
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 audiosysteem van de auto.  

 

De firmware-upgrade voorbereiden: 

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

voor Windows).  

Opmerking: MAC-computers worden niet ondersteund.  

 Een USB-stick (FAT32- of FAT16-bestandsindeling) met voldoende vrije ruimte voor 

het firmwarebestand.  

 Zorg ervoor dat de USB-stick leeg is. (U wordt aangeraden een computer met 

Windows te gebruiken om de USB-stick te formatteren.)  

 

Procedure voor het upgraden:  

 

Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren  

1. Schakel het systeem in.  

2. Houd de knop "Phone" (Telefoon) (linksboven in het deelvenster) ingedrukt.  

3. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm. Er worden meerdere versies 

weergegeven. Controleer alleen het versienummer van MPEG.  

4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware 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  

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.   

i. Pak het ZIP-bestand met de upgradebestanden voor de firmware uit (naam van bestand: 

PHILIPS_CMD300.MCS). 

Opmerking: geef het bestand GEEN nieuwe naam.  

ii. Kopieer het firmwarebestand naar de hoofdmap van de USB-stick.   

3. Voer de upgrade van de firmware uit.  

Waarschuwing: tijdens het upgradeproces mag u NIET de USB-stick verwijderen, op een 

knop drukken, de upgrade onderbreken of het systeem uitschakelen. Anders kan het product 

defect raken.  

 

i. Als er een iPhone of iPod aan het audiosysteem van de auto is gekoppeld, koppelt u 

deze los. 

ii. Schakel het systeem in.  

iii. Zorg ervoor dat het systeem in de "vliegtuigmodus" staat.  

iv. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting.   

  - "USB READ" (USB lezen) wordt weergegeven.  

v. Na een poosje wordt "UPDATE >" weergegeven.  

vi. Druk op om de upgrade uit te voeren.  

vii. Nadat de upgrade is voltooid, schakelt het systeem automatisch over naar de 

radiomodus.  

viii. Verwijder de USB-stick.  

ix. Houd de aan/uitknop ingedrukt om het systeem uit te schakelen.  

x. Schakel het systeem weer in. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd en het systeem 

is gereed voor gebruik. 

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 en stap 3: de upgrade controleren. 

 

  

 

 

 
 

  

 


