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2 Download de software naar een 
USB-stick.

a Pak het gedownloade bestand 
uit en zorg dat het uitgepakte 
map de naam ‘UPG’ heeft.

b Zet de map “UPG” in de 
hoofddirectory.

3 Sluit de USB-stick aan op de USB 
-aansluiting van dit product.

4 Schakel dit product over naar de 
HDMI ARC-bron (druk op HDMI 
ARC).

5 Druk binnen 6 seconden twee keer 
op  en één keer op Volume + op 
de afstandsbediening en houd 
daarna MOVIE ingedrukt.
 » ‘UPGRADE’ (upgrade) wordt kort 

weergegeven. Vervolgens wordt 
de voortgang van de upgrade 
aangegeven.

 » Als een USB-stick niet is 
aangesloten of er een ongeldig 
upgradebestand is gevonden, 
wordt "ERROR" (fout) 
weergegeven op het display.

6 Wacht tot de upgrade is voltooid.
 » Wanneer de upgrade is voltooid, 

wordt het product automatisch 
uitgeschakeld en weer 
ingeschakeld.

Opmerking

 • De upgrade kan ongeveer 8 minuten duren.

5 Software 
bijwerken

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

De softwareversie 
controleren

Druk in de HDMI ARC-modus (druk 
op HDMI ARC) binnen zes seconden 
tweemaal op  en eenmaal op 
TREBLE - op de afstandsbediening en 
houd daarna BASS - ingedrukt.
 » De softwareversie wordt 

weergegeven op het display.

De software bijwerken 
via USB

Let op

 • Schakel het apparaat niet uit en verwijder 
de USB-stick niet terwijl de software 
wordt bijgewerkt, omdat het product dan 
beschadigd kan raken.

1 Zoek de meest recente 
softwareversie op 
www.philips.com/support.
• Zoek uw model en klik op 

'Software en drivers'.
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