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Inleiding: 
 
Philips werkt continu aan verbetering van zijn producten en wil je winst van dat zelfs na uw aankoop.  

Daarom kunt u een upgrade van uw producten software zelf.  

Dit product heeft twee firmware versies: 1.xx.xxxx en 2.xx.xxxx. Gelieve uw apparaat voordat upgrade. 

 

Hoe kan ik zien wat de softwareversie van het apparaat is? 
 
 

1. Druk in de actieve modus op de knop MENU van de afstandsbediening. 

2. Druk op  aan selecteer Informatie en druk op OK. 

3. Druk op  aan markeer Systeem en druk op OK. De softwareversie wordt aangeduid als 

FW version x.xx.xxxx. 

 
Zodra je de firmware-versie, volg dan de onderstaande instructies van de overeenkomstige versie van de 

firmware. 

 

Firmware Installatie-instructies (voor firmware-versie 1.xx.xxxx) 
 
 

Wat moet ik mij voorbereiden op software-upgrade? 

 

 Een archiveringsprogramma dat het ZIP-formaat (bijv. WinZip voor Windows) ondersteunt. 

 Een USB-Memory-apparaat met voldoende vrije ruimte. 

Nieuwe software kan worden gedownload van de website www.philips.com / support. 

Waarschuwing: 

 U bent niet toegestaan om de USB-geheugen te verwijderen tijdens de software upgrade procedure. 

 Als er een fout optreedt tijdens het upgraden moet je opnieuw de procedure of als u meer hulp 

nodig of in geval van problemen, neem dan contact op met uw lokale Philips Consumer Care 

Center. 

 

Upgrade Procedure 
 
Upgrade uw apparaat van de PC: 
 
Zorg ervoor dat de meegeleverde WADM-software op uw computer is geïnstalleerd voordat u de 

software bijwerkt. Als dit niet het geval is, download de software dan vanaf deze website: ga naar het 

gedeelte Software & drivers en klik op de downloadknop naast Device/Firmware Manager. 

 

1. Klik op de downloadknop om de nieuwste apparaatsoftware naar uw computer te downloaden. 

2. Pak het gedownloade bestand uit om het softwarebestand te verkrijgen.  
Let op: geef het bestand geen andere naam. Als u dat wel doet, kan het bijwerken van de software mislukken. 

3. Schakel het draadloze microsysteem in en maak verbinding met uw thuisnetwerk. 

4. Voer de WADM-software uit op uw computer en maak verbinding met uw apparaat. 

5. Selecteer in het WADM-scherm Apparaatconfiguratie. 

6. Selecteer in het scherm Apparaatconfiguratie Firmware-upgrade en klik op OK. 
7. Klik op Bladeren om het uitgepakte softwarebestand op uw computer te selecteren. 

8. Klik op Toepassen om de upgrade te starten. 

Wanneer de software-update is voltooid, wordt er een pop-upbericht weergegeven: Firmware-upgrade 

voltooid. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart. 

 

Upgrade uw toestel van internet: 
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1. Druk op HOME. 

2. Druk op  Selecteer [Internet Radio]. 

Verkrijg de geautomatiseerde prompt "Een nieuwe software versie beschikbaar is. Bent u het eens 

te downloaden? " Opmerking: Als u niet kunt de prompt te krijgen in stap 2, ga naar menu 

INSTELLINGEN / INTERNET RADIO MGT. / upgrade Firmware. De prompt zal worden gevonden 

na de geselecteerde Upgrade Firmware. 

3. Selecteer Yes. 

4. Uw toestel zal automatisch een upgrade. 

5. Wanneer de software-upgrade is voltooid, ziet u een pop-up melding "Firmware upgrade 

succes" en het apparaat zal zichzelf herstarten. 

 
 

Firmware Installatie-instructies (voor firmware-versie 2.xx.xxxx) 
 
Wat moet ik mij voorbereiden op software-upgrade? 

 

 Sluit uw product aan internet via LAN-kabel of draadloos netwerk. 

Upgrade Procedure 
 
Upgrade uw toestel van internet: 
 

1. Druk op HOME. 

2. Druk op  Selecteer [Internet Radio]. 
Verkrijg de geautomatiseerde prompt "Een nieuwe software versie beschikbaar is. Bent u het eens 

te downloaden? " Opmerking: Als u niet kunt de prompt te krijgen in stap 2, ga naar menu 

INSTELLINGEN / INTERNET RADIO MGT. / upgrade Firmware. De prompt zal worden gevonden 

na de geselecteerde Upgrade Firmware. 

3. Selecteer Yes. 

4. Uw toestel zal automatisch een upgrade. 

5. Wanneer de software-upgrade is voltooid, ziet u een pop-up melding "Firmware upgrade 

succes" en het apparaat zal zichzelf herstarten. 


