
Instructies voor de software-u
pdate 
 
 
 
Wat u nodig hebt  
• Sluit dit product via een HDMI-verbinding 
aan op uw TV. 
• Schakel over naar de HDMI-ingangsbron waarop het pr
oduct is aangesloten. 
 
Opmerking:  
Plaats de Surround-luidsprekers op het apparaat (de link
er- en rechterbasisluidspreker) zodat de Surround-luidspr
ekers kunnen worden bijgewerkt. 
 
 
 
Controleer de softwareversie 
 
1. Schakel over naar de HDMI ARC-modus (druk op HD
MI ARC).  
2. Druk binnen drie seconden in deze volgorde op TREB
LE -, BASS - en Volume - op de afstandsbediening.  
- De huidige software-informatie wordt op het TV-scherm 
weergegeven. 
 
Werk de software bij via USB  
 
1 Controleer de nieuwste softwareversie op www.philips.
com/support.  
2 Zoek naar uw model en klik op “Software en drivers”. 

 
3 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
    Pak het gedownloade bestand uit, indien van toepassi
ng, en controleer of het uitgepakte bestand de volgende 
twee bestanden bevat. 
"CSS5235.bin" (voor de software van het apparaat) 
"MCU5235.bin' (voor de software van de Surround-luidsp
rekers) 
 
4 Plaats "CSS5235.bin" en "MCU5235.bin" in de hoofddi
rectory van het USB-apparaat. 
 
5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluit
ing van dit product. 
 
6 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schak
el uw TV naar de HDMI-bron. 
 
 

 
 
 
 
7Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden twee
 keer op en een keerop Volume + en houd daarna MOVI
E ingedrukt. 
»»Als upgrademedia worden gevonden, wordt er op het T
V-scherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevra
agd of u de update wilt starten. 
»»Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt er 
op het TVscherm een foutbericht weergegeven. Controle
er of de nieuwste software van dit product op het USBop
slagapparaat staat. 
8 Druk op MUTE om de update te starten.  
 
9 Wacht tot de update is voltooid. 
»»Wanneer de update is voltooid, wordt het product auto
matisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 
 

 

 

! Let op 

 

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB
-opslagapparaat niet tijdens de software-upgra
de, omdat de speler dan beschadigd kan raken.
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