
HTB7150, HTB7150K  
  
Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het 
modelnummer.  
  
  
Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:  
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn 
opgenomen. 
  
 
Versie V1.16.06 (MCU V10) 

• Skype verwijderd  
• Beveiligingsprobleem in webbrowser opgelost  
• Probleem waarbij DLNA vastloopt bij bladeren in lange medialijst opgelost  
• Wegvallen van FM-audio tijdens wekfunctie opgelost 

 
 

 Versie V1.16.02 (MCU V10) 

• Probleem opgelost waarbij de HTB niet reageerde op afstandsbediening als die als HDMI ARC werd gebruikt 

• Oplossingen van problemen met betrekking tot HDMI CEC  

Versie v1.16.01 (MCU v9.10)   

• Problemen opgelost   

• Conform de nieuwe AACS-vereisten is het afspelen van Blu-ray via de CVBS-uitgang 

niet meer mogelijk. Bekijk Blu-ray-films via HDMI.   

  
Versie V1.14.00 (MCU V9.10)  

• Probleem met blauw scherm na wijzigen van bron naar de DISC-modus opgelost   
• Probleem met wijzigen van DISC-bron met de knop DISC op afstandsbediening 

opgelost   
• Probleem met systeemfout bij langdurig gebruik opgelost  

  
Versie V1.13.40 (MCU V9.10)  

• Problemen met vastlopen van Skype opgelost   
• Problemen met betrekking tot HDMI CEC opgelost   
• Fouten opgelost  

  
  
Versie V1.13.30 (MCU V9.10)  

• Problemen met het geluid opgelost  



  
Versie V1.13.00 (MCU V9.08)  

• Problemen opgelost met betrekking tot het volgende   
- Flikkerende ondertitel   
- Het bericht "Resume Playback" (Afspelen hervatten) wordt niet weergegeven op 

bepaalde BD-titels  
- De TV toont een leeg scherm wanneer u de disc verwijdert  

• Verbeterde SurroundSound-prestaties  
• Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs en 3D-discs  

  
Versie V1.09.06   

• Fouten met FM TUNER opgelost  
• Verbeterde geluidsinstelling  

  
Versie V1.09.00  

• Verbeterde systeemprestaties  
• Verbeterde geluidsinstelling  

  
Versie V1.06.01  

• Verbeterde systeemprestaties  
  

Versie V1.04.00   
• Introductie van Skype-functie • 
Verbeterde systeemprestaties  
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