
Firmware-upgrade  

Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: 

BDP91000/12  

BDP9100/05 

Deze firmwareversie verbetert: klik hier voor meer informatie 

Opmerking: u moet de configuratie na elke firmware-upgrade opnieuw uitvoeren. 

Procedure voor het upgraden 

Stap 1: uw huidige versie controleren 

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te zien of u een upgrade nodig hebt: 

1. Schakel het apparaat in. Het hoofdmenu wordt weergegeven.  

2. Selecteer "Setting" (Instellingen), ga naar "Advanced Setup" (Geavanceerde instellingen) → "Version Info" 

(Versie-informatie) en druk op de afstandsbediening op <OK>.  

3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.  

4. Als uw huidige firmwareversie ouder is dan deze versie, [1026.1], gaat u door met stap 2. Als dat niet het 

geval is, hoeft u de upgrade niet uit te voeren. 

 

Stap 2: de firmware-upgrade downloaden  

Klik op de koppeling om het nieuwe firmwarepakket te downloaden naar uw computer. Het pakket is 

gecomprimeerd naar een ZIP-bestand. 

Stap 3: de firmware overbrengen naar een USB-flashstation 

Opmerking: u hebt een USB-flashstation nodig met ongeveer 25 MB vrije ruimte. 

1. Pak het ZIP-bestand met de map "UPG" voor de firmware-upgrade uit.  

(Geef de map geen nieuwe naam.)  

2. Kopieer de uitgepakte "UPG"-map met de softwarebestanden in de hoofddirectory van het USB-flashstation.  

Opmerking: het apparaat kan geen ZIP-bestanden lezen. 



 

Stap 4: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw BD-speler  

Opmerking: druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om 

defecten te voorkomen. 

1. Schakel de BD-speler in en steek het USB-flashstation in de USB-aansluiting.  

2. Selecteer "Setting" (Instellingen), ga naar "Advanced Setup" (Geavanceerde instellingen) → "Software 

download" (Softwaredownload) → "USB" en druk op <OK> op de afstandsbediening.  

3. De BD-speler zoekt naar de upgradebestanden. Nadat de bestanden zijn herkend, wordt er een 

bevestigingsscherm op de speler weergeven en wordt u gevraagd of u de upgrade wilt starten.  

4. Opmerking: de BD-speler geeft "No valid upgrade software found" (Geen geldige upgradesoftware 

gevonden) weer in de volgende 2 situaties.  

- Als de software-upgrade niet geschikt is voor uw speler. (Controleer hierboven de modellen.)  

- Als de bestanden van de software-upgrade niet op het USB-flashstation kunnen worden gedetecteerd. Zorg 

ervoor dat de map UPG in de hoofddirectory van het USB-station staan en dat de map en bestanden de juiste 

namen hebben.  

5. Selecteer "Start" en druk op <OK> op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade. U kunt de 

upgrade annuleren door op de TV weergegeven knop "Cancel" (Annuleren) te selecteren en op <OK> op de 

afstandsbediening te drukken.  

6. Volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de firmware-upgrade.  

7. Tijdens het upgradeproces wordt op het scherm de voortgang van de firmware-upgrade weergegeven.  

8. Nadat de upgrade is voltooid, wordt op het scherm een bevestiging weergegeven dat de upgrade is voltooid.  

9. De BD-speler wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Start het apparaat opnieuw op. De nieuwe 

firmware is nu geïnstalleerd en het apparaat is gereed voor gebruik.  

Stap 5: de upgrade controleren 

1. Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, herhaalt u stap 1 om te controleren of de firmware-upgrade correct is 

uitgevoerd.  

2. Als de nieuwste firmware niet wordt geïnstalleerd, herhaalt u stap 4 en stap 5. 

Upgradegeschiedenis van de firmware  

Deze upgradesoftware lost de volgende problemen op: 

Versie: 1026.1  

 Afspelen verbeterd van bepaalde Blu-ray Discs (Avatar) en DVD's  

 Het probleem opgelost waarbij de gekozen standaardtaal niet werkt op bepaalde DVD's 

Versie: 1006.5  

 Afspeelproblemen opgelost voor een aantal Blu-ray Discs en DVD's  

 Afspelen verbeterd van materiaal op Blu-ray Discs van 24 fps (frames per seconde)  



 HDMI-audio-uitvoer  

- Selecteer 'Bitstream' onder Audio Setup/HDMI Audio (Audio-instellingen/HDMI-audio): 

- Voor de beste Blu-ray-geluidskwaliteit, aanbevolen als de speler via een HDMI HD-audioreviver/-versterker op 

een meerkanaals surroundsysteem is aangesloten.  

- Als u echter ook BonusView-geluid (ook wel bekend als Picture-in-Picture) wilt kunnen horen, stelt u HDMI 

Audio (HDMI-audio) in op 'Auto'.  

Versie: 949.1 

 Afspeelproblemen opgelost voor de volgende Blu-ray Disc-titels:  

- "Terminator Salvation",  

- "Babel"  

 Afspeelproblemen opgelost voor diverse DVD-titels  

Versie: 934.2  

1. Probleem met herhaald afspelen van nummers van audio-cd's, zelfs als de herhalingsmodus is 

uitgeschakeld, opgelost  

2. Verbetering in het afspelen van de volgende Blu-ray Disc-titels:  

- Bourne Ultimatum (Universal)  

- Lost seizoen 2, Disc 7 (Disney)  

- Neil Young (MX)  

- Chronicles of Narnia - The Lion, the Witch and the Wardrobe (Disney) 

3. Optie “16:9” toegevoegd onder TV Display (TV-scherm) in Setup (Instellingen).  

In de standaardinstelling [16:9 Widescreen] (16:9 Breedbeeld), wordt elke Blu-ray Disc/DVD met beelden in 4:3-

formaat uitgerekt. 

Als u er de voorkeur aan geeft het oorspronkelijke beeldformaat te behouden door de optie [16:9] te kiezen, 

worden films in 4:3-formaat weergegeven in het oorspronkelijke formaat, zonder uitrekken, en met twee zwarte 

balken aan weerszijden (zie hierna:) 

[16:9 Widescreen] (16:9 Breedbeeld)  

 

[16:9] 

 



4. Weergave van digitale foto's met de oorspronkelijke beeldverhoudingen 

Digitale foto's kunnen met de oorspronkelijke beeldverhoudingen worden weergegeven, zonder uitrekken. 

 


