
De software bijwerken 

 Philips streeft er voortdurend naar zijn producten te verbeteren. Werk uw product bij met de nieuwste software 

om ervoor te zorgen dat uw product over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt. Nadat u de software hebt 

bijgewerkt, moet u de basisinstellingen van uw home cinema opnieuw configureren.  

U kunt software-updates verkrijgen bij uw dealer of via www.philips.com/support.  

 

In deze update 

Dit is een software-update voor: 

Model: HTS5540/12, /93, /94, /51, /98, HTS5550/12, /55, /94, /51, /98, /93, HTS5550X/78.   

Systeemsoftwareversie: 27.00  

Met deze problemen worden de volgende problemen opgelost: 

 Intermitterend geluid dat zich voordoet tijdens het afspelen van bepaalde DTS CD-discs verhelpen 

Wat u nodig hebt. 

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u de software bijwerkt: 

 Een USB-opslagapparaat met ongeveer 5 MB vrije ruimte. De USB moet FAT- of DOS-geformatteerd zijn. 

Gebruik geen USB harde schijf voor de software-update.  

 Een computer met internettoegang.  

 Een archiveringsprogramma dat ondersteuning biedt voor de bestandsindeling ZIP (bijvoorbeeld, WinZip® voor 

Microsoft® Windows® of Stufflt® voor Macintosh®). 

Stap 1: de huidige softwareversie controleren  

1. Druk op SETUP.  

2. Kies het menu { Preferences } (Voorkeuren).  

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

controleren. 

» De softwareversie wordt weergegeven. 

4. Als de softwareversie lager is dan SW: 27.00, moet u de software bijwerken. Anders hoeft u de software niet 

bij te werken. 

Stap 2: de nieuwste software downloaden 

1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw computer.  

2. Ga op uw computer naar www.philips.com/support.   

3. Zoek uw product en zoek de beschikbare software en stuurprogramma's.  



4. Als de softwareversie nieuwer is dan de versie op uw product, klikt u op de software-update.  

5. Accepteer de licentieovereenkomst en sla het ZIP-bestand op het USB-opslagapparaat op.  

6. Gebruik het archiveringsprogramma om 'HTS55XX.bin' en ‘HTSMCU55XX’ uit te pakken in de hoofddirectory 

van het USB-opslagapparaat.  

7. Koppel het USB-opslagapparaat los van de computer.  

Stap 3a: de software bijwerken via USB  

Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-update.  

Druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om 

defecten te voorkomen.  

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op uw home cinema.  

2. Schakel uw home cinema en TV in en schakel uw TV naar de juiste bron voor uw home cinema.  

3. Druk op USB op de afstandsbediening van de home cinema.  

4. Er verschijnt een dialoogvenster. Volg de instructies om de software van uw HCS bij te werken.  

5. Nadat de upgrade is voltooid, schakelt uw HCS automatisch over naar de stand-bymodus. Hierna kunt u het 

USB-opslagapparaat verwijderen.  

» Zodra de update is voltooid, schakelt de home cinema automatisch naar stand-by. Als dat niet het geval is, 

koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan. 

 Als het bericht [No valid upgrade software found!] (Geen geldige upgradesoftware gevonden!) wordt 

weergegeven, controleer dan of:  

- de software geschikt is voor uw home cinema, en  

- de 2 bin-bestanden in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat staan en de naam niet is gewijzigd.  

 Als "No USB" (Geen USB) wordt weergegeven op het scherm van uw HCS, gebruik dan een ander USB-

apparaat dat kan worden gedetecteerd door het HCS.  

 Als de update mislukt, probeert u het opnieuw. Als de update opnieuw mislukt, neemt u contact op 

met Philips Consumer Care. 

6. Koppel het USB-opslagapparaat los en schakel de home cinema in. 

Stap 3b: de software bijwerken via CD-R / CD-RW  

Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-update.  

Druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om 

defecten te voorkomen.  

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  



 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.)  

4. Schakel het apparaat in en plaats de disc.   

5. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven als het upgradebestand wordt herkend. Druk op 

OK op de afstandsbediening om verder te gaan.  

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

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

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

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

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

 


