
Software-/firmware-informatie 

Toegepaste Producten: DVP3310/12, DVP3310/05 

Firmwareversie: V37 

Voordelen van deze upgrade 

1. Lost het probleem met het afspelen van de laatste 3 seconden van een MP3-track op.  

2. Lost het probleem met de weergave van ID3-informatie op.  

3. Verbetert andere afspeelproblemen.   

Lees voor details de onderstaande informatie. 

Opmerking: u moet de configuratie na elke firmware-upgrade opnieuw instellen. 

Hoe controleer ik de huidige firmwareversie? 

U wordt aangeraden de huidige firmwareversie voor de firmware-upgrade te controleren: 

1. Schakel de DVD-speler in.  

2. Druk op de toets Instellen om het menu Instellen te openen.  

3. Druk op < ▼ > om naar het menu Voorkeuren te navigeren.  

4. Druk op < ▼ > om naar Versie-informatie te navigeren. De huidige firmware-informatie wordt getoond. 

U kunt aan de laatste twee cijfers zien wat de softwareversie van de speler is, bijvoorbeeld: BE versie 
DVP33XX_XX.29. Als deze upgradeversie nieuwer is dan de versie op uw toestel, raden wij u aan om de upgrade uit 
te voeren om van de nieuwe voordelen te genieten. 

Wilt u de firmware-upgrade op een optische disc branden? 

1. Klik op de downloadknop op de pagina om het firmwarepakket op uw computer op te slaan.  

2. Pak het gedownloade firmwarepakket uit om de firmware te krijgen. Merk op: wijzig de naam van de 
firmware niet om te voorkomen dat de upgrade mislukt. 

3. Brand de uitgepakte firmware op een lege optische disc met behulp van de onderstaande configuraties en 
finaliseer de disc. (De toepassing voor het branden van discs doet dit mogelijk automatisch wanneer de disc 
is gebrand).  

  Bestandssysteem: ISO 9660 + Joliet  

 Lengte bestandsnaam: max. 11 tekens = 8+3 (niveau 1)  

  Modus: 2/XA  

  Tekenset: ISO 9660 (ISO normale CD-ROM)  

  Geen meerdere sessies  

  Schrijfsnelheid: laag 

4.  Finaliseer de disc. (Deze taak kan automatisch door de brandsoftware worden uitgevoerd). 

Upgrade uw dvd-speler met een optische disc. 

1. Schakel uw speler in en plaats de disc. Er wordt een bericht op de TV weergegeven als het upgradebestand 
wordt herkend.  

2.  Volg de instructies op het TV-scherm om verder te gaan.  



3. Druk op OK om te upgraden (indien van toepassing). Nadat het bestand is gelezen, wordt de disc 
uitgeworpen.  

4.  Verwijder de disc uit de lade zodra deze is uitgeworpen, maar sluit de lade NIET.  

5. Wacht ongeveer 3-5 minuten totdat de upgrade is uitgevoerd. De speler schakelt automatisch over naar de 
stand-bymodus nadat de upgrade is voltooid.  

6. Zet als het apparaat opnieuw is opgestart met de toets Standby-On de fabrieksinstellingen terug via de 
pagina Voorkeuren in het menu Instellen.  

7. Let op: haal de stekker niet uit het stopcontact en schakel de DVD-speler niet uit terwijl de upgrade wordt 
uitgevoerd. 

Geniet nu van uw speler met nieuwe voordelen! 

Om te controleren of de firmware-upgrade is gelukt, volgt u het deel “Hoe controleer ik de huidige 

firmwareversie?” 

Geschiedenis van het upgraden van firmware: 

V29 

Eerste versie. 

Details van de voordelen van deze upgrade: 

V37 

1. Lost het probleem op dat er geen ID3-informatie kan worden weergegeven bij MP3-bestanden met een 
albumhoes;  

2. Corrigeert het probleem dat er een plofgeluid klikt tijdens het wijzigen van een MP3-nummer naar een 
variabele bitsnelheid;  

3. Corrigeert de achtergrondweergave van de upgrade;  

4. Lost het probleem op dat MP3's met MPEG1 Layer2 niet kunnen worden afgespeeld;  

5. Lost het probleem op dat de melding " Druk op afspeelknop om door te gaan” ongeveer 2-3 seconden wordt 
weergegeven wanneer u tijdens het afspelen de lade opent;  

6. Lost het probleem op dat de OSD-tijdweergave en FTD niet zijn gestandaardiseerd tijdens het afspelen van 
een CDDA-disc;  

7. Lost het probleem op dat het signaal Copy Free (Gratis kopiëren) van de Nederlandse output Copy Once 
(Eenmaal kopiëren) is als er een Copy Free DVD wordt afgespeeld;  

8. Lost het probleem op dat sommige van de VCD/JPEG-discs niet automatisch kunnen worden afgespeeld;  

9. Lost het probleem op dat er geen UOP-tekenweergave voor de audiosleutel is tijdens het afspelen van 
WMA;  

10. Lost het probleem op dat het afspelen van de DVD tijdens een diapresentatie van muziek wordt stilgezet, en 
er vervolgens Jacket MP3 met ID3 wordt afgespeeld;  

11. Corrigeert het probleem dat er tijdens een software-upgrade geen achtergrond wordt weergegeven;  

12. Lost het probleem op dat er een incompleet bericht "Eerst weergegeven bestandaantal is 2000” wordt 
weergegeven als er al meer dan 2000 JPEG-bestanden zijn;  

13. Corrigeert de weergave van sommige woorden in het Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, 
Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks;  



14. Lost het probleem op dat de functie van het volume-item op de pagina Setup (Instellen) de spraak van VCD 
en MP3 niet kan dempen;  

15. Lost het probleem op dat het geluid tijdens het afspelen van een MP3-CD 3 seconden voor het eind van elk 
nummer wegvalt. (In naleving van Europese klanten). 


