te verbinden,
anders worden er mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht door uw
telefoonprovider.
3. Uw Android-product wordt via Bluetooth automatisch verbonden met de dockluidspreker.
4. Als er een nieuwe firmwareversie is, wordt het pictogram "Updated firmware available"
(Bijgewerkte firmware beschikbaar) weergegeven in het meldingenvenster boven aan uw
Android-product. Als u de nieuwe firmware wilt downloaden en installeren, opent u de
melding en volgt u de instructies op het scherm.
5. Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de Philips-dockluidspreker opnieuw opgestart.
6. In de app wordt een bericht weergegeven dat de upgrade is voltooid.
(b) Handmatig

1. Schakel uw Philips-dockluidspreker in.
2. Plaats het Android-product op de dockluidspreker.
Opmerking: u wordt aangeraden het Android-product via Wi-Fi met internet te verbinden,
anders worden er mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht door uw
telefoonprovider.
3. Start de Philips Fidelio-app handmatig.
4. Uw Android-product wordt via Bluetooth automatisch verbonden met de dockluidspreker.
5. Ga in de Philips Fidelio-app naar het menu "Settings" (Instellingen).

6. De huidige versie van de firmware wordt weergegeven onder "Device Version"
(Apparaatversie).
7. Raak "Firmware Update" (Firmware-update) aan om de gebruikersinterface voor het
bijwerken van de firmware te openen.
8. Raak de knop "Check Now" (Nu controleren) aan. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt
u gevraagd de firmware te downloaden en bij te werken.
9. Raak "Yes" (Ja) aan om de update uit te voeren.
10. Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de Philips-dockluidspreker opnieuw opgestart.
11. In de app wordt een bericht weergegeven dat de upgrade is voltooid.

Stap 2: Controleren of de update is gelukt
1. Ga in de Philips Fidelio-app naar het menu "Settings" (Instellingen).
2. De huidige versie van de firmware wordt weergegeven onder "Device Version"
(Apparaatversie). Het versienummer zou nu bijgewerkt moeten zijn.
3. Als dat niet het geval is, herhaalt u 'Stap 1b: De firmware van uw dockluidspreker
bijwerken (handmatig)' en 'Stap 2: Controleren of de update is gelukt'.

*Op producten die niet via de USB-poort kunnen worden opgeladen, zoals de Motorola Xoom, moet de
Fidelio-app handmatig worden gestart. In dat geval moet u de firmware handmatig bijwerken.

