
______________________________ 
 
Inleiding 
 
Deze software kan worden gebruikt  om de Philips 
DVDR61O/DVDR615/DVDR616 DVD Recorder bij te 
werken tot de meest recente status. Nadat U de 
upgradeprocedure heeft voltooid zal uw DVD Recorder 
normaal gezien beter werken. De gemaakte 
verbeteringen zijn afhankelijk van de upgradesoftware die 
U gebruikt alsook de software die uw DVD Recorder 
bevatte vóór de upgrade.  
 
______________________________ 
 
Benodigdheden 
 
U zal het volgende nodig hebben: 
• een computer  
• een CD-R/RW station en brandprogrammatuur  
• een lege CD-R of CD-RW schijf  
• een Zip-archiveerprogramma (meegeleverd met 

Windows XP) 
 
_______________________________ 
 
Hoe de software naar uw computer 
downloaden  
 
Rechtermuisklik op het bestand en klik ‘Save 
Target As...' (Bewaar Als...) om het bestand 
naar uw PC te bewaren. 
 
_______________________________ 
 
Hoe een upgradeschijf aanmaken  
 
1 Download het firmware-zipbestand van het internet. 
2 Extraheer de bestanden door het zipbestand te 

‘unzippen’.  
3 Schrijf de geëxtraheerde bestanden –niet het 

zipbestand- naar een lege CD-R of CD-RW door de 
volgende instellingen te gebruiken:  
• CD-ROM bestandsysteem Joliet 
• Lengte bestandsnaam : max 31 tekens(ISO Level 
2) 
• Mode : 2/XA 
• Tekenset:ASCII 
• Single session (Enkele Sessie) 

 • Brandsnelheid : Laag 
4 Finaliseer de schijf (Het programma zal dit eventueel   
   automatisch doen.)  
 
  
OPMERKING: Brandprogrammatuur voor drag & drop  

kopiëren (zoals ‘DirectCD’ en ‘InCD) kan niet  
gebruikt worden om een upgradeschijf aan te 
maken. Gebruik enkel specifieke CD 
brandprogrammatuur  zoals ‘Nero’ of ‘Easy CD 
Creator’ dat een ‘schijf in één keer’-opname 
toestaat.  

_______________________________________ 
 
Alvorens te actualiseren 
 
Het kan nuttig zijn om de informatie over de systeemversie van uw DVD 
Recorder te noteren alvorens U de upgradeprocedure begint, in het geval 
U de klantendienst moet bellen. 
 
1 Indien zich een schijf in de recorder bevindt verwijdert U deze en 

sluit U de lader.  
2 Druk op SYSTEM MENU (SYSTEEMMENU) op de 

afstandsbediening.  
 * De systeemmenubalk verschijnt. 
3 Druk op * (benedenpijl) 
 * Het gebruikersvoorkeurmenu verschijnt. 
4 Druk op * tot het einde van het menu. 
5 Druk op OK.  
6  De softwareversie zal op het TV scherm verschijnen.  

 
 
_______________________________________ 
 
DVDR610/615/616 Software upgradeprocedure 
 
OPMERKING: Ontkoppel de voeding NIET tijdens de upgrade. 

    Druk op GEEN ENKELE knop tijdens de upgrade  
 
1 Druk op *OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) om de lader te 
openen.  
 
2 Plaats de upgrade CD-ROM met bedrukte kant naar boven.  
 
3 Druk op * OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) om de lader te 
sluiten.                   

*   “READING" (LEZEN) zal eerst verschijnen op de display, 
gevolgd door “DOWNLOAD” (DOWNLOADEN).  

OPMERKING: Dit stadium in de procedure duurt ongeveer 10 
minuten. 
 

*      Indien de firmware reeds geactualiseerd is zal “UP TO DATE”        
       (GEACTUALISEERD) binnen enkele seconden verschijnen. 
Geen upgrade is dan noodzakelijk.  

 
4 Wanneer de upgrade voltooid is zal de lader automatisch 
openen. 
       * De display zal ‘REMOVE DISC’ (VERWIJDER SCHIJF) of  ‘TAKE 
DISC’  (NEEM SCHIJF) weergeven. 
 
5 Verwijder nu de schijf. 
 
6 Druk op STANDBY-O N (STANDBY-AAN) om de recorder uit te   
       schakelen.  
 

OPMERKING: Indien U enige timers heeft geprogrammeerd, 
controleer dan of deze nog correct zijn na het 
voltooien van de upgrade en pas deze manueel aan 
indien nodig. 

 

 



Probleemgids 
 
 
De display geeft "BAD VERSION" (SLECHTE VERSIE) weer 
De systeemversie van uw DVD Recorder is al nieuwer dan de firmware op de CD-ROM. U kan niet actualiseren met deze 
schijf. 
 
 
De display geeft "SYS UNSUPP" weer 
Actualisering wordt niet ondersteund voor deze configuratie. Contacteer uw Philips Klantendienst. 
 
 
De display geeft "MOUNT ERR" weer 
De upgradeschijf is misschien beschadigd op slecht opgenomen.  
• Indien U een CD-R of CD-RW heeft aangemaakt, brand   
      dan een nieuwe schijf en volg de instructies zorgvuldig. 
• Indien U de CD-ROM heeft ontvangen van Philips,  
      contacteer uw Philips klantendienst.. 
 
 
 
De display geeft "ERROR" of "ENGINE ERR" weer 
Er is een fout opgetreden tijdens de upgradeprocedure. Probeer nogmaals. Indien het probleem aanblijft contacteer dan uw 
Philips Klantendienst. 
 
 
 
Sommige systeeminstellingen zijn veranderd, zoals de datum of de taalinstellingen. 
Reset de DVD Recorder als volgt: Trek de DVD Recorder uit het stopcontact; sluit opnieuw aan terwijl U de STANDBY-ON 
(STANDBY-AAN) toets ingedrukt houdt tot de displaylampjes oplichten. U zal de installatieprocedure opnieuw moeten 
uitvoeren.  
  
 

 

Alvorens U de Klantendienst contacteert, gelieve de volgende info bij de hand te hebben:  
1. De huidige SW versie van de DVD Recorder  
2. Het Serienummer van uw DVD Recorder (te vinden op de achterzijde van de DVD Recorder) 

 

 



Software upgradegeschiedenis 

Softwareversie BTI_35 
Publicatiedatum  17 oktober, 2005 
 
 (I) Onmogelijk om een timeropname uit te voeren via Y/C ingang.  

De software upgrade staat nu toe om timeropnames te maken via Y/C ingang.  
 
 (2) Niet mogelijk om de TV over te schakelen naar een decodeerkanaal (Canal+) wanneer directe opname gestart 

it. 
Het is nu mogelijk om af te stemmen op een decodeerkanaal nadat directe opname is gestart.  

 
 (3) De rode LED licht niet op tijdens opname. 

Uitgevoerde opname wordt nu aangeduid door een rode LED.  
 
 (4) De beeldverhouding van het video-uitgangsignaal is onjuist tijdens RGB naar CVBS 

overschakeling.  
Het video-uitgangsignaal wordt correct op TV weergegeven wanneer U overschakelt van RGB naar 
CVBS 

 
 
 
Softwareversie BTI_31 
Publicatiedatum  3 juni 2005 
 
 (I) Kan geen 8x snelheid DVD+R schijf weergegeven opgenomen via DVDR6IO/DVDR6I5/DVDR6I6 

De besturingsoftware is nu verbeterd om 8x DVD+R schijven aan te kunnen. 
 
 (2) In Standbymodus knippert de klok op de plaatselijke display soms gedurende 1 seconde. 

De knippertijd is nu verbeterend. 
 
 (3) Opgenomen titels op DVD+R/RW worden onmiddellijk gewist wanneer op de rode knop wordt gedrukt.  

Een interactief menu is nu toegevoegd om de titelverwijdering te bevestigen 
 
(4) Nadat een timerprogramma van een voorinstelling met decodermodus wordt geactiveerd (bv. Canal+  
 kanaal) dan zal bij het overschakelen naar de TV een leeg scherm worden weergegeven.  

De software is verbeterd om deze situatie op te lossen.  
 
 (5) De klok verschild ongeveer 30 tot 40 seconden in vergelijking met de teletekstklok voor automatische 

tijdinstelling.  
Tijd- en datumdownload van de uitgezonden tijd is nu verbeterd.  

 
 (6) Een zwarte lijn verschijnt tijdens de weergave van een 16:9 DVD wanneer de 4:3 pan & scan modus is 

geselecteerd.  
De software is verbeterd om deze lijn te verwijderen.  

 
 (7) Leeg scherm op TV tijdens Timeropname  

Tijdens Timeropname is een leeg scherm op de TV te zien die aangesloten is via SCART naar EXT1. Om te zien wat 
wordt opgenomen drukt U op TV/DVD op de afstandsbediening. 

 



Softwareversie BTI_26 
Publicatiedatum  2 feb 2005 
 
 (I) Automatische Tijd & Datumdownload  

De gedownloade tijd is 30 seconden trager dan de uitgezonden zendtijd. Dit is opgelost in deze 
softwarepublicatie, BTI_26.  

 
 (2) JPEG foto 

Wanneer een schijf wordt geladen die JPEG foto’s bevat dan gaat de recorder niet automatisch in 
verkennermodus. Dit is verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_26. De gebruiker kan nu onmiddellijk genieten 
van de foto’s.  

 
 (3) De opname stop 15 minuten nadat de opname werd geactiveerd vanuit de verkennermodus 

Wanneer een opname wordt gestart vanuit EXT2 (in “BROWSER” (VERKENNER) modus) dan zal de opname 
na 15 minuten zelf stoppen. Dit is verholpen in deze publicatie, BTI_26. In deze softwareversie is de auto 
standbyfunctie verbeterd zodat deze geen lopende opnames zal verstoren. 

 
 (4) Audioselectie werkt niet tijdens DVD/DVD+RW weergave 

Tijdens weergave van een multi-audio DVD/DVD+RW schijf kan het geluidspoor niet geselecteerd worden, zelfs niet 
via het menu. Dit is verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_26. 

 
 (5) Het verkeerde Videosysteem wordt herkend tijdens de automatische afsteminstallatie  

Nadat de automatische afsteminstallatie is voltooid wordt het verkeerde videosysteem herkend. Dit is verholpen in 
deze softwarepublicatie, BTI_26.  

 
 
 
 
 
 
 
Softwareversie BT I_25 
Publicatiedatum  13 jan 2005 
 
 (I) TV knippert met tussenpozen.  

Het TV valt af en toe weg gedurende 2 seconden. Het probleem is nu verholpen in deze softwarepublicatie, 
BTI_25.  

 
 (2) De decodersignaalbox is niet ontsleuteld  

Het signaal van de Decoderbox wordt niet juist weergegeven op TV. Dit probleem is nu verholpen in deze 
softwarepublicatie, BTI_25. 

 

 


