
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  



5 Software 
bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te 
ontvangen, werkt u uw product bij met de 
laatste software. 

De softwareversie 
controleren
Druk in elke modus in deze volgorde op 
TREBLE -, BASS - en Volume - op de 
afstandsbediening.
» De softwareversie wordt weergegeven op

het display.

De software bijwerken via 
USB

1 Zoek de meest recente softwareversie op
www.philips.com/support.
• Zoek uw model en klik op 'Software

en drivers'.
2 Download de software naar een USB-

opslagapparaat.

a Pak het gedownloade bestand uit, 
indien van toepassing, en controleer 
of het uitgepakte bestand de naam 
'HTL3160B.bin' heeft.

b Zet het bestand 'HTL3160B.bin' in de 
hoofdmap.

3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
-aansluiting (USB) van dit product.

4 Druk op HDMI ARC om dit product naar
de HDMI ARC-bron te schakelen.

5 Druk binnen zes seconden twee keer
op  en één keer op Volume + op de 
afstandsbediening en houd daarna SURR 
(MOVIE) ingedrukt.
» Op het display knippert 'UPG'

(upgrade) langzaam en daarna snel.

6 Wanneer 'UPG' snel knippert, drukt u op
 om de update uit te voeren.

» Vervolgens wordt "UPG" (Upgrade)
weergegeven op het display.

7 Wacht tot de update is voltooid.
» Wanneer de update is voltooid, wordt

het product automatisch uitgeschakeld
en weer ingeschakeld.

Let op

• Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-
opslagapparaat niet terwijl de software wordt 
bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.




