
Inleiding:                                                                                                                                            
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikservaring. Voor optimale prestaties wordt u aangeraden een upgrade van de firmware van 
uw apparaat uit te voeren. 
 

De firmware-upgrade voorbereiden: 
 

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

 Een lege USB-stick.  

 

Upgradeprocedure: 

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren 
 

1. Schakel het apparaat in. 
2. Druk herhaaldelijk op de knop SOURCE om MP3 Link als bron te selecteren.  
3. Druk één keer op de knop . 

4. Houd de knop  2 seconden ingedrukt..  
5. De firmwareversie wordt weergegeven. 
6. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw 

radio 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 uitvoeren van de firmware voor uw radio  
 

1. Klik op het pictogram Download om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.  

 
Opmerking: wijzig de bestandsnaam in de map niet, anders kan de upgrade mislukken.  
 

2. Pak het ZIP-bestand uit. 
3. Kopieer de map met de naam "system" naar de hoofdmap van het USB-apparaat.  
4. Sluit de USB-stick aan op het systeem.  
5. Druk herhaaldelijk op de knop SOURCE om USB als bron te selecteren. 
6. De firmware-update wordt automatisch gestart. Dit proces duurt enkele minuten.  
7. Wanneer de update is voltooid, wordt het bericht "succeed" (geslaagd) weergegeven.  

 

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 voor uw radio" en "stap 3: de upgrade controleren". 
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