
 

 

 

Firmware-upgrade 

 
We hebben een firmware-upgrade ontwikkeld om uw product te verbeteren. 

 

Deze upgrade is geschikt voor het volgende model: 
 DVDR3570H/31 

 DVDR3590H/31 

 

Opmerking: Denk er voordat u de upgrade uitvoert aan dat u de configuratie elke keer na de 

firmware-upgrade opnieuw moet uitvoeren! 

 

Upgradeprocedure 

 
Controleer uw huidige versie 

 

Controleer eerst uw huidige firmware-versie om te zien of u moet upgraden: 

1. Druk <OPTIONS> en ga naar <Settings> voor het settings menu. 

2. Druk de  knop en ga naar <Setup>. 

3. Druk de  knop en dan de  knop om naar <Version Info> te gaan. 

4. Vergelijk de versie op het scherm met de firmware upgrade versie, 03.08. 

Als u huidige software versie lager is als 03.08, ga dan naar stap 2. 
, in het andere geval is geen upgrade nodig. 

 

 
Download de firmware-upgrade 

 

Klik op de koppeling om de software op uw computer op te slaan. 

 

Noot: Er zijn 2 methodes voor een upgrade van uw recorder.  

1.  Voor een upgrade via Optical Disc, volg STAP 3 en STAP 4.  

2.  Voor een upgrade via USB, volg STAP 5. Alleen apparaten met een software versie v1.43 of hoger 

ondersteunen upgrade via USB. 

 

 
Upgrade branden naar CD-R/CD-RW 

 

1. Pak de bestanden in het zip-bestand uit met WINZIP of een andere toepassing voor het uitpakken van 

gecomprimeerde bestanden (Hernoem de uitgepakte bestanden niet) 

 

2. Schrijf de uitgepakte bestanden – niet de zip file – op een lege CD-R of CD-RW disc,  

met de volgende instellingen: 

   -  File System: ISO 9660 + Joliet 

   -  File name length : max11 chars = 8+3 (Level 1) 

   -  Mode : 2/XA 

   -  Character set : ISO 9660 (ISO normal CD-ROM) 

   -  No Multi Session 

   -  Write Speed : Low 

   -  Recording Method: Track At Once 

Noot: De uitgepakte bestanden mogen NIET in een folder worden op de disc maar alleen in de root. 

3. Finalize de disc. (Het kan zijn dat het brand programma dit niet automatsch doet.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DVDR357xH/DVDR359xH Firmware-upgrade 
 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 1 



 

 
Voer de upgrade uit op uw HDD-recorder 

1. Schakel de recorder in en open de DVD-lade.    

2. Plaats de voorbereide CD-ROM voor de upgrade. (U kunt de software downloaden door op de koppeling 

Software en drivers te klikken.)  

3. Sluit de lade. De recorder leest de disc automatisch.    
4. Zodra de disc is herkend, geeft de recorder een dialoogvenster weer waarin u wordt gevraagd of u door wilt 

gaan met de software-upgrade. 

Opmerking: wanneer u 'Yes' (Ja) selecteert, wordt de recorder opnieuw opgestart en gaat ongemarkeerde inhoud in de 

timeshift-buffer verloren. Selecteer 'No' (Nee) als u de upgrade later wilt uitvoeren.  

Noot: Als bovenstaande dialoog venster niet verschijnt. Dan is waarschijnlijk het Disc formaat niet correct of de 

bestanden zijn in een subfolder geplaatst. Ga terug naar STAP 3 en let goed op dat de correcte instelling gebruikte en 

de bestanden in de root plaatst ( en niet in een folder op de disc). 

5. Wanneer u in stap 4 'Yes' (Ja) hebt geselecteerd, wordt de recorder opnieuw opgestart en wordt op de 

display op het voorpaneel [UPGRADE] weergegeven, gevolgd door een klein bewegend pictogram tijdens de 

duur van het bijwerken. Uw HDD/DVD-recorder wordt nu bijgewerkt met de nieuwste software.  

Noot: Het is normaal dat gedurende het proces de HDD/DVD recorder opnieuw opstart. Wacht rustig af to het 

process is  

Het upgraden is voltooid wanneer op het display [DONE] wordt weergegeven. De lade wordt geopend zodat 

u de disc kunt verwijderen. Na enkele seconden wordt de HDD/DVD-recorder automatisch opnieuw 

opgestart. 

Noot: U kunt de HDD/DVD recorder alleen laten gedurende het upgrade proces. Als het proces gereed is start het 

apparaat automatisch opnieuw en u kunt de disc later verwijderen  

   

 
Voer de upgrade uit op uw HDD-recorder (USB) 

Voordat u begint: Controleer of minimaal softwareversie 1.43 op uw recorder is geïnstalleerd. Eerdere versies 

ondersteunen bijwerken via de USB-aansluiting niet en moeten worden bijgewerkt met een CD-R(W)-disc. Alleen 
apparaten met softwareversie 1.43 of hoger ondersteunen bijwerken via een USB-aansluiting. 

Opmerking: controleer voordat u de firmware-upgrade uitvoert met behulp van deze methode of de recorder uw 

USB-opslagapparaat detecteert. Als het USB-opslagapparaat niet wordt gevonden, voer dan een upgrade uit met behulp 

van een disc. 

Gebruik een USB FLASH-apparaat. De opstarttijd van het HDD USB-opslagapparaat is te lang en kan niet worden 
gebruikt voor de firmware-upgrade. 

Instructies voor upgrade via USB 

1. Pak de bestanden in het zip-bestand uit met WINZIP of een andere toepassing voor het uitpakken van 

gecomprimeerde bestanden (Hernoem de uitgepakte bestanden niet) 

2. Pak het bestand uit en sla het bestand 'integrated_image.bin' op het USB flash-opslagapparaat op (minimale 

opslagcapaciteit 64 Mb).  

3. Schakel de recorder in en wanneer deze actief is, plaatst u het USB flash-opslagapparaat.    

4. Druk op 'USB' op de afstandsbediening.  

5. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Volg de instructies om de software van uw recorder bij te werken. 

 

 

De upgrade van uw product is voltooid! 
 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Stap 5 



 

Upgradegeschiedenis firmware 
  
Versie Omschrijving 

1.06 Release software versie 

1.08 Update voor productie (geen feature verschil met 1.06) 

1.12 

De volgende problemen zijn opgelost: 

 Czech (and mogelijk andere Oost Europese talen) DivX/XviD ondertiteling wordt niet correct weer 
gegeven 

 Czech OSD vertaal fouten 

 Af en toe fouten USB disconnect berichten met sommige USB apparaten 

 Problemen met weergave van enkele non-Latin karakters 

1.43 

 New Zealand: auto-install low frequency TV channel (45.75MHz) opgelost 

 Verbeteringen van de vertaling  

 Nieuw feature: deze versie ondersteund software upgrade via USB  

1.47 

 Nieuw feature na het copieren van multimedia files (.avi, .jpg, .mp3 etc) van de recorder to naar een 

DVD+R/-R recordable disc, een  nieuw disc finalise feature is nu beschikbaar om de compatibiliteit 

met PC’s te vergroten. U kunt deze optie vinden  in het Home Menu als u Disc Tray selecteert: 

Indien  toepasbaar op de disc in het apparaat, zorgt het drukken op de groene knop voor het 

finaliseren. Let wel op na het finaliseren kunnen geen nieuwe bestanden op de disc gezet worden. 

gefinaliseerde discs kunnen gelezen worden op de PC met Windows XP of hoger. 

 Opgelost: In enkele gevallen, werd een disc niet herkend na het ontwaken uit standby. 

 Verbetering: Op het front panel display, wordt de TV kanaal naam weergegeven indien beschikbaar 

voor de tijd en datum (Omgekeerd ten opzichte van voorheen). 

 Opgelost: In enkele gevallen, gedurende omschakelen van kanaal werd de verkeerde programma 

naam weergegeven in het front display. 

 Verbetering: begeleidende tekst tijdens het installeren van GUIDE Plus+ Electronic TV Guide. 

1.53  Verbeterde HDMI werking met bepaalde Philips TV’s. 

1.55 
 Correctie van enkele Franse menu opties 

 Verbeterde stabiliteit 

1.61 

 In enkele gevallen werden, analoge kanalen (PALD/K) opgeslagen als SECAM-LL. 

 Virtual titels gingen verloren na het verwijderen van spanning als de set in standby ging. 

 Weergave liep vast als er een  timer recording werd gestart op de achtergrond. 

 Opgeslagen titels werden verwijderd en gaf HDD full bericht met ruimte beschikbaar op de HDD.  

 In bepaalde regio’s van Duitsland, apparaat werkt niet maar indien afgestemd op SAT1 of Pro7. 

 Verbetering van de file system recovery om het wake-up gedrag te verbeteren van de recorder. 

 Probleem opgelost voor archiveren op bepaalde DVD+R en DL discs. 

3.04 

 Algemene verbetering van DVD+/- R and DL opname kwaliteit 

 Verbetering van de beeld kwaliteit voor RGB out in Tuner mode 

 Oplossing voor tijdelijke beeld freeze bij de zender SAT 1(Germany) 

 Andere kleine problemen 

3.06  Improve software performance 

3.08 
 Bug fix for edited title names reverting back to original names 

 Improve set stability 

 

 


