
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 de speler. 
 

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. 

 
 

Procedure voor het upgraden:

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren 

1. Zet de speler aan. 

2. Druk op de knop SOURCE op het apparaat en kies MP3 LINK als de bron. 

3. Houd de knop [ ] op het apparaat 2 seconden ingedrukt. 

4. 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 geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren. 

 
 
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler 

Waarschuwing: schakel het apparaat NIET uit en verwijder het USB-apparaat NIET tijdens de firmware-upgrade. Als 
tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips 
Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt. 

 
1. Sluit een leeg USB-apparaat aan op de computer. 

2. Maak een nieuwe map op het USB-apparaat. 

3. Geef deze map de naam “system”. 

4. Download het bestand van de firmware-upgrade naar deze map. 

5. Pak het bestand van de firmware-upgrade uit in deze map. Na het uitpakken bevat de map twee bestanden. 

Opmerking: geef de bestanden in de map GEEN andere naam, anders kan de upgrade mislukken. 

6. Zet de speler aan. 

7. Steek het USB-apparaat in de USB-aansluiting van de speler. 

8. Druk op de knop SOURCE op het apparaat en kies USB als de bron. 

9. De speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Na ongeveer 20 seconden wordt "SUCCESS" (Voltooid) 

weergegeven op het scherm. 
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10. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. 

11. Koppel het USB-apparaat los van de TV. 

12. Steek de stekker van de speler in het stopcontact. 

13. Zet de speler aan. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd. 

 
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 
het apparaat en Stap 3: de upgrade controleren. 


