
Inleiding:  
 
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade 
uit te voeren van de firmware van het apparaat. 
 
De firmware-upgrade voorbereiden:  
 

 Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip 
voor Windows).  

 Het apparaat met meer dan 15 Mb vrije ruimte voor het firmwarebestand. 
 

Procedure voor het upgraden:  

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren  
 

1. Schakel het apparaat in.  
2. Houd de knopLEFT ingedrukt.  
3. Druk TWEEMAAL op de knop PLAYBACK en houd deze ingedrukt.  
4. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. De gemarkeerde rode cijfers vormen de 

softwareversie.  

 
5. 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 het apparaat 
 

1. Firmware downloaden.  

Klik op het pictogram Download op de ondersteuningspagina om de nieuwe firmware te downloaden 

naar uw computer.  

 

 
 

2. Breng de firmware over naar uw apparaat.  

 

OPMERKING: zorg ervoor dat het accupictogam van het apparaat ten minste twee streepjes bevat, zodat er 

voldoende accuspanning is voor het upgradeproces. 
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i. Sluit het apparaat aan op uw PC. Uw PC herkent het apparaat als twee pictogrammen, 

bijvoorbeeld "CAM150" en "CAM150 SD".  

OPMERKING: zorg ervoor dat het apparaat meer dan 15 Mb vrije ruimte heeft op het interne 

geheugen "CAM150".   

ii. Laad het apparaat op als het accupictogram minder dan twee streepjes bevat.  

iii. Kopieer de firmware, bijvoorbeeld Philips_CAM150.bin, naar de hoofdmap van het interne 

geheugen "CAM150". (Dit is het station zonder "SD".)  

OPMERKING: geef het .bin-bestand GEEN nieuwe naam.  

iv. iv. Koppel uw apparaat veilig los van de PC wanneer het kopiëren is voltooid.  

 

3. Een upgrade uitvoeren van de firmware van het apparaat 

 

OPMERKING: zorg ervoor dat het accupictogam van het apparaat ten minste twee streepjes bevat, zodat er 

voldoende accuspanning is voor het upgradeproces. 

 

i. Schakel het apparaat in.  

OPMERKING: controleer of het accupictogram ten minste twee streepjes bevat. 

ii. Het apparaatscherm wordt na enkele seconden weergegeven en de firmware wordt automatisch 

gedetecteerd.  

iii. Selecteer “Yes” (Ja) om de upgrade te starten. 

iv. Druk op de knop POWER om het apparaat uit te schakelen wanneer op het scherm staat dat de 

upgrade is voltooid.  

v. Schakel het apparaat weer in. Het apparaat werkt nu met de nieuwe firmware.  

OPMERKING: de gekopieerde firmware wordt automatisch verwijderd nadat de upgrade is voltooid. 

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 uitvoeren van de 

firmware voor het apparaat en Stap 3: de upgrade controleren. 


