
Atualização do firmware 

Desenvolvemos uma atualização do firmware para aperfeiçoar seu produto.  

Essa atualização é aplicável aos seguintes modelos:  

HTS3510/XX 

Essa versão do firmware traz os seguintes aperfeiçoamentos: Clique aqui para obter mais detalhes 

Nota: antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o aparelho sempre 

que o firmware for atualizado! 

Procedimento de atualização 

Etapa 1: Conferir a versão atual  

É importante anotar as informações da versão do software do Home Theater antes de iniciar o procedimento de 

atualização. Essas informações também são úteis caso você precise entrar em contato com a Central de 

Atendimento ao Cliente Philips. 

1. Pressione SETUP para selecionar o menu { Preferences Setup } (Configurar preferências).  

2. Selecione { Version Info } (Informações da versão) e pressione OK para verificar a versão do software do 

aparelho.  

3. Compare a versão do software do aparelho com a atualização do software disponível: Versão 12.10.40.70 Se 

essa versão for posterior à versão do aparelho, vá para a Etapa 2. 

Etapa 2: Baixar a atualização do firmware  

Clique no link para baixar o novo pacote do firmware no seu computador. O pacote está compactado em um único 

arquivo ZIP. 

Nota:o Home Theater pode ser atualizado de duas maneiras. 

1. Para atualizar via disco óptico, siga a ETAPA 3 e a ETAPA 4.  

2. Para atualizar via USB, siga a ETAPA 5. 

Etapa 3: Gravar atualização em um CD-R / CD-RW 

Alerta  

 Se a versão do aparelho for12.10.40.48 

 Use os arquivos de atualização do software na pasta For v12.10.40.48 only 

 Se a versão do aparelho for qualquer outra 



 Use os arquivos de atualização de software na pasta For all other versions 

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (não renomeie 

os arquivos extraídos)  

2. Grave os arquivos extraídos — não o arquivo compactado — em um CD-R ou CD-RW vazio, usando as seguintes 

configurações: 

 Sistema de arquivos: ISO 9660 + Joliet  

 Tamanho do nome do arquivo: 11 caracteres no máximo = 8 + 3 (nível 1)  

 Modo: 2/XA  

 Conjunto de caracteres: ISO 9660 (CD-ROM com ISO normal)  

 Sem multissessão  

 Velocidade de gravação: lenta  

 Método de gravação: uma faixa por vez 

Nota: os arquivos extraídos não devem ser colocados em uma pasta no disco, apenas no diretório de nível superior 

(raiz).  

 

 3. Finalize o disco. (O aplicativo pode fazer isso automaticamente.)  

Etapa 4: Aplicar a atualização ao Home Theater  

1. Ligue o aparelho e insira o disco.  

2. Uma mensagem será exibida depois que o arquivo de atualização for reconhecido. Pressione OK no controle 

remoto para prosseguir.  

3. Depois que o arquivo for lido, o disco será ejetado.  

4. Remova o disco, mas NÃO feche a bandeja  

5. Aguarde de 3 a 5 minutos para que o software seja atualizado.  

6. O aparelho fechará automaticamente a bandeja de disco e entrará no modo de espera quando a atualização for 

concluída.  

7. Pressione o botão Standby para ligar o aparelho. 

Cuidado: não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização. 

Etapa 5: Atualizar o firmware do Home Theater (USB)  

 

Alerta 

 Se a versão do aparelho for12.10.40.48 

 Use os arquivos de atualização do software na pasta For v12.10.40.48 only 

 Se a versão do aparelho for qualquer outra 

 Use os arquivos de atualização de software na pasta For all other versions 



Nota: não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização, 

pois isso pode causar defeito no Home Theater. 

Nota: verifique se o dispositivo USB de armazenamento pode ser detectado pelo Home Theater antes de tentar 

atualizar o firmware por desse método. Se for possível detectar o dispositivo USB de armazenamento, siga a 

ETAPA 3 e a ETAPA 4 para fazer a atualização via disco óptico. 

Nota: use um dispositivo USB de armazenamento baseado em FLASH. Um dispositivo de armazenamento 

USB baseado em HDD tem um tempo de inicialização muito lento e não pode ser usado para atualizar o firmware. 

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (não 

renomeie os arquivos extraídos)  

2. Descompacte todos os arquivos e coloque-os no diretório raiz de um dispositivo USB de armazenamento flash 

(com pelo menos 64 Mb).  

3. Ligue o Home Theater e pressione o botão “USB” no controle remoto para alternar para o modo USB.  

4. Quando Home Theater exibir “No USB” (Nenhum USB) na tela, insira o dispositivo USB de armazenamento 

flash com o arquivo de atualização.  

5. Uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções para atualizar o software do Home Theater.  

6. Após a conclusão da atualização, o aparelho entrará no modo de espera. Em seguida, remova o dispositivo USB 

de armazenamento flash. 

Cuidado: não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização. 

Nota: certifique-se de excluir o arquivo de atualização do dispositivo USB antes de usá-lo novamente no aparelho. 

Esse procedimento impede que o aparelho seja novamente atualizado. 

O seu produto foi atualizado com sucesso!   

Histórico de upgrade do firmware 

Este software de atualização traz as seguintes soluções: 

Versão do software do sistema: V70 

 Aprimoramento do desempenho da reprodução de MP3 

 

Versão do software do sistema: V67 

 Modo de som matriz padrão adicional para aprimoramento de sinais mono 

 

Versão do software do sistema: V65 



 Aprimoramento do tamanho da fonte da legenda DivX em turco 

 

Versão do software do sistema: V63 

 Melhore sincronização de áudio no menu de configuração 

 

Versão do software do sistema: V55 

 Reprodução de DVD-RW aprimorada  

 Solucionado o problema da mensagem de som exigida no painel frontal  

 Solucionado o problema na página de configuração de DivX VOD  

 Solucionado o problema no modo de espera automático 

Versão do software do sistema: V52 

 Atualização das mensagens exibidas na tela  

 Ruído no modo karaokê resolvido 

 


