
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: 

Voor een upgrade via een USB-stick: 

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

voor Windows).  

 Twee lege USB-sticks met FAT32-bestandsindeling. 

 

Procedure voor het upgraden: 

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren 
 

1. Schakel het apparaat in.  

2. Selecteer [Settings] (Instellingen).  

3. Druk in het menu op [] om naar pagina 2 te gaan.  

4. Dubbelklik in de regel "Information" (Informatie) op [Enter].  

5. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm: 

System version xxxxxxx 

Bluetooth version xxxxxxx 

DVD Regions 3 

MCU version xxxxxxx 

 

6. De firmware is uitsluitend geschikt voor DVD-regiocode 3. 

7. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van het 

apparaat ouder is dan de nieuwe versie, gaat u door naar Stap 2: een upgrade uitvoeren van 

de firmware voor het apparaat. 

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. Download de firmware.  

 

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te 

downloaden naar uw computer. 
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2. Breng de firmware over naar een USB-stick. 

Waarschuwing: verwijder de USB-stick NIET en schakel het apparaat NIET uit tijdens het 

upgradeproces. Herhaal de procedure als er een fout optreedt tijdens het upgradeproces..  

 

i. Pak het gedownloade firmwarepakket met de map voor de firmware-upgrade uit op het 

bureaublad. De map bevat twee bestanden: btu.dfu en rom.bin.  

Opmerking: geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de 

upgrade mislukken.  

ii. Kopieer btu.dfu naar de hoofdmap van een van de USB-sticks. 

Opmerking: verwijder alle bestanden van de USB-stick voordat u de benodigde 

bestanden kopieert.  

iii. Kopieer rom.bin naar de hoofdmap van een andere lege USB-stick. 

Opmerking: verwijder alle bestanden van de USB-stick voordat u de benodigde 

bestanden kopieert.  

 

3. Een upgrade uitvoeren van de firmware van het apparaat 

 

Opmerking: druk NIET op knoppen en schakel het apparaat NIET uit tijdens het 

upgradeproces, om defecten te voorkomen. 

 

i. Schakel het apparaat in.  

ii. Sluit de USB-stick met het bestand btu.dfu aan op het apparaat.  

iii. Na enkele seconden wordt er een upgradescherm weergegeven op het display: 

 

 

 

 

 

 
 

iv. Druk op <OK> om te bevestigen. 

Opmerking: druk NIET op knoppen en schakel het apparaat NIET uit tijdens het 

upgradeproces. 

v. Wacht tot de upgrade is voltooid, koppel de USB-stick los van het apparaat en druk op 

<Reset> op het apparaat. 

 

 

     Upgrade to Bluetooth? 

 

 
 <Cancel>    <OK> 



 
vi. Schakel het apparaat weer in. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.  

vii. Sluit de USB-stick met het bestand rom.bin aan op het apparaat.  

viii. Herhaal de punten iii tot en met vi in Stap 2: een upgrade uitvoeren van de 

firmware voor het apparaat om ook een upgrade van het systeem uit te voeren. 

Step 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.  

<Reset> 


