
 

 

 
Firmware-upgrade 

 
We hebben een firmware-upgrade ontwikkeld om uw product te verbeteren. 

 

Deze upgrade is geschikt voor het volgende model: 

 BDP7100/12 

 

Opmerking: Voordat u de upgrade uitvoert, ben u bewust dat u de configuratie 

opnieuw moet uitvoeren na de firmware-upgrade! 

 

Upgradeprocedure 

 
Controleer uw huidige versie 

 

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te zien of u moet upgraden: 

1. Druk OPEN/CLOSE knop om de disc lade te openen.  

2. Druk en houdt de INFO knop. 

3. De software versie is zichtbaar als S/W:07XXXX.xx_xx 

4. Vergelijk de versie op het scherm met deze versie, 080704. 
Als uw huidige versie lager is als 080704, ga dan verder met stap 2. 

Is de versie gelijk dan is een upgrade niet nodig. 

 

 
Download de firmware-upgrade 

 

Klik op de koppeling om de software op uw computer op te slaan. 

 

 
Upgrade branden naar CD-R/CD-RW 

 

1. Pak de bestanden in het zip-bestand uit met WINZIP of een andere toepassing voor het 

uitpakken van gecomprimeerde bestanden (Hernoem de uitgepakte bestanden niet) 

 

2.   Leg een lege CD-R disc in de CD-R writer. Volg de stappen beneden aangegeven om het 

programma op de lege disc te branden. Deze zijn afhankelijk van het programma dat u 

gebruikt. 

 

Bij gebruik van Nero Burning Rom  

 

Zorg ervoor dat U Nero Burning Rom gebruikt en niet Nero Express. Indien nodig, kunt U 

Nero Burning Rom direct starten vanuit de Nero folder in het Windows Start Menu.  

 

1.  Open Nero Burning Rom.  
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 2. Kies voor ‘Burn Image’ van het ‘Recorder’ menu. 

 

 3. Kies het ISO image file dat u hebt gedownload en unzipped.  

 4. klik ‘Burn’. Nadat het brand proces van de disc is afgesloten, is de disc klaar voor gebruik 

voor de software upgrade.  

Bij gebruik van CD Creator 

 1. Open CD Creator.  

 2. Kies ‘Create Data CD’.  

3. Kies ‘Record CD from CD image’ in het ‘File’ menu.  

 
 

4.  Kies het ISO image dat u uitgepakt hebt.  

 
5. Click ‘Start Recording’. Nadat het recording proces is afgerond, is de disc gereed voor 

het upgraden van de software.  

 

 



 

 
Voer de upgrade uit op uw Blu-ray player 

 

1. Druk OPEN/CLOSE knop om de lade te openen.  

2. leg de upgrade CD in de lade.  

3. Druk OPEN/CLOSE knop om de lade te sluiten.  

4. Wacht AUB ongeveer 6 minuten tijdens het controleren van de disc. 

5. Controleer de datum van de Firmware versie. 

a. Het apparaat geeft aan dat de nieuwe versie S/W: 080704.01_xx is. 

6. Druk ‘Enter’ knop om ‘Yes’ te kiezen voor de upgrade en verwijder de disc uit de lade.  

a. Als U ‘No’ kiest, zal BDP7100 automatisch uitschakelen.  

b. Als U bovenstaande mededeling niet ziet, probeer een andere disc. Dit 

probleem kan veroorzaakt worden door het brand proces of disc kwaliteit,  

7. Wacht ongeveer 10 minuten het apparaat voert de upgrade uit. 

8. Indien gereed schakelt het apparaat automatisch uit.  

9. Schakel het apparaat weer aan en de lade sluit automatisch.  

10. Kies uw taal met behulp van de nummer toetsen. 

11. Uw product is succesvol geüpgrade! 

 

   
De upgrade van uw product is voltooid! 
 

Upgradegeschiedenis firmware  

 
Version 080704 

 Verbeterde weergave van enkele nieuwe BD films 

 
Version 071217 

Deze firmware versie bevat de volgende wijzigingen: 

 Verbeterde weergave van enkele nieuwe BD films 

 24Hz flickering probleem is opgelost 
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