
PD7015 Instructies voor firmware-upgrade 
 
 
Er zijn twee firmware-upgrades beschikbaar voor dit product:  
één versie voor DVD en één versie voor DVB-T. Lees de stappen grondig door. 
 
 
Voorbereiding voor de upgrade: 
U hebt het volgende nodig:  
• Een PC met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt en 

waarmee u CD's kunt branden.  
• Voor de upgrade van de DVD-firmware: een lege CD-R.  
• Voor de upgrade van de DVB-T-firmware: een USB-stick. Een leeg 

exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. 
Opmerking: zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd met het FAT32-
bestandssysteem. 

 
Belangrijk: 
• Geef de gedownloade bestanden geen nieuwe naam.  
• Schakel het apparaat niet uit tijdens de firmware-upgrade, anders kan het 

apparaat beschadigd raken.  
 
 
Download de firmwarebestanden naar de computer: 
1. Klik op het pictogram Download om het firmwarepakket te downloaden naar 

uw computer. 

2. Pak de gedownloade map uit.  
Er zijn nu twee mappen: 
• De bestanden in de map "DVD" zijn bestemd voor de upgrade van de 

DVD-firmware.  
• Het bestand in de map "DVB-T" is bestemd voor de upgrade van de DVB-

T-firmware.  
 
 



(A) Upgrade van de DVD-firmware: 
1. De map "DVD" staan drie bestanden: 

• build.img  
• SWAP.BIN 
• update.ver  

 
Brand alle bestanden op een lege CD-R.   
 
Opmerking: plaats de bestanden niet in mappen.  
Tip: u wordt aangeraden nog enkele andere niet-mediabestanden op de 
CD-R te branden zodat de upgradebestanden kunnen worden herkend.  
 

2. Schakel het apparaat in.  
 

3. Druk op de knop SOURCE om de DVD-modus te selecteren. 
 

4. Plaats de CD-R. 
 

5. Wanneer de upgradebestanden door het apparaat worden gedetecteerd, 
wordt het volgende venster weergegeven.  

 
 



6. Klik op [OK] om de upgrade te starten.

 
 

7. Wanneer de firmware-upgrade is voltooid, wordt het apparaat opnieuw 
opgestart en schakelt het apparaat automatisch naar de DVD-modus. 
 

 
 
(B) Upgrade van de DVB-T-firmware 

1. De map "DVB-T" staan twee bestanden: 
• flash.bin 
• usb_upgrade_all_flash.bin  

 
Kopieer de bestanden en plak ze in de hoofddirectory van de USB-stick. 
Opmerking: plaats het bestand niet in een map. 
 

2. Schakel het apparaat in.  
 

3. Druk op de knop SOURCE om de modus DVB-T te selecteren. 
 

4. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van het apparaat. 
 

5. Druk op de afstandsbediening op de knop SETUP en selecteer [System] 
(Systeem).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Selecteer [Software Update] (Software-update) > [USB Upgrade] (USB-
upgrade). 

  
 

7. Druk op de knop naar rechts en selecteer de upgradebestanden (het .bin-
bestand).  
 



8. Druk ter bevestiging op de knop ENTER.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Het apparaat wordt eerst automatisch opnieuw opgestart. Daarna wordt 
de firmware-upgrade automatisch gestart.    

  
 



10. Wanneer firmware-upgrade is voltooid, wordt het apparaat opnieuw 
opgestart en schakelt het apparaat automatisch naar de DVB-T-modus. 

 


