
Philips Songbird: 
 
Philips Songbird is software voor mediabeheer op uw PC waarmee u 
het volgende kunt doen: 
 

 Uw verzameling mediabestanden op uw PC beheren;  
 Uw GoGear synchroniseren met de mediabibliotheek op 

uw PC;  
 De firmware bijwerken om uw speler te verbeteren; 
 Reparaties uitvoeren; en  
 Uw GoGear registreren op www.philips.com/welcome.  

 

Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan de firmware van uw speler bij te 
werken. De firmware kan alleen worden bijgewerkt via Philips Songbird.  
 

De firmware bijwerken: 

 
Stap 1: Philips Songbird installeren 

1.  Klik op de knop "Download" boven aan dit document om de nieuwste versie van Philips Songbird naar uw 

computer te downloaden. 

 

 

2. Dubbelklik op het gedownloade .exe-bestand en volg de instructies op het scherm om de 

installatie te voltooien. 

Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird 

Opmerking: bestanden in uw GoGear worden niet beïnvloed door het bijwerken van de firmware. 

1. Zorg ervoor dat uw PC is verbonden met internet.  

2. Start Philips Songbird op de PC.  

3. Sluit uw GoGear met een USB-kabel aan op de PC.  

4. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt er een pop-upvenster met een herinnering voor de 

update weergegeven. Als er geen pop-upvenster met een herinnering wordt weergegeven, klikt u 

op uw GoGear-product in het venster Devices (Apparaten) van Philips Songbird.  

Stap 1. Philips Songbird 
installeren (als u Philips Songbird 
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Stap 3: Controleren of de update 
is gelukt



5. Selecteer het tabblad Tools (Extra). De huidige firmwareversie van uw GoGear wordt 

weergegeven. Noteer deze firmwareversie voor latere controle.  

6. Klik op de knop “Check for updated firmware” (Controleren op bijgewerkte firmware).   

 
7. Het downloaden en installeren van de firmware wordt automatisch gestart zodra Philips Songbird 

de nieuwe firmware op internet detecteert.  

8. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.  

Opmerking: koppel uw GoGear niet los tijdens update, anders kunnen fouten optreden.  

9. Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt uw GoGear opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor 

gebruik. 

Stap 3: Controleren of de update is gelukt 

1. Wacht tot uw GoGear automatisch opnieuw is opgestart en druk dan op [Settings] (Instellingen) > 

[Information] (Informatie) of [Settings] (Instellingen) > [Information] (Informatie) > [Player 

information] (Gegevens van de speler).  

2. De firmwareversie wordt weergegeven.  

3. Vergelijk de firmwareversie met de versie van vóór de update (weergegeven in Stap 2: De 

firmware bijwerken via Philips Songbird, punt 5) om te controleren of de firmware is 

bijgewerkt.  

4. Als de firmwareversie van uw speler nog dezelfde is als voorheen, verwijdert u Songbird van uw 

PC en herhaalt u Stap 1: Philips Songbird installeren en Stap 2: De firmware bijwerken via 

Philips Songbird.  
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