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DVP3520_12 Firmware Upgrade 

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

Verwante modellen: DVP3520_12 

Firmwareversie: V12 

Voordelen van deze upgrade:  

1. Het afspelen wordt onderbroken wanneer het instellingenmenu wordt weergegeven. De optie voor het 

uitschakelen van de achtergrond tijdens het afspelen van CD-G is toegevoegd. 

2. Probleem met DME opgelost. 

3. Terugkeren naar disc mogelijk met de toets Back. 

4. Berichten op het scherm zijn bijgewerkt. 

 

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

Hoe controleer ik de huidige firmwareversie? 

Stap 1: uw huidige versie controleren 

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te zien of u een upgrade nodig hebt: 

1. Schakel het apparaat in. 

2. Druk achtereenvolgens op <EJECT> en <INFO> op de afstandsbediening. 

3. De firmwareversie wordt weergegeven op het aangesloten TV-scherm. 

4. Als uw huidige firmwareversie ouder is dan deze versie, [V12], gaat u door met Step 2; 

Als dat niet het geval is, hoeft u de upgrade niet uit te voeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe voer ik de firmware-upgrade uit? 

Stap 2: firmware-upgrade downloaden 

Klik op de koppeling om het nieuwe firmwarepakket te downloaden naar uw computer. Het pakket is gecomprimeerd naar een 

ZIP-bestand. 

Stap 3: firmware overbrengen naar een USB-flashstation 

Opmerking: u hebt een USB-flashstation nodig met ongeveer 25 MB vrije ruimte. 

1. Pak het ZIP-bestand met de upgradebestanden voor de firmware uit:  

Opmerking: het apparaat kan geen ZIP-bestanden lezen. 

Stap 4: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw DVD-speler 

1. Schakel de DVD-speler in en steek het USB-flashstation in de USB-aansluiting.  

2. De DVD-speler zoekt naar de upgradebestanden. Nadat de bestanden zijn herkend, wordt er een bevestigingsscherm op de 

speler weergeven en wordt u gevraagd of u de upgrade wilt starten: 

 

 

OPEN 

PPPP-V12            DVP3520I-12 

SERVO: 57.14     REG: 2 

 

 

Press    key to continue 

 

   Upgrade file detected 

 

   Upgrade? 

   Press PLAY to start 
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3.  Druk op <OK> op de afstandsbediening. De upgrade wordt gestart. Daarna wordt de disclade van het apparaat geopend. 

Opmerking: druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te 

voorkomen. 

Wanneer de bestanden voor de firmware-upgrade niet kunnen worden gedetecteerd in het USB-station. Zorg dat de 

bestanden voor de firmware-upgrade in de hoofdmap van het USB-station staan. 

4. Tijdens het upgradeproces wordt het volgende bericht weergegeven op het scherm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt de DVD-speler automatisch opnieuw opgestart.  

Stap5: de upgrade controleren 

1. Nadat het apparaat automatisch opnieuw is opgestart, drukt u op <SETUP> op de afstandsbediening. Ga naar “Voorkeuren” → 

“Standaard” →”Herstellen” en druk op <OK> op de afstandsbediening. 

Herhaal vervolgens stap 1 om te controleren of de firmware-upgrade correct is uitgevoerd. 

2. Als de nieuwste firmware niet wordt geïnstalleerd, herhaalt u stap 4 en stap 5. 

Geschiedenis van het upgraden van firmware    

N/A 

 
 

 

 

Upgrade file detected 
 

Do not power off 

 

Upgrading 

 

 

 


