
Inleiding:                                                                                                                                            
 

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade 
uit te voeren van de firmware van uw speler. 
 
De firmware-upgrade voorbereiden: 

 Verbind uw speler met internet via een LAN-kabel of een draadloos netwerk. 

Procedure voor het upgraden: 

 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren  
 

1. Zet de speler aan.  

2. Druk op de knop [SETTINGS] op de afstandsbediening, selecteer [Information] (Informatie) > 

[Software version] (Softwareversie) op het scherm van uw speler door te drukken op ▲ of ▼ 

(toetsen omhoog/omlaag).  

3. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm. 

4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler 

ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar stap 2. 

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren. 
 
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler   
 

1. Schakel de speler in.  

2. Druk op de knop [SETTINGS] op de afstandsbediening.  

3. Druk op ▲ of ▼(toetsen omhoog/omlaag) om [Check for software upgrades] (Controleren op 

software-upgrades) te kiezen, druk dan op OK.  

4. Als er nieuwe firmware is gedetecteerd, zal er een bericht op het scherm worden weergegeven:  

 

New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for 

conditions)? (Er is nieuwe software beschikbaar voor uw product. Wilt u de software installeren 

(zie de handleiding voor de voorwaarden)?)  

 

5. Klik op Yes (Ja) om de firmware te downloaden.  

6. Na het downloaden zal het upgradeproces automatisch beginnen.  

7. Zodra de firmware-upgrade is voltooid, zal uw speler automatisch opnieuw opstarten.  

Stap 3: de upgrade controleren 
 

1. Herhaal stap 1: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe 
firmware is geïnstalleerd. 

2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade uitvoeren van 
de firmware voor uw speler en stap 3: de upgrade controleren.  
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