
Instructie voor firmware-upgrade - HMP7100 
 
 De firmware-upgrade voorbereiden:  
Voor een upgrade via internet:  

• Verbind uw product met internet via een LAN-kabel of een draadloos netwerk. Ga in het 

beginscherm naar  in de Smart TV-portal en meld u aan bij Club Philips. Daarna krijgt u 

toegang tot informatie over het product en software-updates.  

 

Voor een upgrade via een USB-opslagapparaat:  
• Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. 

WinZip voor Windows).  

• Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg 

exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. (De grootte 

van het firmwarebestand staat boven in het scherm.) 

 

 

Procedure voor het upgraden 

 

Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren 
  

1. Schakel de HMP7100 in.  



2. Selecteer  [Setup] (Configuratie) → [Advanced] (Geavanceerd) → [Version Info] 
(Versie-informatie) op het TV-scherm.   

3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.  
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw 

speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar stap 2. Anders is de nieuwste 
firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren. 

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw 
mediaspeler 
 U kunt een upgrade van de firmware uitvoeren via internet of met een USB-opslagapparaat. 
 

De firmware online bijwerken 
1. Verbind de HMP7100 met internet. 

2. In het beginscherm van de HMP7100: Ga naar  [Setup] (Configuratie) → 
[Advanced] (Geavanceerd). Selecteer [Software update] (Software-update) → [Network] 
(Netwerk).   

   Als er een firmware-update wordt gedetecteerd: U wordt gevraagd de update te 
starten. 

3. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien. 

   Wanneer de update is voltooid: De HMP7100 wordt automatisch uitgeschakeld en 
vervolgens weer ingeschakeld. 

Opmerking 

 Zorg ervoor dat de HMP7100 ingeschakeld blijft tot de firmware-update is voltooid. 

De firmware bijwerken via een USB-opslagapparaat 



 
1. Voer op uw computer de volgende stappen uit: 

1) Ga naar www.philips.com/support om de nieuwste firmware te zoeken.  
2) Zoek naar uw model en klik op “Software en drivers”.  
3) Download de firmware.   
4) Pak het gedownloade bestand uit en zorg ervoor dat de uitgepakte map de naam 

“UPG” heeft. Plaats de map “UPG” in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat. 
U wordt aangeraden een leeg USB-apparaat te gebruiken om het vastlopen van 
bestanden te vermijden.  

2. Voer op de HMP7100 de volgende stappen uit: 
1) Sluit het USB-opslagapparaat aan. 

2) In het beginscherm: Ga naar  [Setup] (Configuratie) → [Advanced] 
(Geavanceerd) → [Software update] (Software-update) → USB  

   Als er een firmware-update wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de update te 
starten. 

3. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien. 

   Wanneer de update is voltooid: De HMP7100 wordt automatisch uitgeschakeld en 
vervolgens weer ingeschakeld. 

Waarschwing 

Schakel de HMP7100 niet uit en verwijder het opslagapparaat niet voordat de firmware-
update is voltooid. 

 

Stap 3: de upgrade controleren  
1. Herhaal "stap 1: uw huidige firmwareversie controleren" om te controleren of de 

nieuwe firmware is geïnstalleerd.  

2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u "stap 2: een upgrade 

uitvoeren van de firmware voor uw HMP7100" en "stap 3: de upgrade controleren".  



3. Voer een fabrieksherstel uit op de HMP7100: selecteer in het beginmenu  [Setup] 

(Configuratie) → [Advanced] (Geavanceerd) → [Restore default settings] (Standaardinstellingen 

herstellen).   

 
 

 


