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 uw speler.
De firmware-upgrade voorbereiden:
Voor een upgrade via een USB-stick:



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:

1. uw huidige firmwareversie
controleren

2. een upgrade uitvoeren van de
firmware voor uw speler

3. de upgrade controleren

Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren
1.
2.
3.

4.
5.

Zet de speler aan.
Druk op de aan/uitknop
boven op de speler om naar de stand-bystand te gaan.
Houd de knop “Bron” meer dan 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens op
“Afspelen/onderbreken”.
Opmerking: laat de knop “Bron” niet los wanneer u op “Afspelen/onderbreken” drukt.
De firmwareversie wordt weergegeven op de speler.
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 USB-flashapparaat resetten via Windows
Opmerking: de gegevens op het USB-flashapparaat worden verwijderd als u het apparaat
formatteert. Maak zo nodig een reservekopie van de gegevens.
Steek het USB-flashapparaat in de USB-aansluiting van de computer.
2. Selecteer het USB-station.
3. Klik met de rechtermuisknop op het USB-station en selecteer "Format" (Formatteren).
4. Volg in het pop-upvenster de onderstaande instructies:
a. Selecteer “FAT32” of “Default” (Standaard) voor het bestandssysteem.
b. Selecteer “Default allocation size” (Standaard toegewezen grootte) voor de clustergrootte.
c. Deselecteer “Quick Format" (Snel formatteren).
1.

5.

Klik op “Start” om het USB-station te formatteren

Stap 3: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler
Waarschuwing: schakel het apparaat NIET uit en koppel de USB-stick NIET los 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. Pak het gedownloade firmwarepakket met het bestand voor de firmware-upgrade uit.
Opmerking: geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade
mislukken.
2. Kopieer het uitgepakte firmwarebestand naar de hoofdmap van de USB-stick.
3. Zet de speler aan.
4. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.
5. Druk op “USB” op de afstandsbediening om naar de USB-modus te gaan.
6. De speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Zodra de bestanden worden herkend,
start uw speler automatisch met de upgrade.
7. Het bericht “UPGRADING” (Bezig met upgraden) wordt weergegeven tijdens de upgrade.
Zodra de upgrade is voltooid, wordt het bericht “DONE” (Gereed) weergegeven op de speler.
Opmerking:koppel de USB-stick niet los van uw speler voordat het bericht "Done" (Gereed)
wordt weergegeven.
8. Start de speler opnieuw op. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd en de speler is klaar voor
gebruik.
Stap 4: de upgrade controleren
1.
2.

Herhaal stap 1: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe
firmware is geïnstalleerd.
Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 3: een upgrade uitvoeren van
de firmware voor uw speler en stap 4: de upgrade controleren.

