Informações de softwares/drivers

O software Device Manager o ajuda a obter as atualizações de firmware mais recentes para o seu aparelho.
Ele vem incorporado àVersão 1.13, a atualização mais recente do firmware.

Vantagens dessa atualização

1. Fix FM questão detectar.
Vocêpode verificar a versão do firmware no seu aparelho das seguintes maneiras.
1. Pressione a tecla MENU uma ou mais vezes para acessar o menu raiz do aparelho.
2. Selecione Settings -->Information (Configurações --> Informações). Vocêveráas informações da
versão do firmware.

Ou
1. Inicie no seu PC o software Device Manager fornecido com o aparelho.
2. Conecte o aparelho ao PC. Vocêveráa versão do firmware atual no aparelho e a versão no site de
suporte na página do software Device Manager.

IMPORTANTE: certifique-se de que o PC esteja conectado àInternet caso use esse método para
verificar a versão do firmware no aparelho.

Como atualizo o firmware do meu aparelho?

Não énecessário baixar o firmware no PC. O software Device Manager acessaráautomaticamente o site
de suporte e baixaráo firmware para a atualização do aparelho.

1. Certifique-se de que o PC esteja conectado àInternet para atualizar o firmware.
2. No PC, execute o software Device Manager em Iniciar ->Programas -> Philips Digital Audio
Player -> (número do modelo) Device Manager -> Philips Device Manager.

Caso vocêainda não tenha instalado esse software no PC, basta clicar no botão Download na seção
Software/drivers para baixar o software mais recente para a instalação.

3. Conecte o aparelho ao PC.
4. Clique no botão Update (Atualizar) na interface do software Device Manager. O processo de
atualização continuaráa fazer o download do firmware.

Notas: se não funcionar, clique com o botão direito do mouse no í
cone do software Device Manager na barra
de tarefas e selecione Check for Updates (Verificar atualizações). O software faráuma pesquisa
automática para baixar o firmware e concluir a atualização.

5. Quando o processo de atualização for concluí
do, clique em FINISH (CONCLUIR) para fechar o
aplicativo.
6. Vocêjápode desconectar o aparelho do computador.

Se houver um í
cone de dispositivo USB

na barra de tarefas do PC, basta clicar nesse í
cone para

remover com segurança o dispositivo de armazenamento em massa USB e desconectar o aparelho do PC.

Histórico de atualizações
Versão 1.10 do firmware:
1.
2.
3.

Corrige o problema no acesso àtela de reprodução quando o nome de arquivo élongo
demais.
Corrige a mensagem de aviso se o espaço livre for muito pouco para criar o banco de
dados.
Corrige pequenos problemas.

Versão 1.09 do firmware:
1.

Corrige as faixas de áudio com ID3 tags especí
ficas que fazem com que ocorram falha na
criação do banco de dados e reinicialização. Pequenas falhas corrigidas.

Versão 1.08 do firmware:
1.
2.
3.

Resolver o problema de instalação.
Resolvidos alguns problemas de visualização incorrecto quando rápido opções de
comutação.
Resolvidos alguns erros menores.

Versão 1.07 do firmware:

1.
2.

Falha no display em russo corrigida.
Pequenas falhas corrigidas.

