
Firmware-upgrade 

Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: 

HTS5220 /12 

Deze firmwareversie verbetert: klik hier voor meer informatie 

Belangrijk 

Vanaf softwareversie V36.XX is de functie voor het aanpassen van het volume verbeterd. De 

volumeregeling is gewijzigd van 40 in 60 stappen, zodat het volume in kleinere stappen kan worden 

afgesteld. Het maximumvolume is ongewijzigd.  

Bijvoorbeeld: als u op niveau 10 hebt geluisterd, is dit volume lager met deze nieuwe software. U moet 

het niveau verhogen voor hetzelfde volume als voorheen.  

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

Procedure voor het upgraden 

Stap 1: uw huidige versie controleren  

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te zien of u een upgrade nodig hebt: 

1. Schakel het apparaat in.  

2. Druk op de knop <HOME> op de afstandsbediening.  

3. Kies [Setup] (Configuratie) en druk dan op de knop <OK> om te bevestigen.  

4. Kies [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) en druk op de knop <OK> om te bevestigen.  

5. Kies [Version Info.] (Versie-informatie) en druk op de knop <OK> om te bevestigen.  

6. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.  

7. Als uw bestaande firmwareversie ouder is dan deze versie [System SW: 54] (Systeemsoftware: 54) gaat u 

door naar stap 2.  

Anders hoeft u geen upgrade uit te voeren. 
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Stap 2: de firmware-upgrade downloaden 

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

gecomprimeerd naar een ZIP-bestand. 

Stap 3: de firmware overbrengen naar een USB-flashstation 

Opmerking: u hebt een USB-flashstation nodig met ongeveer 70 MB vrije ruimte. 

1. Pak het ZIP-bestand met de map "UPG_ALL" voor de firmware-upgrade uit. 

(Geef de map geen nieuwe naam.)  

2. Kopieer de uitgepakte map "UPG_ALL" met de softwarebestanden in de hoofddirectory van het USB-

flashstation.  

Opmerking: het apparaat kan geen ZIP-bestanden lezen. 

Stap 4: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw product 

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

defecten te voorkomen. 

1. Druk op de knop <HOME> op de afstandsbediening.  

2. Kies [Setup] (Configuratie) en druk dan op de knop <OK> om te bevestigen.  

3. Kies [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) en druk op de knop <OK> om te bevestigen.  

4. Kies [Software Update] (Software-update) en druk op de knop <OK> om te bevestigen.  

5. Kies [USB] en druk op de knop <OK> om te bevestigen.  

6. Het apparaat zoekt naar de upgradebestanden. Nadat de bestanden zijn herkend, wordt er een 

bevestigingsscherm op het apparaat weergeven en wordt u gevraagd of u de upgrade wilt starten.  

7. Opmerking: in de volgende twee situaties wordt de melding "Upgradesoftware failed verification. Please 

insert the correct software…" (Verificatie van upgradesoftware mislukt. Plaats de juiste software...) 

weergegeven op het apparaat.  

- Als de software-upgrade niet geschikt is voor uw apparaat. (Controleer hierboven de modellen.)  

- Als de bestanden van de software-upgrade niet op het USB-flashstation kunnen worden gedetecteerd. Zorg 

ervoor dat de map UPG_ALL in de hoofddirectory van het USB-station staat en dat de map en bestanden de 

juiste namen hebben.  

8. Kies [Start] en druk op <OK> op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade. U kunt de upgrade 

annuleren door op de TV weergegeven knop [Cancel] (Annuleren) te selecteren en op <OK> op de 

afstandsbediening te drukken.  

9. Volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de firmware-upgrade.  

10. Tijdens het upgradeproces wordt op het scherm de voortgang van de firmware-upgrade weergegeven.  

11. Nadat de upgrade is voltooid, wordt op het scherm een bevestiging weergegeven dat de upgrade is voltooid.  

12. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd en het apparaat is 

gereed voor gebruik. 

Stap 5: de upgrade controleren 

1. Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, herhaalt u stap 1 om te controleren of de firmware-upgrade correct is 

uitgevoerd.  



2. Als de nieuwste firmware niet wordt geïnstalleerd, herhaalt u stap 4 en stap 5. 

Upgradegeschiedenis van de firmware 

Belangrijk 

Vanaf softwareversie V36.XX is de functie voor het aanpassen van het volume verbeterd. De 

volumeregeling is gewijzigd van 40 in 60 stappen, zodat het volume in kleinere stappen kan worden 

afgesteld. Het maximumvolume is ongewijzigd.  

Bijvoorbeeld: als u op niveau 10 hebt geluisterd, is dit volume lager met deze nieuwe software. U moet 

het niveau verhogen voor hetzelfde volume als voorheen.  

De laatste software lost de onderstaande problemen op:  

Opmerking: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. 

Systeemsoftwareversie 54  

 Afspeelbaarheid van Blu-ray Disc verbeteren 

 

Systeemsoftwareversie 53.02  

         Verbeterde algemene systeemprestaties 

 Verbeterde afspeelbaarheid 

 

Systeemsoftwareversie 52.01  

 Verbeterde algemene systeemprestaties 

 Afspeelbaarheid van Blu-ray Disc verbeteren 

 

Systeemsoftwareversie 51.01  

 Het probleem met haperend beeld tijdens het afspelen van een disc terwijl het apparaat is verbonden met een 

draadloos netwerk, is opgelost  

 Het probleem in de Finse menutekst is opgelost  

 



Systeemsoftwareversie 48.07  

 Er kan geen disc worden afgespeeld als het home cinema-systeem in de stand-bystand is gezet en de gebruiker 

vervolgens op de knop HOME op de afstandsbediening drukt om het systeem weer in te schakelen. 

 

Systeemsoftwareversie 48.05  

 

 Ondersteuning voor het afspelen van 3D Blu-ray. De TV moet het afspelen van 3D ondersteunen voordat 3D 

Blu-ray kan worden afgespeeld in de 3D-modus. 

 Ondersteuning voor automatische software-upgrade. Als het apparaat is verbonden met het netwerk en er 

nieuwe software beschikbaar is voor een netwerkupgrade, ontvangt de klant een melding dat er nieuwe software 

beschikbaar is. 

 

Systeemsoftwareversie: 40.11 

 Verbeterde algemene systeemprestaties 

 


