Instructies voor de softwareSoftware bijwerken via USB
update
1 Zoek de meest recente softwareversie op
Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, w
erkt u uw product bij
met de nieuwste software.
Wat hebt u nodig...
• Sluit het product via een HDMIverbinding aan op uw TV (niet-HDMI ARCingang aanbevolen)

www.philips.com/support.
• Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg ervoor dat
het uitgepakte bestand de volgende naam heeft:
BTS7000.bin
b. Plaats het betreffende softwarebestand in de
hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.

Controleer de softwareversie

Dit is een software-upgrade in twee delen. Volg de
onderstaande instructies.

Druk in de HDMI ARCbronmodus binnen 6 seconden twee keer op MUTE en e
en keer op VOLUME+. Houd MUTE nu 5 seconden inge
drukt. (USB-apparaat mag niet zijn aangesloten)

3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USBaansluiting van dit product.

Controleer op het TV-scherm of de versie-info als volgt
is:
V32.25.02.1310210E
Als de softwareversie anders is dan de hierboven
vermelde, is een software-upgrade vereist

Software-upgrade deel 1
1 Schakel dit product naar de HDMI ARCbron en schakel uw TV naar de HDMIbron. Er zou nu een blauwe achtergrond op het TVscherm zichtbaar moeten zijn

3 Druk op MUTE om de update te starten.
De rode, witte en blauwe LED's op het product beginnen
gelijktijdig te knipperen en op het TV-scherm verschijnt
de onderstaande afbeelding
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Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden twe
e keer op MUTE en een keer op VOLUME+. Houd nu M
UTE 5 seconden ingedrukt
»» Als er een upgrademedium is gedetecteerd, wordt er
op het TVscherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevraa
gd of u de update wilt starten zoals afgebeeld.

4 Wacht tot de update is voltooid.
Nadat de software-upgrade is voltooid, verschijnt er op
het TV-scherm de onderstaande Upgrade voltooidafbeelding en wordt het product opnieuw gestart

»» Als er geen upgrademedium wordt gevonden, geeft
het TV-scherm alleen de huidige softwareversie van het
product weer. Controleer of de nieuwste software van dit
product op het USB-opslagapparaat staat.

Software-upgrade deel 2
1 Druk op de HDMI ARCbronmodus binnen 6 seconden twee keer op MUTE en e
en keer op BASS+. Houd daarna MUTE op de afstandsb
ediening gedurende 5 seconden ingedrukt
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Wacht tot de update is voltooid.

Nadat de software-upgrade is voltooid, verschijnt er op
het TV-scherm de onderstaande Upgrade voltooidafbeelding en wordt het product opnieuw gestart

»» Als er een upgrademedium is gedetecteerd, wordt u
op het TVscherm gevraagd of u de update wilt starten zoals afgeb
eeld.

Als de update niet kan worden voltooid, schakelt u het a
pparaat uit en koppelt u het USBopslagapparaat los. Begin opnieuw met Softwareupgrade deel 1.

»» Als er geen upgrademedium wordt gevonden, geeft h
et TVscherm alleen de huidige softwareversie van het product
weer. Controleer of de nieuwste software van dit produc
t op het USB-opslagapparaat staat.

4 Bekijk de softwareversie na de upgrade om te control
eren of de upgrade is geslaagd
! Let op
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Druk op MUTE om de update te starten.
De rode, witte en blauwe LED's op het product beginnen
gelijktijdig te knipperen en op het TVscherm verschijnt de onderstaande afbeelding

•

Schakel de speler niet uit en verwijder het USBopslagapparaat niet tijdens de software-upgrade,
omdat de speler dan beschadigd kan raken.
Opmerking:
u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen
na de softwareupgrade. (Houd RESET op de afstandsbediening langer
dan 5 seconden ingedrukt)

