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Instructies voor firmware-upgrade voor BM60 

 

Stap (A): bereid de twee mappen voor om MCU- en Wi-Fi-firmware te upgraden  

1. Download de firmware.  

2. Pak het gedownloade bestand uit en pak de 2 mappen die u hier vindt uit. Er zijn 

twee mappen:  

 Upgrade_BM60_MCU V77 

 Upgrade_BM60_WiFi0204 

 

Stap (B): een upgrade uitvoeren van de firmware voor MCU:  

1. Er staan 2 bestanden in de map 'Upgrade_BM60_MCU V77': 

 Philips_Izzy_BM60_MCU.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Sla deze bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick.  

2. Schakel het apparaat in.  

3. Selecteer de bron USB.  

4. Sluit de USB-stick aan op de USB-aansluiting (aan de linkerkant van het 

apparaat). 

Opmerking: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder 

de USB-stick NIET totdat de upgrade is voltooid. Anders kan het apparaat 

beschadigd raken. 

5. Het apparaat leest de USB-stick. 'READING' (LEZEN) wordt weergegeven. De 

upgrade begin wanneer het apparaat klaar is met lezen. 'UPGRADE' 

(BIJWERKEN) wordt weergegeven.  

6. Verwijder de USB-stick NIET. Wacht enkele minuten. Na voltooiing van de 

firmware-upgrade wordt 'SUCCESS' (VOLTOOID) weergegeven. 

7. Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact.  

8. Verwijder de USB-stick. 

9. Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de luidspreker in. 

 

Stap (C): een upgrade uitvoeren van de firmware voor Wi-Fi: 

1. Verwijder de bestanden uit (B) van de USB-stick. 

2. Er zijn 2 bestanden in de map 'Upgrade_BM60_WiFi0204': 

 Philips_Izzy_WiFi.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Sla al deze bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick.  

3. Herhaal stap 2 tot en met 9 uit (B).  
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Stap (D): controleer welke firmwareversie uw apparaat heeft: 

1. Schakel het apparaat in.  

2. Selecteer AUDIO IN als bron. 

3. Druk kort op de knop 'Next'.  

4. Druk lang (ingedrukt houden) op de knop 'Play'.  

5. Op het scherm worden de MCU-versie, de Wi-Fi FW-versie en de CD FW-versie 

weergegeven.  

6. Schakel het apparaat uit.  

 


