
Instructies voor de software-update 

 

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de 
laatste software.  

 

Opmerking:  

• Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-aansluiting via HDMI maar u 
moet het display op de SoundBar zorgvuldig volgen.  

 

Controleer de softwareversie  

 

Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen TREBLE - (Hoge tonen -), BASS - 
(Lage tonen -)  

en VOLUME - op de afstandsbediening.  

 

Controleer de versie-informatie op het display van de SoundBar (wordt weergegeven in 
de volgende volgorde)  

 

1) MCU-versie  

2) HDMI-repeaterversie (RPT)  

3) Bluetooth-versie (BT)  

4) TX-versie  

5) Linker SoD MCU-versie (L-M)  

6) Linker SoD RX-versie (RXL)  

7) Rechter SoD MCU-versie (R-M)  

8) Rechter SoD RX-versie (RXR)  

9) Subwoofer RX-versie (RXS)  

 

 



Software bijwerken via USB  

 

1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.  

   • Zoek naar uw model en klik op “Software en drivers”.  

 

2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.  

a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg ervoor dat het uitgepakte bestand de  
volgende naam heeft:  

- B5MCU.bin  

- B5RPT.bin  

- B5SLM.bin  

- B5SRM.bin  

 

b. Maak een map met de naam UPG op het USB-station  

C Plaats de betreffende softwarebestanden in de map 'UPG' van het USB-  

    opslagapparaat 

 

3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de (USB-)aansluiting van dit product.  

 

4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron  

 

5 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden  

   twee keer op MUTE (Dempen) en één keer op VOLUME+, en houd daarna MOVIE  

   (Film) ingedrukt  

 

»» Als er een upgrademedium wordt gedetecteerd, wordt er op het LED-display 
'UPG' weergegeven gevolgd door de upgradevoortgangsindicator die verschillende 
module-updates weergeeft  

 



»» Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt 'ERR' weergegeven op het 
LED-display.  

 

Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.  

 

6 Wacht tot de update is voltooid.  

Op het display van de SoundBar wordt 'DONE' (Gereed) weergegeven als de update 
is voltooid.  

 

»» Wanneer de update is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en   

     weer ingeschakeld.  

 

7 De update is binnen 10 minuten voltooid  

Als u de update niet kunt voltooien bij stap 6, schakelt u het apparaat uit en koppelt u 
het USB-opslagapparaat los. Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 6.  

8 Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgrade is geslaagd 

 

Waarschuwing:  

schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software 
wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken. 

 

Opmerking:  

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade. 


