
 

 

 

Firmware-upgrade 

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

 

Deze upgrade is geschikt voor het volgende model: 

 

 DVP3260/05 

 DVP3260/12 

 DVP3264/12 

 

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

firmware-upgrade opnieuw moet uitvoeren! 

 

Noot: Upgrading via USB wordt Niet ondersteund. 
 

Upgradeprocedure 

 
Controleer uw huidige versie 

 

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

1. Druk op SETUP op de afstandsbediening. 

2. Druk ‘1, 3, 7, 9’ in op het numerieke toetsenblok van de afstandsbediening 

 
 
Download de firmware-upgrade 

 

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

 

 
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: 

 

Noot: Upgrading via USB wordt Niet ondersteund. 
 

   -  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 geplaatst worden op de disc maar 

alleen in de root. 

 

3. Finalize de disc. (Het kan zijn dat het brand programma dit niet automatsch doet.) 
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Voer de upgrade uit op uw DVD Player 

1. Laad de CD-R naar dit apparaat om een upgrade uit te voeren. 

 

Opmerking: 

haal tijdens het upgraden de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact en 

schakel het apparaat niet uit. 

 

2. Zodra het proces is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.  

 

  

De upgrade van uw product is voltooid! 
 

Upgradegeschiedenis firmware 
  
Versie Omschrijving 

44 

 Verbetering van de CD Ripping snelheid (Normal) rate from 128Kbps to 

192Kbps.  

 Verbetering van de CD Ripping snelheid (Fast) rate to 128Kbps to 320Kbps.  

 

Stap 4 


