
Informatie over software/stuurprogramma 

 

Met deze Device Manager-software kunt u de nieuwste firmware-updates voor uw speler ophalen.  

Deze Device Manager-software is voorzien van de nieuwste firmwareversie 4.38.  

 

Voordelen van deze upgrade  

 

1. Eerste release. 

 

Hoe kan ik de huidige firmwareversie op mijn speler controleren? 

 

U kunt de firmwareversie op uw speler op een van de volgende manieren controleren.  

     1. Druk een of meerdere keren op de knop MENU om het hoofdmenu van uw speler te openen.  

     2. Selecteer Instellingen --> Informatie. De informatie over de firmwareversie wordt  

         weergegeven. 

 

Of  

     1. Start de meegeleverde Device Manager-software op de PC.  

     2. Sluit de speler aan op de PC. Zowel de huidige firmwareversie op uw speler als die op de  

         ondersteuningswebsite wordt op de Device Manager-software weergegeven. 

 

BELANGRIJK: uw pc dient verbinding te hebben met internet wanneer u de firmwareversie op uw 

speler op deze manier controleert. 

 

Hoe kan ik de firmware op mijn speler bijwerken?   

 

U hoeft de firmware niet naar uw PC te downloaden. De Device Manager-software gaat 

automatisch naar de ondersteuningssite om de firmware te downloaden zodat u uw speler kunt bijwerken.   

 

     1. Controleer of uw PC verbinding heeft met internet voordat u de firmware-upgrade uitvoert.   

     2. Open de Device Manager-software op uw PC bij Start ->Programma's -> Philips digitale audiospeler ->  

         (Modelnummer) Device Manager -> Philips Device Manager.  

 

Als u deze software nog niet op uw PC hebt geïnstalleerd, klikt u op de knop Downloaden in het gedeelte 

Software/drivers om de nieuwste versie voor uw installatie te downloaden. 

 

     3. Sluit de speler aan op de PC. 

     4. Klik op de knop Update in de interface van de Device Manager-software. Het upgradeproces gaat door met  

         het downloaden van de firmware.  



 

Opmerkingen: als dit niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de Device Manager-

software in de taakbalk om Check for Updates, (Controleren op updates) te selecteren. De software zoekt nu 

automatisch naar de te downloaden firmware om de update te voltooien.  

 

     5. Wanneer het upgradeproces is voltooid, klikt u op Voltooien om de toepassing af te sluiten. 

     6 U kunt nu de speler loskoppelen van uw computer.  

 

Als er zich een USB-pictogram op de taakbalk van uw PC bevindt, kunt u hierop klikken om het USB-apparaat 

voor massaopslag veilig te verwijderen en de speler van uw PC te verwijderen. 

 

Upgradegeschiedenis 

N/A 

 


