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).



Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om
het vastlopen van bestanden te vermijden. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formattering hebben. Gebruik geen
USB harde schijf.
(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)

Procedure voor het upgraden:

1. De huidige firmwareversie
controleren

2. De firmware upgraden

3. Controleren of de update is
geslaagd

Stap 1: de huidige firmwareversie controleren
1.

Hiermee schakelt u het product in.

2.

Druk op

3.

Selecteer <Setup> (Configuratie) en druk vervolgens op OK.

4.

Selecteer [MISC] (Overig) > [Version Info] (Versie-informatie) en druk op OK.

5.

De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.

6.

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 geï
nstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler
Download de firmware:

1.

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.

2.

Open het ZIP-bestand met het bestand voor de firmware-upgrade.
Nadat u het ZIP-bestand hebt uitgepakt, worden er mogelijk meerdere bestanden weergegeven. In het onderstaande
diagram staat een voorbeeld van de bestanden:

3.

Kopieer ALLE uitgepakte bestanden en plak ze in de hoofdmap van de USB-stick.

4.

Verwijder de USB-stick uit de computer.
Opmerking: geef het bestand GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.

De firmware naar de speler upgraden
1.

Sluit de USB-stick aan op uw SoundBar.

2.

Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw SoundBar.

3.

Druk op

4.

Selecteer [MISC] (Overige) > [Upgrade?] (Upgraden?).

5.

Druk op OK om te bevestigen.

en selecteer [Setup ] (Configuratie).

Opmerking: tijdens de software-update mag u de stroom niet uitschakelen en de USB-stick niet verwijderen.
Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart.
Als de home cinema niet opnieuw start, koppelt u het netsnoer gedurende een paar seconden los en sluit u het
vervolgens weer aan.

Stap 3: de upgrade controleren
1.

Herhaal stap 1: de huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe firmware is geï
nstalleerd.

2.

Als de nieuwste firmware niet is geï
nstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor
uw speler en stap 3: de upgrade controleren.

