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Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) 
 
Wij hebben een firmware upgrade (firmware actualisatie) ontwikkeld om uw product te verbeteren. 
Deze firmwareversie verbetert: Klik hier voor meer informatie
1. Deze upgradesoftware (actualisatiesoftware) lost het probleem op van de Display met een 
verkeerde spelling in ‘ALBUM’ of ‘TRACK’ modus.  
    
Actualisatieprocedure 

 
 Controleer uw huidige versie 
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Stap 1

 

ontroleer eerst uw huidige firmwareversie om te weten of actualiseren noodzakelijk is: 
. Bewaar geen schijf in de DVD lader.  
. Druk <OPEN>, <1>, <2>, <3> op de afstandsbediening  

3. De softwareversie wordt weergegeven op het TV scherm.  
4. Vergelijk de versie op het scherm met deze firmware upgradeversie (firmware actualisatieversie) 0805 1. 

indien verschillend gaat U verder naar stap 2. Anders is actualiseren niet noodzakelijk.  
 

 
 Download Firmware upgrade (firmware actualisatie) 
Stap 2
  
 
Klik op de link om de software op uw computer te bewaren. 
 

 
 De Upgrade (Actualisatie) op CD-R / CD-RW branden 
Stap 3
 
1. Laad de bestanden door het zip bestand te extraheren. (Geef de bestandsnaam geen nieuwe naam)  
. Schrijf de geëxtraheerde bestanden – niet het zip bestand – op een lege   

CD-R of CD-RW schijf. 
gebruik de volgende instellingen:  
   -  Bestandsysteem CD-ROM Joliet 
   -  Lengte Bestandsnaam: max 31 karakters (ISO Level 2) 
   -  Mode : 2/XA 
   -  Karakterset : ASCII 
   -  Single session (Enkele sessie) 
   -  Brandsnelheid: Laag 

. Finaliseer de schijf (De programmatuur zal dit eventueel automatisch doen.)  

 
 Pas de Upgrade (Actualisatie) toe op uw Toestel  
Stap 4
 
1. Schakel het toestel in en open de DVD lader. 
2. Plaats de voorbereide actualisatie CD-ROM  
3. Sluit de lader en het toestel zal de schijf automatisch lezen.  
4. Wanneer de schijf wordt herkend zal het toestel de nieuwe firmware automatisch beginnen do

Het TV scherm zal de volgende meldingen in volgorde weergeven:  
"Disc reading"  (Schijf wordt gelezen) "Erase" (Wissen)  "Writing"  (Schrijven) "Done" (Voltoo
(Open) 

5. De volledige procedure duurt minder dan 2 minuten waarna het toestel automatisch uitgescha
worden en het TV scherm zwart zal worden.  
Opmerking: Druk op geen enkele toets of onderbreek de elektriciteit niet tijdens h
actualiseren. Anders kan het toestel eventueel  stuk geraken.  

6. Ontkoppel &koppel het elektriciteitssnoer terug aan.  
7. Druk  rechtstreeks op de "Open" toets en verwijder de Actualisatie CD-ROM . 
 
Uw product is met succes geactualiseerd!  
Tip: Voor meer 
informatie omtrent het 
branden van software 
verwijzen wij naar twee 
populaire 
brandprogramma’s . 
www.nero.com
www.easycdcreator.com
wnloaden. 
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http://www.easycdcreator.com/
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Firmware upgradegeschiedenis (Firmware actualisatiegeschiedenis) 
   
 
Firmwareversie 0805 1 
Publicatiedatum 5 Augustus 2005 
Deze actualisatiesoftware lost het Displayprobleem op met verkeerde spelling in ‘ALBUM’ of ‘TRACK’ 
(NUMMER) modus.  
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