7 Software
bijwerken
Philips werkt continu aan de verbetering
van zijn producten. Om de beste functies en
ondersteuning te ontvangen, werkt u uw home
cinema bij met de laatste software.
Vergelijk de versie van uw huidige software
met de nieuwste versie op www.philips.com/
support. Als de huidige versie lager is dan
de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de
ondersteuningswebsite van Philips, voer dan
een upgrade van uw home cinema uit met de
nieuwste software.
Let op
•• Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige

versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor
problemen veroorzaakt door verouderde software.

De softwareversie
controleren
Controleer de versie van de huidige software
die op uw home cinema is geïnstalleerd.
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Druk op

Selecteer [Configuratie] en druk
vervolgens op OK.
Selecteer [Geavanceerd] > [Versieinformatie].
»» De softwareversie wordt weergegeven.
•
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'System SW' duidt de algemene
softwareversie aan. 'Subsystem SW'
duidt de versie van verschillende
functies aan. Als 'Subsystem SW'
bijvoorbeeld '35-00-00-05' is, staan
de laatste twee cijfers ('05') voor de
huidige versie van de Help op het

scherm, die is geïnstalleerd op uw
home cinema.

De software bijwerken via
USB
Wat hebt u nodig
• Een USB-stick die FAT- of NTFSgeformatteerd is en ten minste 100 MB
geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB
harde schijf.
• Een computer met internettoegang.
• Een archiveringsprogramma dat het .zipbestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente software
downloaden
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Sluit een USB-stick aan op uw computer.
Ga met uw webbrowser naar www.philips.
com/support.
Zoek uw product op de
ondersteuningswebsite van Philips en zoek
vervolgens de Software en drivers.
»» De software-update is verkrijgbaar als
zip-bestand.
Sla het zip-bestand op in de
hoofddirectory van uw USB-stick.
Gebruik het archiefprogramma om het
software-updatebestand in de hoofdmap
uit te pakken.
»» De bestanden worden uitgepakt in de
map UPG van uw USB-stick.
Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken
Let op
•• Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USBstick niet tijdens de update.
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Plaats de USB-stick met het gedownloade
bestand in uw home cinema.
• Controleer of het discstation gesloten
is en of er geen disc in zit.
Druk op
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Selecteer [Configuratie] en druk
vervolgens op OK.
Selecteer [Geavanceerd] > [Softwareupdate] > [USB].
Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.
»» Het bijwerkproces is na ongeveer 5
minuten voltooid.
»» Zodra de handleiding is bijgewerkt,
schakelt de home cinema automatisch
uit en weer in. Als dat niet het geval
is, koppelt u het netsnoer enkele
seconden los en sluit u het daarna
weer aan.

Software via internet
bijwerken
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Sluit uw home cinema aan op een
thuisnetwerk met snel internet.

Druk op
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Selecteer [Configuratie] en druk
vervolgens op OK.
Selecteer [Geavanceerd] > [Softwareupdate] > [Netwerk].
»» Als upgrademedia worden gevonden,
wordt u gevraagd of u de update wilt
starten of annuleren.
»» Het downloaden van het
upgradebestand kan lang duren. Dit
hangt af van de kwaliteit van uw
thuisnetwerk.
Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.

»» Het bijwerkproces is na ongeveer 5
minuten voltooid.
»» Zodra de handleiding is bijgewerkt,
schakelt de home cinema automatisch
uit en weer in. Als dat niet het geval
is, koppelt u het netsnoer enkele
seconden los en sluit u het daarna
weer aan.

