
 

 

 

Upgrade van de firmware 

 
We hebben een firmware-upgrade ontwikkeld om uw product te verbeteren.  

Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: 
 

HTS3270/12/05 

HTS3274/51 

HTS3276/93/98 

HTS3277/12 
 

Deze firmwareversie verbetert: klik hier voor meer informatie  

 

Opmerking: u moet de configuratie na elke firmware-upgrade opnieuw uitvoeren. 

 

Procedure voor het upgraden 

 
Uw huidige versie controleren  

 
Het is belangrijk dat u de informatie over de softwareversie van uw HTS noteert voordat u de 

upgradeprocedure start. Deze informatie is ook handig wanneer u contact opneemt met het Philips 

Customer Care Center. 

 
1. Druk op SETUP om het menu { Preferences } (Voorkeuren) te selecteren.  

2. Selecteer { Version Info } (Versie-informatie) en druk op OK om de softwareversie van dit 
apparaat te controleren.  

3. Vergelijk de softwareversie van uw apparaat met de versie van de software-upgrade die op 
dit moment beschikbaar is: V30 
Als de versie van deze upgrade hoger is dan de versie op uw apparaat, gaat u verder met 
stap 2. 

 

 
Firmware-upgrade downloaden 

 
Klik op de koppeling om het nieuwe firmwarepakket te downloaden naar uw computer. Het pakket is 

gecomprimeerd naar een ZIP-bestand. 

 

Opmerking: er zijn 2 methoden om uw home cinema-systeem te upgraden. 

 

1. Voor een upgrade via een optische disc voert u STAP 3 en STAP 4 uit.  

2. Voor een upgrade via USB voert u STAP 5 uit. 

 

 

 De upgrade op een CD-R/CD-RW branden  

 
1. Haal de bestanden uit het gezipte bestand door dit bestand  

uit te pakken met WINZIP of een andere toepassing voor zip-bestanden. (Geef de 

uitgepakte bestanden geen nieuwe naam.)  

 
2. Schrijf de bestanden die u uit het gezipte bestand hebt gehaald, en dus niet het gezipte 

bestand, naar een lege CD-R- of CD-RW-disc.  

Gebruik hierbij de volgende instellingen:  

 
 

- Bestandssysteem: ISO 9660 + Joliet  

- Lengte bestandsnaam: max. 11 tekens = 8+3 (niveau 1)  

- Modus : 2/XA  

- Tekenset: ISO 9660 (ISO normale CD-ROM)  

- Geen disc met meerdere sessies  
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- Schrijfsnelheid: laag  

- Opnamemethode: track-at-once  

 

Opmerking: plaats de uitgepakte bestanden niet in een map op de disc maar alleen in de 

hoofddirectory.  

 

3. Finaliseer de disc. (Mogelijk doet de toepassing dit automatisch.) 
 

 
Een upgrade van uw home cinema-systeem uitvoeren  

 
1. Schakel het apparaat in en plaats de disc.  

2. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven als het upgradebestand wordt 

herkend. Druk op OK op de afstandsbediening om verder te gaan.  

3. Nadat het bestand is gelezen, wordt de disc uitgeworpen.  

4. Verwijder de disc, maar sluit de lade NIET. 

5. Wacht ongeveer 3-5 minuten totdat de upgrade is uitgevoerd. 

6. Het apparaat sluit de disclade automatisch en schakelt naar stand-by nadat de upgrade is 

voltooid.  

7. Druk op de stand-byknop om het apparaat in te schakelen.  

 

Let op: haal de stekker niet uit het stopcontact en schakel het apparaat niet 

uit terwijl de upgrade wordt uitgevoerd.  

 

   
De firmware van uw home cinema-systeem upgraden (USB) 

 

Opmerking: druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het 

upgradeproces. Het home cinema-systeem kan dan stuk gaan.  

 

Opmerking: controleer voordat u de firmware-upgrade uitvoert met behulp van deze methode of 

het home cinema-systeem uw USB-opslagapparaat detecteert. Als het USB-opslagapparaat niet wordt 

gedetecteerd, voert u STAP 3 en STAP 4 uit voor een upgrade via een optische disc.  

 

Opmerking: gebruik een USB FLASH-apparaat. De opstarttijd van het USB-opslagapparaat met 

HDD is te lang en kan niet worden gebruikt voor de firmware-upgrade.  

 
1. Open het ZIP-bestand met de bestanden voor de firmware-upgrade.  
2. Pak alle bestanden uit en sla de bestanden op het USB-flashapparaat op (minimale 

opslagcapaciteit 64 MB).  
3. Schakel het home cinema-systeem in en sluit daarna het USB-flashopslagapparaat aan  
4. Druk op 'USB' op de afstandsbediening. 
5. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Volg de instructies om de software van het home 

cinema-systeem bij te werken.  
6. Het apparaat schakelt over naar de stand-bymodus nadat de upgrade is voltooid. 

 

Let op: haal de stekker niet uit het stopcontact en schakel het apparaat niet uit terwijl 

de upgrade wordt uitgevoerd.  

 

Opmerking: zorg ervoor dat u het upgradebestand verwijdert van het USB-apparaat voordat u het 

apparaat weer voor de speler gebruikt. Hierdoor voorkomt u dat de upgrade opnieuw wordt 

uitgevoerd.  

 

 

 

Uw product is bijgewerkt. 
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Geschiedenis van het upgraden van firmware 
Deze upgradesoftware lost de volgende problemen op: 

 

Versie  

V30 

 USB-compatibiliteit 

 HDMI CEC-compatibiliteit 

 Verbeteringen in de gebruikersinterface 

 


