
Inleiding:                                                                                                                                            
 

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikservaring. 

Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan de firmware van uw speler bij te 

werken. 

 

Voorbereiding voor firmware-update: 

 

1. Zorg ervoor dat uw Airplay-luidspreker is verbonden met hetzelfde netwerk als uw Apple-

apparaat.  

2. Schakel de luidspreker in.  

3. Wacht tot er een pieptoon is en de LED-indicator groen brandt. 

 

Indien uw luidspreker nog niet is ingesteld, volgt u de onderstaande stappen: 

 

1. Verbind uw iPod touch/iPhone/iPad met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.  

2. Sluit uw iPod/iPhone/iPad aan op de hoofdluidspreker met een Apple USB-kabel (niet 

meegeleverd). 

 

3. Druk op de knop WI-FI SETUP  aan de achterkant van de hoofdluidspreker 

 
4. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven: 



 
 

5. Raak 'Allow' (Toestaan) aan om uw Wi-Fi-instellingen met het apparaat te delen. Na enige tijd 

wordt de LED groen en hoort u een pieptoon.  

 

6. De luidspreker is nu verbonden met uw bestaande Wi-Fi-netwerk. 

 

Voor een update via app: 

 

1. Start de SoundStudio-app  

2. In de app wordt u gevraagd een luidspreker te kiezen. Kies uw luidspreker. 

 

 



3. Nadat de luidspreker is geselecteerd, selecteert u 'Settings' (Instellingen) 

 
 

4. Raak in het onderstaande scherm 'Firmware upgrade' (Firmware-upgrade) aan en vervolgens 

'Next' (Volgende): 

 
 

5. Er wordt een melding weergegeven als er nieuwe firmware is gevonden. Raak nu 'Next' 

(Volgende) aan 



 
 

6. Volg de instructies op het scherm om de upgrade te voltooien. Het duurt ongeveer 5 min 

 

 

Als u niet kunt upgraden via de SoundStudio-app, voer dan een upgrade van uw luidsprekers uit via 

de computer. 

Voor een update via de computer:  

• Verbind het apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw computer 

 

Updateprocedure: 

 
Stap 1: de nieuwste firmware downloaden   

 

1. Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om het pakket met de nieuwe 

firmware met de extensie .fw te downloaden naar uw computer. 

 

                          
Opmerking: wijzig de naam van de map of het bestand in de map NIET, omdat anders de update niet 

goed wordt uitgevoerd.  

1. De nieuwste firmware 

downloaden 

2. De luidspreker bijwerken via 

de computer
3. De update controleren



Stap 2: de luidspreker bijwerken via de computer 

 

1. Start de Safari-browser op uw computer 

Opmerking: zorg ervoor dat uw computer en de luidspreker met hetzelfde netwerk 

verbonden zijn. 

 

2. Klik op het pictogram voor het openen  van boeken op de Safari-bladwijzerbalk en selecteer 

Bonjour in de lijst Collections (Verzamelingen). 

 
 

3. Klik op Philips_SoundSphere XXXXXX.  

 
 

4. De Philips Fidelio Airplay-webpagina wordt geopend. Klik nergens op.   

 
 

5. Wacht tot de volgende pagina (Philips Fidelio Airplay-updatepagina) is geopend. Klik vervolgens op 

"Firmware Update" (Firmware-update). 

Opmerking: als er veel ruis in de omgeving is, kan het even duren voordat de webpagina's zijn 

vernieuwd. Dit kan maximaal 5 minuten duren. 

 
 



6. Klik op Choose File (Bestand kiezen). 

Blader naar het .fw-bestand dat u hebt gedownload (in Stap 1: de nieuwste firmware 

downloaden) en klik op "Upload" (Uploaden). 

 
 

7. Controleer de huidige en nieuwe firmwareversie en klik vervolgens op "OK" om door te gaan. 

 
 

8.  Zodra het uploaden is voltooid, wordt het bericht "Upload process finished successfully" 

(Uploadproces voltooid) weergegeven. 

 

Stap 3: de update controleren 

 

1. Herhaal stap 2, punt 1 t/m 7, om te controleren of de huidige firmware dezelfde versie heeft als 

de nieuwe firmware. 

2. Als de nieuwe firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u "Stap 2: de luidspreker bijwerken 

via de computer" en "Stap 3: de update controleren". 
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