
 

Inleiding 
De upgradeversie (actualisatieversie) van deze software is Versie 37 en kan gebruikt worden om 
Philips HTS5000W Home Theater Systems te actualiseren naar de meest recente status. Deze 
upgrade (actualisatie) zal de robuustheid van de draadloze geluidstransmissie verbeteren en biedt 
daarnaast ook bijkomende ondersteuning voor externe DivX ondertitels.  
 
 
BELANGRIJK: DivX 6 ondersteuning 
U dient uw product niet te actualiseren om DivX 6 inhoud te kunnen ondersteunen.  Alle Philips 
DivX spelers hebben een DivX Home Theater Profile certificaat en kunnen inhoud afspelen 
gegenereerd door alle DivX versies (inclusief DivX 6). Nieuwe kenmerken van DivX 6, zoals het DivX 
Mediaformaat (.divx bestandsextensie) met XSUB™ ondertitels en alternatieve geluidssporen zijn 
ondersteund.  
 
 
HTS5000W_Western_Cyrillic.zip bevat ondersteuning voor externe DivX lettertypes voor 
Westerse (Standaard) en Cyrillische (te kiezen via het SETUP (INSTELLING) menu) 
alfabetondersteuning  
 

Westerse alfabetondersteuning 
Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelisch, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, 
Portugees, Spaans, Zweeds en Turks. 
 
Cyrillisch alfabetondersteuning  
Bulgaars, Witrussisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens. 

 
 

 
  
Benodigd Gereedschap 
U zal het volgende nodig hebben:  

- Een computer  
- Een CD-R/RW station en brandprogrammatuur  
- Een lege CD-R of CD-RW schijf 

 
 

 
Hoe de software downloaden naar uw computer  
Rechtermuisklik op het bestand en kies “Save Target As...” (“Bewaren als...”) om het zipbestand op 
uw PC op te slaan.  
Unzip het .zipbestand en extraheer de bestanden naar uw PC. 
 
Geef de bestandsnaam HTS5000E.BIN geen andere naam 
 
 

 
Alvorens U actualiseert  
Het is belangrijk om de informatie omtrent de systeemversie van uw toestel te noteren alvorens U de 
upgradeprocedure (actualisatieprocedure) begint. Deze informatie kan ook nuttig zijn wanneer U de 
Philips Klantendienst dient te bellen. 
 

1. Start het toestel en kies de DISC (SCHIJF) bron. 
2. Open de lader door de OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) toets in te drukken op het 

toestel ,of door de STOP toets ingedrukt te houden op de Afstandsbediening.   
3. Druk op de DISPLAY toets op de Afstandsbediening. 

 
Op het TV scherm zal verschijnen: 

 
LX2W-aaaa 5000W-bb 
- aaaa – Versienummer 
- bb – Slash Stroke Versie 
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Opmerking: Actualiseer uw toestel NIET indien het versienummer van de software hoger is dan V35! 
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Software Upgradeprocedure (Actualisatieprocedure) 
 
BELANGRIJK: Ontkoppel het stroomsnoer NIET tijdens de upgrade (actualisatie), schakel het toestel 
NIET uit of druk op GEEN toetsen op het toestel of de afstandsbediening.   
 

1. Download het gezipte softwarebestand via de Philips website. 
2. Extraheer de bestanden door het gezipte bestand te unzippen.  
3. Kies het gepaste .bin bestand in de map overeenkomstig met het DivX lettertype naar keuze.  
4. Start de CD brandprogrammatuur op (bv. Nero, Easy CD Creator of zoek op het internet 

naar gelijkaardige programma’s)  
5. Brand het geselecteerde bestand op een lege CD-R of CD-RW schijf en gebruik de volgende 

instellingen:  
- Bestandsysteem CD-ROM ISO Level 2 
- Mode 1 / 2 / XA 
- Tekenset ISO 9660 
- Gefinaliseerd, single session (enkele sessie) 
- Brandsnelheid: Traag (bv. 2x, 4x) 
- De schijf finaliseren. (De programmatuur zal dit eventueel automatisch doen.)  

6. Start het toestel en kies de DISC (SCHIJF) bron. 
7. Open de lader door op de OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) toets te drukken of 

door de STOP toets op de afstandsbediening ingedrukt te houden.  
8. Plaats de upgrade (actualisatie) CD-ROM. 
9. Sluit de lader door op de OPEN/CLOSE (OPENEN/SLUITEN) toets te drukken op het 

toestel of door PLAY in te drukken op de afstandsbediening.  
10. Het toestel zal reageren via de volgende mededelingen op de display: 

- LOAD [De schijf lezen om de upgradesoftware (actualisatiesoftware) te 
detecteren) 

- De lader zal na een tijd openen. Verwijder de schijf uit de lader.  
11. Het toestel zal de upgradeprocedure (actualisatieprocedure) verderzetten met een of meer 

van de volgende mededelingen op de voorste display:  
- ERASE [Oude software van het toestel verwijderen) 
- WRITE [Nieuwe software op het toestel schrijven) 
- ERROR [De upgrade is niet geslaagd)  
- UPG END [De upgrade is geslaagd) 
- Aan het einde van de upgrade zal het toestel in stand-by geschakeld worden.  

 
Opmerking: Brandprogrammatuur voor drag & drop kopiëren (bv. DirectC, InCD of 
Windows explorer) kan niet gebruikt worden om een upgradeschijf (actualisatieschijf) aan te 
maken.  

 
 

 
Na de upgrade (actualisatie)  
 
Bevestig de softwareversie door uw systeemversie te controleren. Gelieve de procedure te volgen 
zoals beschreven in “Alvorens U Actualiseert” 
 
 
 

 
Firmware upgradegeschiedenis (actualisatiegeschiedenis) 
 
Firmware Versie 35 
 
De software bevat ondersteuning voor externe DivX lettertypes voor Westerse (Standaard) en 
Cyrillische (te kiezen via het SETUP (INSTELLING) menu) alfabetondersteuning  
 
Westerse alfabetondersteuning 
Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelisch, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, 
Spaans, Zweeds en Turks. 

3 of 4 



 

 
Cyrillisch alfabetondersteuning  
Bulgaars, Witrussisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens. 
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