
1. Publicatieopmerkingen voor de Softwareversie Upgrade  
 
 
 
 
Inleiding 
 
 
De upgradeversie (actualisatieversie) van deze software is Versie 0112.  
 
 
Deze software kan gebruikt worden om de volgende Philips DVD Spelers te actualiseren  
 

DVP630/00 DVP632/00 
DVP630/02 DVP632102 
DVP630/04 DVP632/04 
DVP630/05 DVP632/05 

 
 
Nadat U de upgradeprocedure (actualisatieprocedure) heeft voltooid zal uw DVD-speler normaal gezien beter werken. 
De verbeteringen zijn zowel afhankelijk van de upgradesoftware die U gebruikt als van de software die uw DVD speler 
bevatte vóór de upgrade (actualisatie). 
 
 
Belangrijkste Functies toegevoegd aan deze softwareversie  
 
• Ondersteunt externe ondertitels voor DivX met de volgende ondersteunde lettertypes - Latin 1, 

Latin 2 en Cyrillic (Zie Instructies voor gebruik) 
 
• Ondersteunt DivX Video on Demand (VOD) 
 
• Verbeterde prestatie voor DivX/MPEG-4 videobestanden  

 
• Ondersteunt externe ondertitels voor DivX met de volgende lettertypes:  

o CP1254 - Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaëllisch, Duits, Italiaans, Koerdish (Latijn), 
Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks. 

o CP1250 - Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, 
Slovaaks, Sloveens en Servisch. 

o CP1251 – Bulgaars, Witrussisch, Engels, Macedonisch, Moldaafs, Russisch, Servisch en Oekraïens  



2. Verificatieprocedure voor Softwareversie 
 
Het is belangrijk om de informatie omtrent de systeemversie van uw DVD speler te noteren alvorens U de upgradeprocedure 
(actualisatieprocedure) begint. Deze informatie is ook nuttig indien U de Philips Klantendienst dient te bellen. 

 
 
1. Noteer het modelnummer van het toestel op het witte etiket aan de achterzijde van het toestel.  
2. Druk op “ * OPEN/CLOSE" om de schijflader te openen.  
3. Druk op de "5 6 9" "OK" toets op de afstandbediening. 
 
4. De softwareversie (VERxxxx) en het model (6xx/xx) zullen verschijnen bovenaan het TV scherm.  

 
Afhankelijk van de softwareversie van de speler zal een van deze op uw TV scherm te zien zijn  

 

 

Wit etiket aan achterzijde van 
toestel 

OF

5. Controleer of het modelnummer weergegeven op de TV overeenkomt met uw toestel. 
 

Gebruik anders de * of * toetsen op de afstandsbediening om het correcte modelnummer te kiezen. 
 
6. Druk op "OK" om te bevestigen 
7. Druk op de "STANDBY-ON" toets op het voorste paneel of op de “* POWER" toets op de afstandsbediening  
 

om het toestel Aan en Uit te schakelen om het systeem te herstarten  



 



3. Voorbereiding voor Software Upgradeschijf (Actualisatieschijf)  
 
 
Benodigd Gereedschap 
 
U zal het volgende nodig hebben:  
 
* Een computer  
* Een CD-R/RW station en brandprogrammatuur  
* Een lege CD-R of CD-RW schijf 
 
 
 
Hoe de software downloaden naar uw computer  
 
Rechtermuisklik op het bestand en kies ‘Save Target As...’ (Bewaar Als...) om het zipbestand op uw PC op te slaan. 
Unzip het zipbestand en extraheer de dvpxx.rom en dvpxxdv.rom bestanden naar uw PC.  
 
Opmerking: Geef de originele bestandsnamen dvpxx.rom en dvpxxdv.rom geen nieuwe naam 
 
 
Hoe een Upgradeschijf (Actualisatieschijf) aanmaken  
 
Brand beide dvpxx.rom en dvpxxdv.rom bestanden op een lege CD-R en gebruik de volgende instellingen  
 
* Bestandsysteem CD-ROM ISO Level 2 
* Mode 1 / 2 / XA 
* Tekenset ISO 9660 
* Gefinaliseerd, single session (enkele sessie) 
* Brandsnelheid: Traag (bv. 2x, 4x) 
 
Finaliseer de schijf (De programmatuur zal dit eventueel automatisch doen.) 
 
OPMERKING: Brandprogrammatuur voor drag & drop kopiëren kan niet gebruikt worden om een upgradeschijf 
(actualisatieschijf) aan te maken. 
Gebruik enkel specifieke CD brandprogrammatuur dat de ‘schijf in één keer’-opname toestaat.  
Gebruik ook geen UDF instelling.  
 

 



4. Software Upgradeprocedure (Actualisatieprocedure) 
 
 
Opmerking: Druk op geen enkele toets en ontkoppel niet van het stopcontact tijdens de upgrade 
(actualisatie). 
 
 
 
1. Sluit het stroomsnoer aan op het stopcontact. Druk op de STANDBY-ON toets op het voorste paneel of op de * 
POWER toets op de afstandbediening om de speler te activeren. 
 
2. Druk op * OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) om de schijflader te openen. 
 

3 Plaats de upgrade CD-ROM (actualisatie CD-ROM) met het etiket naar boven.  
 
4. Druk op  OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) om  de schijflader te sluiten. 
• Op het TV scherm zal verschijnen: "DISC LOADING"(SCHIJF LADEN) "FLASH" "DVPXX.ROM" 
"READING"(LEZEN) "FLASH" "ERASE" (WISSEN) 
      "WRITE" (SCHRIJVEN) "DONE" (VOLTOOID). 
 
• Op de spelerdisplay zal verschijnen: "LOADING" (LADEN) "ERASE" (WISSEN) "WRITE"  
     (SCHRIJVEN) "DONE" (VOLTOOID). 
 
• Deze fase van de procedure duurt ongeveer 2 minuten.  
 
• Indien de software succesvol is gedownload zal de DVD-speler automatisch uitgeschakeld worden. 
 
5. Ontkoppel het stroomsnoer van het stopcontact. 
 
6. Sluit het stroomsnoer na 15 seconden terug aan op het stopcontact en schakel de netspanning in.  
 
7. Druk op de  "* OPEN/CLOSE" toets op het Voorste Paneel om de speler te activeren. 
 
• De speler zal geïnitialiseerd worden tijdens de eerste 3-4 seconden. Druk op geen andere toetsen.  
• Na een vertraging van 3-4 seconden zal de schijflader geopend worden.  
 
• Verwijder de schijf onmiddellijk.  
Opmerking: Indien voor gelijk welke reden de schijflader niet opent, sta de speler dan toe de upgrade (actualisatie) 
opnieuw uit te voeren tot het zichzelf automatisch Uitschakelt. Volg vervolgens opnieuw de bovenstaande instructies om 
de schijf te verwijderen. 
Onderbreek het actualiseren nooit halfweg aangezien dit de speler zal beschadigen. Wacht altijd tot de speler zichzelf 
automatisch heeft Uitgeschakeld.  
 
8. De DVD speler zal normaal functioneren.  
 
 
 
Opmerking: Indien de display ‘FAIL’ (NIET GESLAAGD) weergeeft, contacteer dan de Philips Klantendienst. 

fter the upgrade 

o confirm the software version by checking the system version. 
ease follow the procedure described in the section "Software Version Verification Procedures" 


	Benodigd Gereedschap

