
Návod k použití pro upgrade disk DVD 
přehrávače PHILIPS DVD737 
 
Úvod 
Tento software je určen pro aktualizaci 
vlastností DVD přehrávače Philips 
DVD737. Po tom co provedete aktualizaci 
bude Váš DVD přehrávač mít lepší 
vlastnosti. Míra zlepšení záleží na 
software, který pro aktualizaci použijete a 
také na verzi software, který obsahoval 
váš přehrávač před aktualizací. 
 
Nutné vybavení 
 
Budete potřebovat následující vybavení: 
• počítač PC 
• program pro zapisování CD-R/RW 
• prázdný disk CD-R nebo CD-RW 
 
Jak stáhnout software do vašeho PC 
 
Klikněte na odkaz na soubor pravým 
tlačítkem myši a vyberte „Save Target 
As…“ (nebo adekvátní položku v české 
verzi) pro uložení do PC. 
 
Poznámka: Zachovejte jméno souboru 
„dvd737.rom“. 
 
Jak vytvořit upgrade disk 
 
Zpiše stažený soubor na disk  CD-R nebo 
CD-RW s použitím následujícího 
nastavení: 
 
• File Systém CD-ROM ISO Level 2 
• Mode 1 / 2 / XA 
• Character set ISO9660 
• Finalized, single session 
• Write speed low 
 
Disk uzavřete. (Některé programy dělají 
finalizaci automaticky.) 
 
Poznámka: Systém „Packet writing“ 
s přenášením souborů (např. 
v Průzkumníku) nepoužívejte. 
Používejte pouze aplikace pro 
zapisování s funkcí „disc at once“. 
Také nepoužívejte UDF. 
 
 
 

 
 
 
Před provedením aktualizace 
 
Je vhodné před provedením aktualizace si 
poznamenat informace o vašem DVD 
přehrávači, pro případ volání na infolinku. 
 
1) Stiskněte SYSTEM MENU na dálkovém 

ovladači 
• Objeví se nabídka Nastavení 

2) Stiskněte  (stop) 
3) Stiskněte  (předchozí) 
4) Stiskněte  (další) 
5) Verze systému se objeví v levém 

dolním rohu nabídky Nastavení. 
 
DVD737 Postup aktualizace  
 
Poznámka: Během aktualizace 
nepoužívejte žádné tlačítka ani 
neodpojujte síťový přívod. 
1) Zapojte síťový kabel do zásuvky. 
Stiskněte tlačítko STANDBY-ON na 
čelním panelu nebo POWER na dálkovém 
ovladači pro zapnutí přehrávače. 
2) Stiskněte OPEN/CLOSE pro vysunutí 
šuplíku. 
3) Vložte nahraný CD disk, popisem 
nahoru. 
4) Stiskněte OPEN/CLOSE pro zasunutí 
šuplíku. 
5) Na obrazovce se objeví „READING“ 
následované textem „UPGRADE“. Tento 
stav trvá do 2 minut.  

• Pokud byl software úspěšně 
aktualizován zobrazí se na několik 
sekund nápis „DONE“.  

Poznámka: Pokud se objeví nápis 
„FAIL“ kontaktujte prosím servisní 
centrum Philips. 
6) Po provedení aktualizace se šuplík 
automaticky vysune. 

• Okamžitě vyjměte disk. 
7) Odpojte přehrávač od sítě. 
8) Zapojte přehrávač zpět do sítě. 
9) Stiskněte tlačítko STANDBY-ON na 
čelním panelu přehrávače nebo POWER 
na dálkovém ovladači pro zapnutí. 

• Aktualizace je hotova a můžete 
přehrávač používat. 
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