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Firmware-upgrade 
 
Om uw product te verbeteren hebben wij een upgrade van de firmware ontwikkeld. 
Deze upgrade is geschikt voor de volgende modellen: 
 
DVDR3355/02, DVDR3355/19, DVDR3365/02, DVDR3365/19 
 
Deze firmwareversie verhelpt: Klik hier voor meer details
1. Verenigbaarheid met gedrag KANAAL + Decoders/SCART 
2. Verenigbaarheid met Commerciële navigatie DVD 
3. De verbetering van het gebruikersinterface 
4. Rode het LEIDENE knipperen na tijdopnemeropname 
  
    
Werkwijze voor de upgrade  

 
 Kijk uw huidige versie na  

4

Stap 1

 
Kijk eerst uw huidige firmwareversie na om te zien of een upgrade nodig is: 
1. Let erop dat de dvd-lade geen disk meer mag bevatten. 
2. Druk op <0>, <0>, <0>, <9>, <OK> van de afstandsbediening. 
3. De softwareversie wordt als "DVDR33XX_XX_BTX_X" op het tv-scherm aangegeven. 
. Vergelijk de versie die op het scherm wordt aangegeven met de upgradeversie: BT5_5. 

Indien de huidige software lager is dan BT5_5 gaat u over naar stap 2, anders is een upgrade niet nodig. 
 
 

 Tip: Voor meer 
informatie over het  Downloaden van de firmware-upgrade 
Stap 2

branden van software 
verwijzen wij naar twee 
populaire programma’s 
over het branden van 
software  
 
Hwww.nero.comH
Hwww.easycdcreator.co
mH
 

  
 
Klik op de link om de software in uw computer op te slaan. 
 

 
 Branden van de upgrade op CD-R / CD-RW 
Stap 3
 
1. Kopieer de bestanden door het zip-bestand te ontzippen – DVDR33xx_xx_BTx_x.zip  

(gelieve de bestandennamen niet te wijzigen). 
2. Schrijf de gekopieerde bestanden – niet het zip-bestand – op een blanco cd-r of cd-rw-disk 

met de volgende instellingen: 
   -  Bestandensysteem cd-rom Joliet 
   -  Lengte bestandnaam: max. 31 tekens (ISO niveau 2) 
   -  Modus: 2/XA 
   -  Set van tekens: ASCII 
   -  Enkelvoudige sessie 
   -  Schrijfsnelheid: laag 

3. Finaliseer de disk. (Het is mogelijk dat het programma dit automatisch doet.) 
 

 
 Toepassen van de upgrade op uw apparaat  
Stap 4
 
1. Schakel de stroom van het apparaat aan en open de dvd-lade. 
2. Zet de klaargemaakte cd-rom met de upgrade in de lade. 
3. Sluit de lade, zodat het apparaat de disk automatisch begint te lezen. 
4. Nadat de disk door het apparaat is herkend, wordt "SW UPGD" (software-upgrade) op de VFD-display 

aangegeven. Een dialoogvenster met de titel “Disc Upgrade” (diskupgrade) verschijnt op het tv-scherm. 
5. Opmerking: Het apparaat geeft in de volgende 2 situaties “Unknown Disc” (ongekende disk) op de 

display aan. 
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- Wanneer de software-upgrade niet voor uw apparaat is bedoeld (Kijk de bovenstaande lijst met 
apparaten die in aanmerking komen na). 

- Er is een probleem met het schrijven van de cd-rom. Probeer waar mogelijk opnieuw met een 
andere cd-rom. 

6. Navigeer naar de OK-toets op de tv en druk op <OK> van de afstandsbediening. U kunt op dit ogenblik de 
upgrade ook annuleren door te navigeren naar CANCEL (annuleer) op de tv en te drukken op <OK> van 
de afstandsbediening. 

7. Wanneer u met de upgrade wilt verdergaan, verrolt het bericht “SW UPGRADING” (software bezig met 
upgraden) op de VFD-display van het apparaat, terwijl een vooruitgangsbalk op het tv-scherm wordt 
aangegeven. 

8. Het volledige proces neemt ongeveer 1 minuut in beslag, waarna “SW DONE” (software klaar) op de VFD 
van het apparaat verschijnt, terwijl een dialoogvenster op het tv-scherm aangeeft dat de upgrade met succes 
is voltooid. De lade gaat nu ook open. 

9. Verwijder de cd-rom voordat u op <OK> van de afstandsbediening drukt. Het systeem moet dan 
automatisch de lade sluiten en na ongeveer 10 seconden heropstarten. 

10. Opmerking: Tijdens het volledige upgradeproces mag geen enkele toets worden ingedrukt en mag de 
netvoeding niet worden afgesneden. Het apparaat kan defect raken indien dit wel gebeurt. 

11. Opmerking: Het is mogelijk dat het apparaat de lade niet sluit. Panikeer niet en druk eenvoudig op 
<STANDBY> van de afstandsbediening om het apparaat te wekken, zodat de lade zich onmiddellijk sluit. 

12. Na de software-upgrade is het beter het apparaat uit te schakelen en dan weer aan te schakelen voordat u 
het gebruikt. 

 
Uw product is met succes geüpgraded! 
 
 
 
Historiek van de firmware-upgrade 
 
Firmwareversie BT5_5 
Datum van uitgave 4 oktober 2005 
Deze upgradesoftware lost de volgende problemen op: 
1. Verenigbaarheid met decoders van CANAL+ / SCART-gedrag. 

• TV/LOOP wordt nu aangegeven in de modus decoder tv. 
• De recorder schakelt nu over naar de modus VIEW (BEKIJKEN) wanneer er een verandering in de 

EXT Pin 8 is na het verlaten van het decoderkanaal.  
• De recorder schakelt niet langer over naar de modus VIEW (BEKIJKEN) wanneer de EXT 2 Pin 8 

verandert tussen 6-12 V. 
• De tv schakelt niet langer over naar de AV-geheugenzender wanneer men afwisselt tussen de EXT 1 

Pin 8 van de recorder terwijl de EXT 2 Pin 8 van Hoog naar Laag gaat. 
2. Verenigbaarheid met commerciële dvd-navigatie. 
3. Verbetering van de gebruikersinterface  

• Toegevoegde display van het muzieknummer voor CDDA. 
• Display van de resterende tijd op de disk (overeenkomstig de nieuwe opnamemodus) tijdens het 

veranderen van de opnamekwaliteit. 
• Drukken op <OK> geeft nu tijdens het opnemen met de timer een statusbalk op de display aan. 
• Drukken op <STOP> stopt nu zowel de weergave van muziek / foto’s tijdens een diavoorstelling met 

muziek. 
• De statusbalk verdwijnt wanneer de opname is gestart. 
• De rode LED stopt na een opname met de timer altijd met knipperen. 
• Display van de zendernaam in plaats van het nummer van de geheugenzender (enkel /75, /97). 
• Gewijzigde benaming van de ingangbron op de voorste display. 

4. De rode LED knipperde na het opnemen met de timer 
• De rode LED schakelt nu altijd uit na het opnemen met de timer. 

 
Firmwareversie BT5_4 
Datum van uitgave 16 September 2005 
Deze upgradesoftware lost het probleem op van de tunerinstallatie die niet kon voltooid worden. 
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