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Før du påbegynder opdateringen

Det kan være nyttigt at skrive oplysningerne om din DVD-optagers 
systemudgave ned før du påbegynder opdateringen, i tilfælde af at 
du får brug for teknisk assistance.

1  Hvis der er en disk i brænderen skal den fjernes og skuffen 
lukkes.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
 ➤ Systemmenubjælken kommer frem.
3 Tryk på ▼ (markør ned).
 ➤ > Menuen User Preferences (Brugerpræferencer) vises.
4 Tryk på ▼ (markør ned) 4 gange til.
 ➤ Indstillingerne for fjernbetjeningen kommer frem.
5 Tryk på     (markør til højre).
6  Tryk på ▼ (markør ned) en eller flere gange, til oplysningerne 

om systemversion kommer frem.

Introduction

Denne firmware kan anvendes til at opgradere en Philips eller 
Magnavox DVD-optager til den nyeste status. Efter at du har 
fuldført opgraderings-proceduren, vil optageren typisk have bedre 
ydelser. Hvilke forbedringer der foretages, afhænger både af den 
anvendte firmwareversion og den firmware, som DVD-optageren 
har været udstyret med før opgraderingen.

Sådan laver man en 

opgraderingsdisk
 
Til en opgradering kræves følgende:
 • en pc;
 • hjælpeprogrammet Zip (følger med Windows XP); 
 • et CD-R-/RW-drev og et program til cd-brænding;
 • en tom CD-R- eller CD-RW-disk.

Bemærk: Kompakte programmer til cd-brænding til træk & slip-
kopiering kan ikke anvendes til oprettelse af en opgraderingsdisk. 
Brug kun et dedikeret program til cd-brænding med mulighed for 
øjeblikkelig optagelse af diske (‘disc at once’).

1 Download zip-filen med firmwaren fra internettet.
2 Ekstraher filerne ved at pakke zip-filen ud.
3  Skriv de ekstraherede filer – altså ikke selve zip-filen – 

på en tom CD-R- eller CD-RW-disk og brug følgende 
indstillinger: 

 • Filsystem CD-rom ISO Level 2
 • Mode 2/XA
 • Tegnsæt ISO 9660
 • Enkelt session
 • Lav skrivehastighed
4  Færdiggør disken. (Muligvis færdiggør programmet disken 

automatisk.)
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Opgraderingsprocedure for 

modeller fra 2001

Hvis du har en af nedenstående modeller af en Philips DVD-
optager, skal du følge opgraderingsproceduren herunder, eller gå 
til næste afsnit, ‘Opgraderingsprocedure for alle øvrige modeller’
• DVDR1000/001  • DVDR1000/691
• DVDR1000/021  • DVDR1000/171
• DVDR1000/051  • DVDR1500/171

Hele opgraderingsproceduren består af to trin og tager 
ca. tyve minutter i alt.

Trin 1:

1 Tryk på OPEN/CLOSE for at åbne skuffen.
2  Indsæt opgraderings-CD-ROM’en i skuffen, med etiketten 

opad.
3  Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke skuffen.
	 	➤ Først vises der ‘READING’ på displayet og derefter ‘DOWNLOAD’. 

Dette procedurens trin tager ca. femten minutter.
	 	➤ Hvis firmwaren allerede var opdateret, vises der ‘UP TO DATE’ 

i løbet af få sekunder. I så fald kræves der ingen opgradering.
4  Skuffen vil åbnes automatisk, når opgraderingen er færdig. 

Der vises ‘REMOVE DISC’ (Tag disk ud) på displayet.

Vigtigt: Tag ikke disken ud endnu!

Trin 2:

5  Hvis skuffen stadig er åben, tryk på OPEN/CLOSE for at lukke 
skuffen.
Hvis optageren allerede har skiftet til standby, tryk blot på 
STANDBY/ON.

	 		➤ Først vises der ‘READING’ på displayet og derefter ‘DOWNLOAD’. 
Dette procedurens trin tager ca. fem minutter.

6  Skuffen åbnes automatisk, når downloadning er færdig.
	 		➤ Hvis der vises ‘DVD+R UNSUP’ på displayet, er optagelse 

på DVD+R endnu ikke mulig. DVD-optageren skal i 
så fald til eftersyn. Kontakt din forhandler eller Philips 
kundeservicecenter (se adresserne på sidste side) for at få din 
optager set efter. De andre nye funktioner vil fungere.

	 		➤ Hvis der vises ‘REMOVE DISC’ på displayet, er opgraderingen 
færdig. Optagelse af DVD+R såvel som alle de andre funktioner 
er tilgængelige.

7 Nu kan disken tages ud.
8 Tryk på STANDBY/ON for at slukke optageren.

Opgraderingsprocedure for alle 

andre modeller

Opdateringens fremgangsmåde –
Læs dette før du begynder

1 Tryk på OPEN/CLOSE for at åbne pladeskuffen.
2 Læg opdaterings CD-ROM´en i med etiketten opad.
3 Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke skuffen.
  ➤ Først vil der stå ‘READING’ på displayet, derefter 

‘DOWNLOAD’. Opdateringen varer ca. 15 minutter i alt.
  ➤ Hvis firmwaren er opdateret i forvejen, vil displayet vise 

‘UP TO DATE’ inden for nogle få sekunder.
4 Når opdateringen er fuldført åbnes pladeskuffen automatisk.
 ➤ Displayet viser ‘REMOVE DISC’ eller ‘TAKE DISC’.
5 Tag CD-ROM´en ud.
6 Tryk på STANDBY/ON for at afbryde optageren.

Bemærk: Hvis du har programmeret nogen timere, skal du efter 
afslutning af opgraderingsproceduren kontrollere, om de stadigvæk 
er korrekte, og om nødvendigt rette dem manuelt.
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Fejlfinding

Afhjælpning

Din DVD-optagers systemudgave er allerede nyere end 
CD-ROM´ens. Du kan ikke opdatere med denne disc.

Opdatering understøttes ikke  til denne konfiguration. 
Kontakt Philips Kundecenter.

Opgraderingsdisken kan være beskadiget eller forkert optaget. 
•  Hvis det er en CD-R eller CD-RW, du har lavet, skal du lave en 

ny disk og nøje følge  vejledningen. 
•  Hvis det er en CD-ROM, du har modtaget fra Philips, skal du 

kontakte Philips’ Kundeservice Center.

Der opstod en fejl under opdateringen. Prøv igen. Kontakt Philips 
Kundecenter hvis problemet vedbliver.

Nulstil DVD-brænderen som følger: 
Afbryd brænderen fra stikkontakten, forbind den igen, mens 
knappen STANDBY/ON holdes nede, til displayet lyser. 
Derefter skal installationsproceduren køres forfra.

Symptom  

Displayet viser
‘BAD VERSION’. .  

Displayet viser 
‘SYS UNSUPP’ .  

Displayet viser 
‘MOUNT ERR’ .  

Displayet viser
‘ERROR’ eller ‘ENGINE ERROR’.  

Nogle af systemindstillingerne er ændret, 
for eksempel dato eller foretrukne sprog.
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Philips Customer Care Centers

Australia 
phone: +61 2 9947 0000

Austria 
phone: 0810 001 203 

Belgium 
phone: 070 222 303 

Canada
Phone: 905-201-4501

Czech Republic 
phone: +420-2-3309 9240

Denmark 
phone: 808 82 814

Finland 
phone: 09-6158 0250 

France 
phone: 0825 889 789 

Germany 
phone: 0180-535 6767 

Greece 
phone: 0-0800-3122 1280 

Hong Kong 
phone: +852-2821 5888

Hungary 
phone: +36-1-382-1701

Ireland 
phone: +353-1-7640292 

Italy 
phone: 199 11 88 99 

Luxembourg 
phone: +352-404061215 

Netherlands 
phone: 0900-8406 

New Zealand 
phone: +64-9-815 4000

Norway 
phone: 22-748 250 

Poland 
phone: +48-22-571 0571 

Portugal 
phone: +352-1-4163063 

Russia 
phone: +7-095-937 9300

Singapore 
phone: +65-6882-3000

South Korea 
phone: +82-2-709 1200

Spain 
phone: 902-113 384 

Sweden 
phone: 08 5985 2250

Switzerland 
phone: 0844 800 544 

Taiwan 
phone: +886-2-23887666

United Arab Emirates
phone: +971-4-353 666

United Kingdom 
phone: 0870 900 9070

United States 
Phone: 800-531-0039

http://www.p4c.philips.com


