
Inleiding:                                                                                                                                            
 
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikservaring. U wordt aangeraden een upgrade van de productfirmware uit te voeren zodat u 
profiteert van optimale prestaties en de nieuwste functies.  
 
De softwareversie controleren 
 
    1. Schakel de SoundStage in  
    2. Druk op “Mute” (Dempen)  
    3. Druk twee keer op “AUX/AUDIO IN ”  
    4. De softwareversie verschijnt op het LED-display 
 
Voorbereiding voor firmware-upgrade: 

• Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. 
WinZip voor Windows). 

• Een USB-stick met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand.  
(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.) 
- Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te voorkomen. 
- Zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd voor FAT-bestandssystemen 

(bijvoorbeeld FAT16 of FAT32).  
  

 

 
Procedure voor het upgraden van de firmware  
 

1. Firmwarebestand downloaden 
Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te 
downloaden naar uw computer. 

 
 

2. Het gedownloade bestand uitpakken 
Haal het bestand met de firmware-upgrade uit het gezipte bestand. Nu hebt u een .bin-
bestand.  
 

3. De firmware-upgrade uitvoeren (na versie 43)  
i. Knip en plak het .bin-bestand in de hoofdmap van de USB-stick.  

 
ii. Hiermee schakelt u het product in. 

 
iii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf. 

 
iv. Schakel over naar de USB-bron door op de afstandsbediening op de toets 'USB' te 

drukken. 



 
v. Druk binnen 6 seconden achtereenvolgens op de afstandsbediening op de toetsen 

[MUTE], [MUTE], [VOL+] en houd daarna de toets [SURR] ingedrukt. Op het display van 
de speler begint "UPG" langzaam te knipperen.  

 
vi. Als het firmwarebestand wordt gedetecteerd, knippert "UPG" snel. Druk op de 

afstandsbediening op de toets [MUTE] om de upgrade te bevestigen.  
 

vii. Op het display van de speler blijft "UPG" staan tot de upgrade is voltooid.  
 

viii. Op het display van de speler blijft "UPG" staan tot de upgrade is voltooid. 
OPMERKING: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de 
USB-stick NIET tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen. 
 

ix. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer de upgrade is voltooid.   
 

4. De firmware-upgrade uitvoeren (ór versie 43)  
i. Knip en plak het .bin-bestand in de hoofdmap van de USB-stick.  

 
ii. Hiermee schakelt u het product in. 

 
iii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf. 

 
iv. Druk op de knop USB op de afstandsbediening om de USB-modus  te selecteren.  

 
v. Wacht terwijl de firmware-upgrade wordt uitgevoerd.  

OPMERKING: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de 
USB-stick NIET tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen. 
 

vi. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer de upgrade is voltooid.   
 


