
 

 

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 updates via uw Apple-producten: 

 Download en installeer de Philips Fidelio-app  via iTune naar de iPod/iPhone/iPad die 

wordt ondersteund door uw Philips-basisstation.  

 U wordt aanbevolen uw Apple-producten te verbinden via Wi-Fi. 

Procedure voor het upgraden: 

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren (niet vereist om de Fidelio-app te kunnen 
gebruiken) 
 

1. Schakel uw Philips-basisstation in.  
2. Plaats uw Apple-product op het basisstation.  
3. Selecteer in het menu van uw Apple-product [Settings] (Instellingen) > [General] 

(Algemeen) > [About] (Info) > [Docking Speaker] (Dockluidspreker). 
4. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm. 

 
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw speler 
 
Opmerking: u wordt aangeraden het Wi-Fi-netwerk te activeren op uw iPhone/iPad voor de upgrade, 
anders worden de kosten voor het streamen van gegevens in rekening gebracht door uw 
telefoonprovider 
 

1. Schakel uw Philips-basisstation in.  

2. Plaats uw Apple-product op het basisstation.  

3. Start de Philips Fidelio-app .  

4. Als er nieuwere firmware beschikbaar is, wordt in de app een venster weergegeven waarin u 

wordt gevraagd of u een upgrade wilt uitvoeren. Of selecteer [Firmware Update] (Firmware-

update) op de instellingenpagina van de Fidelio-app.  

5. Kies “Yes” (Ja) om de upgrade uit te voeren.  

6. Na de upgrade wordt de Philips-speler opnieuw opgestart.  

7. In de app wordt een bericht weergegeven dat de upgrade is voltooid.  

Stap 3: de upgrade controleren 
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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 van uw speler en stap 3: de upgrade controleren.   


