
Instructies voor de software-u
pdate 
 
Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, we
rkt u uw product bijmet de nieuwste software.  
 
Opmerking:  
• Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-a
ansluiting via HDMI maar u moet het display op de Soun
dBar zorgvuldig volgen.  
 
 
Controleer de softwareversie 
 
Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen TREB
LE -, BASS - en VOLUME - op de afstandsbediening.  
 
Controleer de versie-informatie op het display van de So
undBar (wordt in de volgende volgorde weergegeven) 
1) Hoofdversie  
2) HDMI Repeater-versie  
3) TX-versie  
4) RX-versie  
5) Versie aanraakpaneel  

 
Werk de software bij via USB  
 
1 Controleer de nieuwste softwareversie op www.philips.
com/support.  
• Zoek naar uw model en klik op “Software en drivers”. 

 
2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
  
a. Maak een map met de naam UPG op het USB-station. 
b.Pak het gedownloade bestand uit . 
c. Plaats de uitgepakte bestanden in de map UPG van he
t USB-opslagapparaat. 
3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluit
ing van dit product. 
 
4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron . 
5  Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden twe
emaal op MUTE en eenmaal op VOLUME+ en houd daar
na MOVIE ingedrukt. 
 
»»  Als er bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt 'UPG' 
op het LED-display weergegeven 
 
»» Als er geen bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt    
'ERROR' (Fout) op het LED-display weergegeven. 
 
 

 Controleer of de nieuwste software van dit product op he
t USB-opslagapparaat staat. 
 
6 Wacht tot de update is voltooid.  
 
Op het display van de SoundBar wordt "DONE"  weergeg
even wanneer de update is voltooid  
 
»» Zodra de update is voltooid, wordt de SoundBar auto
matisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 
 
7 De update is binnen 10 minuten voltooid  
 
Als u de update niet kunt voltooien bij stap 6, schakelt u h
et apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. 
Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 6. 
 
8 Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgra
de is geslaagd 

! Let op 

 

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB
-opslagapparaat niet tijdens de software-upgra
de, omdat de speler dan beschadigd kan raken.
  

 

Opmerking:  

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te 
herstellen na de software-upgrade. 
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