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Versiegeschiedenis 

Datum: Versie Nr: Opmerkingen 

06 jan 2006 v19_25d 1) Actualisatie voor DivX  Cyrillische ondertiteling.  

29 aug 2005 v16_22d 1) Stoppen tijdens de weergave van SACD 

2) Tijdens de weergave van SACD in multi-
kanaalmodus, zal de nummerweergave altijd de titel 
zijn van het eerstvolgende nummer.  
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1 Inleiding 

De actualisatieversie van deze software is Versie v19_25d  

Deze software kan gebruikt worden om de volgende Philips DVD Spelers te 
actualiseren:  

• DVP5500S/00 

• DVP5500S/02 

• DVP5500S/04 

• DVP5500S/05 

• DVP5505S/00 

• DVP5505S/02 

• DVP5505S/04 

• DVP5505S/05 

 

Nadat U de actualisatieprocedure heeft voltooid zal uw DVD speler normaal 
gezien beter werken. De gemaakte verbeteringen zijn afhankelijk van de gebruikte 
actualisatiesoftware alsook de software die uw DVD speler bevatte vóór de 
actualisatie.  

 

2 Hoofdkenmerken 

Deze softwareversie bevat:  

• Actualisatie voor DivX Cyrillische ondertiteling  
 

 

3 Voorbereidingen 

U zal het volgende nodig hebben: 

• Een Computer 

• CD-R/RW station en brandprogrammatuur  

• 1x lege CD-R 
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4 Verificatieprocedure voor Softwareversie  

Het is belangrijk om de informatie over de Softwareversie van uw DVD speler te 
noteren alvorens U de actualisatieprocedure begint. Deze informatie is ook nuttig 
in het geval U de Philips Klantendienst moet bellen.  

• POWER ON het toestel. 

• Druk op de SYSTEM MENU (SYSTEEMMENU) toets om het SETUP 
(INSTELLING) menu op te roepen 

• Druk op < of > om doorheen het GENERAL (ALGEMENE) menu te 
navigeren. 

• Druk opeenvolgend op de 1,3,7,9 toetsen. De versietabel zal op het 
scherm verschijnen. 

Versie   00.05.01.0D (Softwareversie) 
SUB-VER             XX.XX.XX.XX 
8032   XX.XX.XX.XX 

Servo          XX.XX.XX.XX 

RISC           XX.XX.XX.XX 

DSP            XX.XX.XX.XX 

Regiocode         X 

 

5 Verificatieprocedure voor de Softwarebestandsnaam 

• Open de lader  

• Druk op de 5, 5 toets 

De actualisatiebestandsnaam zal op het TV Scherm verschijnen. 

 

6 De Software downloaden  

1. Klik op de link om de software te bewaren op uw computer. 

2. Unzip het .zip-bestand en extraheer de bestanden naar uw PC.   
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7 Stappen om de Software te Actualiseren  

1. Brand de bestanden op een lege CD-R of CD-RW, niet een DVD, door de 
volgende instellingen te gebruiken:  

• Bestandssysteem CD-ROM ISO Niveau 2  

• Mode 1/2/XA  

• Karakterset ISO 9660  

• Gefinaliseerde, enkele sessie  

• Brandsnelheid: laag (b.v. 2x, 4x) 

Finaliseer de schijf. (Het is mogelijk dat het programma dit automatisch doet.)  

 
OPMERKING: Brandprogrammatuur voor drag & drop kopiëren kan niet 
gebruikt worden om een actualisatieschijf aan te maken. Gebruik enkel 
specifieke CD brandprogrammatuur dat de ‘schijf in één keer’-opname 
toestaat.  
Gebruik ook geen UDF instelling.  
2. Zet het toestel aan 

3. Plaats de schijf  

4. Een boodschap zal op de OSD verschijnen wanneer het actualisatiebestand is 
herkend.  

5. Volg de instructies weergegeven op het TV Scherm – Druk op “OK” om te 
actualiseren  

6. Nadat het bestand is gelezen zal de schijf uitgeworpen worden  

7. Verwijder de schijf, maar sluit de lader NIET  

8. Wacht ongeveer 3-5 minuten tot de software geactualiseerd is.  

9. Het toestel zal zichzelf herstarten eenmaal de actualisatie voltooid is  

Opgepast: Ontkoppel of schakel het toestel niet uit tijdens de 
actualisatie.  

 
 

8 Na de actualisatie 

Controleer de Softwareversie om de upgrade te bevestigen.  

Volg de procedure zoals beschreven in Hoofdstuk 4. 
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