Introductie
softwareversie: V7.16S
Voordelen:
1. Uw MCD900 ondersteunt nu Russisch, Vereenvoudigd Chinees, alsook de traditionele
Chinese taal.
2. De USB-harde schijf (HDD) heeft nu een "Veilig Verwijderen"-functie. Voordat u uw harde
schijf, drukt u op de "home" knop op de afstandsbediening gedurende 2 seconden. De
MCD900 zal zorgen voor een bericht wanneer het apparaat is gestopt voor een veilige
verwijdering van de harde schijf.
3. Het scannen prestaties van de HDD is verbeterd. Na de eerste het scannen van de inhoud
van uw harde schijf, je harde schijf alleen opnieuw worden gescand wanneer u de inhoud te
wijzigen. (Let op: - de eerste scan van de inhoud kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd te
wijten aan de achtergrond te nemen).
4. De FM-tuner stabiliteit is verbeterd voor stations die bieden een snelle veranderende RDS
tekst.

Verificatieprocedure van de softwareversie
1. Druk in de actieve modus op de knop SETTINGS op de afstandsbediening.
2. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om Informatie te kiezen en druk vervolgens
op OK.
3. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om Softwareversie: te markeren en het
display bladert naar de huidige softwareversie van de MCD900.

Hoe kan ik de software van het apparaat bijwerken?
1. Download de nieuwe firmware-image van www.p4c.philips.com
2. Pak het gedownloade bestand uit en kopieer de inhoud naar een USB-flashgeheugen
(stick) in de hoofdmap. (Het USB-geheugen zal met bestandsindeling FAT-32 zijn). Wijzig
de namen van de bestanden niet!
3. Sluit de USB Memory Stick aan op de MCD900 (de aansluiting bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat).
4. Druk in de actieve modus op de knop SETTINGS op de afstandsbediening.
5. Selecteer Check for software upgrades (Software-upgrades zoeken) en druk op OK.
6. Vervolgens wordt er op de USB Memory Stick gezocht of er nieuwe software beschikbaar
is of niet.
Als er een nieuwere versie is, wordt het volgende weergegeven:
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Er is nieuwe software beschikbaar voor uw product.
Wilt u de software installeren (zie de handleiding voor de voorwaarden)?
7. Klik op Yes (Ja) om de upgrade van de firmware van de MCD900 uit te voeren.
8. Nadat de upgrade is voltooid, wordt het apparaat opnieuw opgestart en kunt u het weer
gebruiken.

Geschiedenis software-update


Versie 6.19S: 2e Verbetering firmware release.



Versie 3.21S of 3.00S: Oorspronkelijke Software versie.
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