
Introdução: 
 
A Philips sempre se esforça para oferecer os melhores produtos para os clientes. Para obter a 
reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu 
dispositivo. 
 
Preparação para atualização do firmware: 

Para atualizar usando uma unidade flash USB: 

 Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip 

do Windows).  

 Duas unidades flash USB vazias com o formato de arquivo FAT32. 

 

Procedimento de atualização: 

 
Etapa 1: verificar a versão atual do firmware 
 

1. Ligue o dispositivo.  

2. Selecione [Settings]. (Configurações)  

3. No menu, pressione [] para página 2.  

4. Na linha “Informações” , pressionar duas vezes [Enter].  

5. A versão do firmware será exibida na tela: 

System version xxxxxxx 

Bluetooth version xxxxxxx 

DVD Regions 3 

MCU version xxxxxxx 

 

6. O firmware é somente para Código 3 de região do DVD. 

7. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o Firmware existente em seu 

dispositivo for anterior ao atualmente lançado, execute a Etapa 2: atualizar o firmware do 

dispositivo. 

Caso contrário, a versão mais atual do firmware será instalada e não será necessária uma 
atualização. 
 
Etapa 2: atualizar o firmware do dispositivo 
 

1. Baixe o firmware.  

1. verificar a versão atual do 
firmware

2. atualizar o firmware do 
dispositivo

3. confirmar se a atualização foi 
bem-sucedida



 

Clique no ícone de download na parte superior da tela para fazer download do novo pacote do 

firmware no computador. 

 

 

                          
 

2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB. 

Aviso: NÃO remova ou desligue a unidade flash USB durante o procedimento de atualização do 

firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita os procedimentos.  

 

i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware baixado no desktop. 

Dois arquivos nomeados btu.dfu e rom.bin devem aparecer respectivamente.  

Nota: NÃO renomeie a pasta ou o arquivo dentro da pasta para evitar que ocorra falha 

na atualização.  

ii. Copie btu.dfu para o diretório raiz em uma das unidades flash USB. 

Nota: exclua todos os arquivos da unidade flash USB antes de copiar os arquivos 

necessários.  

iii. Copie rom.bin para o diretório raiz em outra unidade fçash UBS vazia. 

Nota: exclua todos os arquivos da unidade flash USB antes de copiar os arquivos 

necessários.  

 

3. Atualize o firmware no dispositivo 

 

Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou desligue o aparelho durante o processo de atualização. 

Caso contrário, o dispositivo poderá apresentar defeito. 

 

i. Ligue o dispositivo.  

ii. Conecte a unidade flash USB que contém btu.dfu ao dispositivo.  

iii. Uma tela de atualização será exibida na tela após vários segundos: 

 

 

 

 

 

 
 

iv. Pressione <OK> para confirmar. 

Nota: NÃO pressione nenhum botão ou desligue o aparelho durante o processo de 

atualização. 

v. Após a conclusão da atualização, remova a unidade flash USB e pressione o botão 

<Reset> no dispositivo. 

 

 

     Upgrade to Bluetooth? 

 

 
 <Cancel>    <OK> 



 
vi. Ligue o dispositivo novamente. Ele estará pronto com o novo firmware instalado.  

vii. Conecte a unidade flash USB que contém rom.bin ao dispositivo.  

viii. Repita os itens iii a vi em Etapa 2: atualizar o firmware do dispositivo, bem como o 

sistema. 

Step 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida 
 

1. Repasse a Etapa 1: verificar a versão atual do firmware e verifique se o novo firmware foi 
atualizado corretamente. 

2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita aEtapa 2: atualizar o firmware do 
dispositivo e a Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida.  

<Reset> 


