
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.   

                                   Belangrijke opmerking  

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.  

Wat u nodig hebt. 

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

 Een USB-opslagapparaat met ten minste 70 MB vrije ruimte. Gebruik geen USB harde schijf 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  

1. Druk op (Home).  

2. Selecteer [Setup] (Instellingen) en druk vervolgens op OK.  

3. Kies [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) > [Version Info.] (Versie-informatie) en druk 

dan op OK.  

» De softwareversie wordt weergegeven in een scherm dat vergelijkbaar is met het volgende 



scherm.   

 

4. Als de softwareversie ouder is dan de systeemsoftwareversie: 56.00, kunt 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. Accepteer de licentieovereenkomst en sla het ZIP-bestand op het USB-opslagapparaat op.  

5. Gebruik het archiveringsprogramma om 'UPG_ALL' en 'UPG' uit te pakken in de hoofddirectory 

van het USB-opslagapparaat.  

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

Stap 3: de software bijwerken  

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

update.  

Als de stroom uitvalt tijdens de update, verwijder het USB-opslagapparaat dan niet. De update 

wordt voortgezet zodra er weer stroom is.  

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 (Home) op de afstandsbediening van de home cinema.  



4. Kies [Setup] (Configuratie) > [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) > [Software Update] 

(Software-update) > [USB].  

5. Volg de instructies op de tv om de software bij te werken. Wanneer de update is voltooid, wordt 

u gevraagd de home cinema opnieuw op te starten. Druk op de knop voor opnieuw opstarten. 

 Als het bericht [No valid upgrade software found] (Geen geldige upgradesoftware 

gevonden) wordt weergegeven, controleert u dan of:  

- de software geschikt is voor uw home cinema, en  

- de map "UPG_ALL" in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat staat en de naam 

niet is gewijzigd.  

 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. 

                                                        Belangrijke opmerking  

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.  

In deze update  

Met deze problemen worden de volgende problemen opgelost: 

Systeemsoftwareversie: v56  

 Probleem in de Chinese schermtaal opgelost 

Systeemsoftwareversie: v54  

 Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs 

Systeemsoftwareversie: v53.02  



 Verbeterde algemene systeemprestaties  

 Verbeterde afspeelbaarheid 

Systeemsoftwareversie: v52.01  

 Verbeterde algemene systeemprestaties  

 Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs 

Systeemsoftwareversie: v51.01  

 Gemiste uitzendingen bekijken (via Net TV) ingeschakeld in Nederland  

 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: v44.02  

 Verbeterde functie voor het verschuiven van ondertitels  

 Verbeterde algemene systeemprestaties  

 Verbeterde BD-afspeelbaarheid  



 Problemen met HDMI en HDMI-ARC opgelost  

 Problemen met het iPod-station opgelost  

 Problemen met de selectie van de standaardtaal tijdens de eerste installatie in bepaalde regio's 

opgelost  

 Probleem met behouden van de gebruikersinstellingen opgelost  

 Probleem met de weergave van MP3-albumhoezen opgelost 

 


