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

De softwareversie
controleren
1

Open de Philips ‘HCWeSet’-app op uw
mobiele apparaat.
• Zorg ervoor dat u dit apparaat met
het netwerk verbindt.

2
3

Ga naar de startpagina van de app.

4

Selecteer ‘Mijn luidsprekers’.
» De aangesloten apparaten worden
weergegeven.

5

Kies dan ‘Over’.
» De softwareversie wordt samen
met andere productinformatie
weergegeven.

Software via internet
bijwerken
1

Open de Philips ‘HCWeSet’-app op uw
mobiele apparaat.
• Zorg ervoor dat u dit apparaat met
het netwerk verbindt.

2
3

Ga naar de startpagina van de app.

4

Selecteer ‘Mijn luidsprekers’.
» De aangesloten apparaten worden
weergegeven.

5

Selecteer de naam van dit product en
selecteer vervolgens ‘Software-update’ >
‘Netwerk’.

6

Volg de instructies op het scherm om de
update te voltooien.
» Tijdens de upgrade wordt “UPG XX”
(upgrade) weergegeven op het display,
en ‘XX’ geeft het percentage van de
voortgang van de upgrade weer.

Raak aan om de menu-opties te
openen.

» Wanneer de update is voltooid, wordt
het product automatisch uitgeschakeld
en weer ingeschakeld.
» Als de update mislukt, wordt “ERROR”
(fout) op het display weergegeven.
Vervolgens wordt het product
automatisch uitgeschakeld en weer
ingeschakeld, en wordt u gevraagd de
upgrade opnieuw uit te voeren.

Opmerking
• Wanneer dit product is aangesloten op het netwerk en
•

Raak aan om de menu-opties te
openen.

er een software-update wordt gedetecteerd, gaat de
oranje LED op dit product branden.
De upgrade kan ongeveer 3 minuten duren.

De software bijwerken via USB
Wat hebt u nodig
• Een USB-opslagapparaat dat is
geformatteerd met FAT16, FAT32 of NTFS.

1
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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 USBopslagapparaat.
a Pak het gedownloade bestand uit en
zorg dat het uitgepakte bestand de
naam “UPG” heeft.
b Zet het bestand ‘UPG’ in de
hoofdmap.

3

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

4

Open de Philips ‘HCWeSet’-app op uw
mobiele apparaat.
• Zorg ervoor dat u dit apparaat met
het netwerk verbindt.

5
6

Ga naar de startpagina van de app.

7

Selecteer ‘Mijn luidsprekers’.
» De aangesloten apparaten worden
weergegeven.

8

Selecteer de naam van dit product en
selecteer vervolgens ‘Software-update’ >
‘USB’.

9

Volg de instructies op het scherm om de
update te voltooien.
» Tijdens de upgrade wordt “UPG XX”
(upgrade) weergegeven op het display,
en ‘XX’ geeft het percentage van de
voortgang van de upgrade weer.

Raak aan om de menu-opties te
openen.

» Wanneer de update is voltooid, wordt
het product automatisch uitgeschakeld
en weer ingeschakeld.
» Als de update mislukt, wordt “ERROR”
(fout) op het display weergegeven.
Vervolgens wordt het product
automatisch uitgeschakeld en weer
ingeschakeld, en wordt u gevraagd de
upgrade opnieuw uit te voeren.
Let op
• Schakel de speler niet uit en verwijder het USBopslagapparaat niet terwijl de software wordt
bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Alternatieve instructies voor de software-update
(HTL5160B/12)
Scenario
Als u de software van de SoundBar wilt upgraden, maar geen verbinding kunt maken
tussen de SoundBar en uw smartphone of tablet (bijv. omdat de draadloze router geen
goed signaal heeft, uw smartphone of tablet niet goed werkt of omdat de draadloze
verbinding van slechte kwaliteit is), kunt u proberen de software handmatig te upgraden
met de volgende stappen.

De software upgraden met een afstandsbediening
1.
2.
3.
4.

Bereid een USB-opslagapparaat voor dat is geformatteerd met FAT16, FAT32 of NTFS.
Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
Zoek uw model en klik op 'Software and drivers'.
Download de software naar een USB-opslagapparaat.
a) Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat het uitgepakte bestand de naam 'UPG'
heeft.
b) Zet het bestand 'UPG' in de hoofdmap.
5. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de (USB-)poort van dit product.
6. Druk op de toetsen van de afstandsbediening in de volgende volgorde:
 Druk op de 'HDMI ARC' -knop om naar de HDMI ARC-modus te gaan.


Druk 2 keer op domme
voltooid




Houd de 'SURR'-knop
ingedrukt totdat 'UPG' wordt weergegeven op het scherm
Tijdens de voortgang van de software-upgrade kan 'UPG' op het scherm worden
weergegeven.
Als de software-upgrade is voltooid, wordt het product automatisch opnieuw gestart.



en 1 keer op volume ‘+' . De actie moet binnen 6 seconden zijn

