BELANGRIJKE OPMERKING voor BDP2305 BDP2385 BDP2300
Controleer voordat u de firmware upgrade naar de nieuwste firmwareversie
‐
‐

de huidige firmwareversie van uw apparaat.
Volg de onderstaande instructies stap voor stap. Anders kan de firmwareupgrade
mislukken en het apparaat mogelijk permanent beschadigd raken.

Als de huidige firmwareversie ouder is dan v1.07:
1. Upgrade het apparaat eerst via USB naar v1.07:
i) Pak het gedownloade bestand uit. Dit bevat 2 gezipte bestanden.
ii) Kies het zip-bestand v1.07 en pak het uit op een USB-apparaat. Geef de
UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure voor het upgraden zoals
vermeld in later pagina's.
iii) Controleer of de firmwareversie nu v1.07 is.
2. Na het upgraden naar v1.07, upgradet u via USB naar de nieuwste
firmwareversie:
i) Pak het gedownloade bestand uit. Dit bevat 2 gezipte bestanden.
ii) Kies het zip-bestand de nieuwste firmwareversie en pak het uit op een
USB-apparaat. Geef de UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure
voor het upgraden zoals vermeld in later pagina's.
iii) Controleer of de firmwareversie nu de nieuwste firmwareversie is.

Als de huidige firmwareversie v1.07 of nieuwer is:
1. Upgrade naar de nieuwste firmwareversie via USB.
i) Pak het gedownloade bestand uit. Dit bevat 2 gezipte bestanden.
ii) Kies het zip-bestand de nieuwste firmwareversie en pak het uit op een
USB-apparaat. Geef de UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure
voor het upgraden zoals vermeld in later pagina's.
iii) Controleer of de firmwareversie nu de nieuwste firmwareversie is.

b. Zet de map 'UPG' in de
hoofddirectory.

3 Software bijwerken
Controleer de huidige softwareversie
voordat u de software van deze
speler bijwerkt:
Druk op , selecteer [Setup]
(Configuratie)> [Advanced]
(Geavanceerd) > [Version
information]
(Versieinformatie) en druk op
OK.

De software bijwerken via
internet 1 Verbind de speler met
internet (zie 'Een netwerk instellen').

2

Druk op

, en selecteer [Setup]

(Configuratie).
3
Selecteer
[Advanced]
(Geavanceerd)>
[Software update] (Software-update)>
[Network] (Netwerk).
» Als er upgrademedia worden
gevonden, wordt u gevraagd of u
de update wilt starten. 4 Volg de
instructies op het TVscherm om de
software te updaten. » Wanneer de
update is voltooid, wordt de speler
automatisch uitgeschakeld en weer
ingeschakeld.

De software bijwerken via
USB
1 Controleer de meest recente
softwareversie op
www.philips.com/support
Zoek uw model en klik op
'Software en drivers'. 2 Download
de software naar een USBopslagapparaat.
a. Pak het gedownloade bestand
uit en zorg dat de uitgepakte
map de naam 'UPG' heeft.

3

Sluit het USB-opslagapparaat
aan op de
(USB)-aansluiting
van deze speler.

4

Druk op

, en selecteer [Setup]

(Configuratie). 5 Selecteer >
[Advanced] (Geavanceerd) >
[Software update] (Softwareupdate) > [USB].
» Als upgrademedia worden
gevonden, wordt u gevraagd of u de
update wilt starten. 6 Volg de
instructies op het TVscherm om de
software bij te werken. » Wanneer
de update is
voltooid, wordt de
speler
automatisch uitgeschakeld
en
weer ingeschakeld.
Let op

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

