Inleiding:
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikservaring.
Voor de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.
Er zijn instructies voor de software van twee apparaten (MCU en apparaat). Volg deze zorgvuldig.
De firmware-upgrade voorbereiden:
• Een Windows-computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling
ondersteunt bij beheerdersrechten (bijvoorbeeld WinZip voor Windows).
• Een mini-USB-kabel zoals hieronder weergegeven

•

•

Een USB-opslagapparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een
leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden.

(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)
Download het ZIP-bestand op uw PC en pak het uit. U vindt dan twee mappen:
"BTB7150_MCU" en "BTB7150_1A26"

MCU-upgradeprocedure:

1. de huidige firmwareversie

2. een upgrade van de firmware

3. Controleren of de update is

controleren

uitvoeren

geslaagd

Stap 1: controleer de huidige firmwareversie
1. Houd in de stand-bymodus de toets PLAY/PAUSE 3 seconden ingedrukt
2. De versie-informatie scrollt van rechts naar links over het display
3. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler
ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar stap 2.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

1. Kopieer het gedownloade bestand BOOT681X.bin naar de hoofdmap van een leeg USBopslagapparaat
2. Upgrade de firmware van de speler
Waarschuwing: druk NIET op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het
upgradeproces, om defecten te voorkomen.
i. Schakel de speler in

ii. Zorg ervoor dat er geen disc in de lade zit
iii. Druk herhaaldelijk op de knop op de afstandsbediening om NO USB op het display te
selecteren

iv. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente il file con estensione .bin nel
lettore Plaats het USB-opslagapparaat met het .bin-bestand in de speler
v. Het apparaat leest het bestand en start de upgrade automatisch

vi.

"MCU--UP"

wordt op het display weergegeven
Opmerking: schakel het apparaat niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet
tijdens de upgrade

vii. Het upgraden duurt ongeveer 1-2 minuten. Zodra de upgrade is voltooid, wordt op het display "-:--" weergegeven
viii. De upgrade is voltooid, verwijder het USB-opslagapparaat

Stap 3: de upgrade controleren
1. Herhaal stap 1: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe

2.

Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade van de
firmware uitvoeren en stap 3: de upgrade controleren.

Upgradeprocedure (Device):

1. de huidige firmwareversie

2. een upgrade van de firmware

3. Controleren of de update is

controleren

uitvoeren

geslaagd

Stap 1: de huidige firmwareversie controleren
1. Zet de speler aan.
2. Druk herhaaldelijk op de knop op de afstandsbediening om DAB op het display te selecteren
3. Blader
naar de optie [SYSTEM] (Systeem).
4. Druk op de knop [OK] op de afstandsbediening
5.
6.
7.
8.

Blader
naar de optie [SW VER] (Softwareversie)
Druk op de knop [OK] op de afstandsbediening
De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speller
ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar stap 2.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.
Stap 2: een upgrade van de firmware uitvoeren
U kunt een upgrade van de firmware uitvoeren meteen PC.
Een upgrade van de firmware uitvoeren via PC
1
2

Zoek op uw PC de map 'BTB7150_1A26' met de gedownloade bestanden
De firmware-upgrade uitvoeren op de speler
Waarschuwing: druk NIET op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het
upgradeproces, om defecten te voorkomen.
i. Schakel de speler in.

ii. Zorg ervoor dat er geen disc in de lade zit
iii. Druk herhaaldelijk op de knop op de afstandsbediening om DAB op het display te
selecteren.
iv. Blader
naar de optie [SYSTEM] (Systeem)
v. Druk op [OK] op de afstandsbediening
vi. Blader

naar de optie [UPGRADE].

vii. Druk op
om naar de optie [Y] te bladeren
viii. Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van de speler en
op de Computer

ix. Pak op de computer het gedownloade bestand uit en voer het exe-bestand uit
x. Volg de stappen op de computer om de software-upgrade te voltooien
xi. Klik op “Next” (Volgende) om door te gaan. De voorbereiding duurt een paar
minute

xii. Wanneer er een pop-upbericht wordt weergegeven dat het station niet voldoet
aan de Microsoft-certificering, klik dan op “Continue Anyway” (Toch doorgaan)
om door te gaan:

xiii. Klik op “Next” (Volgende) om verder te gaan. Opmerking: volg de instructies op
de PC niet, omdat u de stappen i) -viii) al hebt voltooid

xiv. Uw PC installeert nu de nieuwe firmware BTB7150. Dit proces duurt enkele
minuten:

xv. Wacht tot het 'Voltooid'-scherm wordt weergegeven op uw PC en klik op “Finish”
(Voltooien) om te voltooien:

Stap 3: de upgrade controleren
1. Herhaal stap 1: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe
firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade van de
firmware uitvoeren en stap 3: de upgrade controleren.
3. Herstel de fabrieksinstellingen op de speler:
- Selecteer in het menu achtereenvolgens [Setup] (Configuratie) > [Preference]
(Voorkeuren) >[Default] (Standaardinstellingen).

