
Firmware-upgrade 

Philips verbetert zijn producten voortdurend en we raden u aan de firmware van het product te upgraden zodra er 

upgradebestanden beschikbaar zijn. Raadpleeg www.philips.com/support voor beschikbaarheid. 

Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: 

HTS9810/12  

HTS9810/59 

Deze firmwareversie verbetert: klik hier voor meer informatie. 

U hebt het volgende nodig: 

 een computer met een internetverbinding en een CD-R- of CD-RW-station  

 een archiveringsprogramma dat de indeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip voor Windows of StuffIt voor 

Mac OS)  

 een USB-stick (bij voorkeur leeg) of een CD-R/CD-RW  

 een software-updatekabel (meegeleverd) 

Opmerking: na elke firmware-upgrade moet u de instellingen opnieuw configureren.  

Procedure voor het upgraden 

Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren 

1. Schakel het apparaat in de disc-modus in.  

2. Druk op OPTIONS op de afstandsbediening.  

3. Kies [Preference Setup] (Voorkeuren instellen) > [Version Info] (Versie-informatie).  

4. Druk op OK.   

5. De softwareversie en andere informatie worden weergegeven op het scherm. 

Als de huidige firmwareversie van uw product dezelfde is als het nieuwste upgradebestand op 

www.philips.com/support, hoeft u de firmware-upgrade niet uit te voeren.  

6. Druk op OPTIONS om het menu te verlaten. 

  

http://www.philips.com/


Stap 2: de firmware-upgrade downloaden 

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

Stap 3: het firmware-upgradebestand op een CD-R/CD-RW branden of kopiëren naar een USB-

opslagapparaat 

1. Pak de gezipte firmware-upgradebestanden uit.  

Opmerking: geef de uitgepakte bestanden geen andere naam.  

2. Brand de firmware-upgradebestanden op een CD-R/CD-RW of kopieer ze naar een USB-opslagapparaat.   

 

CD-R/CD-RW  

 1. Plaats een lege CD-R of CD-RW in het station. 

 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.) 

USB-opslagapparaat 

1. Plaats een USB-opslagapparaat in de USB-poort van uw computer.  

2. Kopieer de uitgepakte bestanden naar de hoofddirectory van uw USB-opslagapparaat.  

3. Koppel het USB-opslagapparaat los. 

Stap 4: de firmware van uw home cinema-systeem upgraden (CD-R/CD-RW) 

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u deze stap uitvoert: 

 de upgrade-CD (zie stap 3)  

  een software-updatekabel (meegeleverd) 

Belangrijk: sluit het ene uiteinde van de software-updatekabel (meegeleverd) aan op de SOFTWARE 

UPDATE-aansluiting van de linkerachterluidspreker en het andere uiteinde op de subwoofer.  



 

Waarschuwing: sluit de stroom van het apparaat niet af tijdens het upgraden.  

1. Schakel het apparaat in de DISC-modus in.  

2. Druk op de knop AMBISOUND op de afstandsbediening.  

3. Controleer of de blauwe LED aan de achterzijde van de draadloze linkerachterluidspreker brandt.  

4. Plaats de gemaakte upgrade-CD. 

 

De upgrade wordt automatisch gestart. Op het display van het apparaat wordt ERASE (Wissen) weergegeven, 

waarna de disc wordt uitgeworpen. 

 5. Verwijder de disc.   

 

Op het display van het apparaat wordt WRITE (Schrijven) weergegeven. Op de TV wordt het volgende bericht 

weergegeven:  

Upgrade file detected  

Please do not unplug or switch off the device.  

Upgrading (Upgradebestand gedetecteerd. Koppel het apparaat niet los en schakel het apparaat niet uit. Bezig met 

upgraden). 

 

UPG PBX wordt weergegeven op het display. Het TV-scherm en het display worden leeg. Wacht enkele minuten tot 

het TV-scherm weer oplicht en de volgende berichten wordt weergegeven:  

a. Upgrade finished (Upgrade voltooid):  

b. Powerbox Rear OK (Powerbox achterzijde OK)  

c. Powerbox Front OK (Powerbox voorzijde OK)  

d. Front OK (Voorzijde OK)  

e. MPEG OK  

f. Please unplug main supply (Koppel het netsnoer los)  

 

Opmerking: als bij een van deze punten FAIL (Mislukt) wordt weergegeven, moet u de upgrade opnieuw 

uitvoeren. 

6. Koppel het netsnoer van het apparaat en van de draadloze achterluidsprekers los. 

Het upgraden van de software is voltooid. 

Stap 5: de firmware van uw home cinema-systeem upgraden (USB)  



Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u deze stap uitvoert: 

 een USB-opslagapparaat met de firmware-upgradebestanden (zie stap 3)  

 een software-updatekabel (meegeleverd)  

 

Belangrijk: sluit het ene uiteinde van de software-updatekabel (meegeleverd) aan op de SOFTWARE 

UPDATE-aansluiting van de linkerachterluidspreker en het andere uiteinde op de subwoofer.  

 

Waarschuwing: sluit de stroom van het apparaat niet af tijdens het upgraden.  

1. Plaats het USB-opslagapparaat.  

2. Druk op USB op de afstandsbediening. 

Het upgraden wordt automatisch gestart. Op het display van het apparaat wordt eerst ERASE (Wissen) en 

vervolgens WRITE (Schrijven weergegeven)  

 

Op de TV wordt het volgende bericht weergegeven:  

Upgrade file detected  

Please do not unplug or switch off the device.  

Upgrading (Upgradebestand gedetecteerd. Koppel het apparaat niet los en schakel het apparaat niet uit. Bezig 

met upgraden). 

 

UPG PBX wordt weergegeven op het display. Het TV-scherm en het display worden leeg. Wacht enkele minuten 

tot het TV-scherm weer oplicht en de volgende berichten wordt weergegeven:  

a. Upgrade finished (Upgrade voltooid):  

b. Powerbox Rear OK (Powerbox achterzijde OK)  

c. Powerbox Front OK (Powerbox voorzijde OK)  

d. Front OK (Voorzijde OK)  

e. MPEG OK  

f. Please unplug main supply (Koppel het netsnoer los)  

 

Opmerking: als bij een van deze puntenFAIL(Mislukt) wordt weergegeven, moet u de upgrade opnieuw 

uitvoeren.  

3. Koppel het netsnoer van het apparaat en van de draadloze achterluidsprekers los. 

Het upgraden van de software is voltooid.  

 

 

 

 

 



Upgradegeschiedenis van de firmware 

Versiepakket V1 (MPEG V22, F17, P23) 

Beschrijving 

 HDMI CEC-verbeteringen met betrekking tot audiovertraging, signalen van de afstandsbediening en bronselectie  

 Minder ruis van de luidsprekers en verbeteringen met betrekking tot het geluid  

 Verbeterde gevoeligheid van het aanraakscherm  

 Algemene gebruiksverbeteringen   

 Probleem met de instellingen voor lage en hoge tonen opgelost  

 Werking van de Surround Sound-modus gewijzigd. Als u op de knop AMBISOUND drukt, wordt eerst de huidige  

Surround-instelling weergegeven 

 Snellere draadloze communicatie voor de achterluidsprekers  

 Typen geluidsmodi gewijzigd 

Pakket V2 (MPEG V24, F17, P23) 

Beschrijving 

 verbeterde afspeelbaarheid 

 


