Philips verbetert voortdurend zijn producten.
Werk uw product bij met de nieuwste software
om ervoor te zorgen dat uw product over de
nieuwste functies en verbeteringen beschikt.
Configureer de basisinstellingen van uw product
opnieuw na het bijwerken van de software.
U kunt software-updates verkrijgen bij uw dealer
of via www.philips.com/support.

Wat hebt u nodig...
Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat
u de software bijwerkt:
• Een USB-stick met 75 MB beschikbare
geheugenruimte. De USB-stick moet
een FAT- of NTFS-formattering hebben.
Gebruik geen USB-hardeschijf voor de
software-update.
• Een archiveringsprogramma dat
ondersteuning biedt voor de
bestandsindeling ZIP (bijvoorbeeld,
WinZip® voor Microsoft® Windows® of
Stufflt® voor Macintosh®).

Stap 1: de huidige
softwareversie controleren
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Druk op (Startpagina).
Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens
op OK.
Selecteer [Geavanc.] > [Versie-info] en
druk vervolgens op OK.
»» De softwareversie wordt weergegeven
in een scherm dat vergelijkbaar is met de
volgende afbeelding.
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Stap 2: de meest recente
software downloaden
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System SW: 0.23.01
Subsystem SW: XX-XX-XX-02
Ethernet MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx

Sluit een USB-stick aan op uw computer.
Ga op uw PC naar www.philips.com/
support.
Zoek uw product en zoek de beschikbare
software en drivers.
»» De software is verkrijgbaar als zipbestand.
Ga akkoord met de licentieovereenkomst
en sla het zip-bestand op in de
hoofddirectory van uw USB-stick.
Gebruik het archiefprogramma om de
software-updatemap uit te pakken naar de
USB-stick.
»» Er wordt een *.bin-bestand uitgepakt
naar de map UPG_ALL.
Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 3: de software bijwerken
Let op
•• Zorg ervoor dat de disclade leeg is voordat u
de USB-stick in de USB-sleuf plaatst.

•• Schakel de home cinema niet uit en verwijder
de USB-stick niet tijdens de software-update.

•• Verwijder de USB-stick ook niet uit de

home cinema als er tijdens de update
een stroomstoring optreedt. Begin het
updateproces opnieuw vanuit het menu
[Configuratie].

Model: HTS55xx/xx
Versions

Controleer het met ROOD omcirkelde
versienummer. Als het versienummer lager
is dan de versie die verkrijgbaar is via www.
philips.com/support, moet u de software
bijwerken.

Ne d erl a nd s

De software bijwerken
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Sluit de USB-stick aan op uw home cinema.
Schakel uw home cinema en TV in en
schakel uw TV naar de juiste bron voor uw
home cinema.
Druk op (Startpagina).
Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens
op OK.
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Selecteer [Geavanc.] > [Software-update]
> [USB].
Volg de instructies op de tv om de software
bij te werken.
»» Wanneer het bijwerken is voltooid,
wordt de home cinema automatisch
uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als dat
niet het geval is, koppelt u het netsnoer
enkele seconden los en sluit u het daarna
weer aan.
Als de update mislukt, probeert u
het opnieuw. Als de update opnieuw
mislukt, neemt u contact op met Philips
Consumer Care.
Verwijder de USB-stick en schakel de home
cinema in.
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