
Firmware-update voor GoGear SA4RGA  

 
Controleer eerst welke toepassing u moet gebruiken voor de firmware-update. Dit is afhankelijk van het 
serienummer van uw speler: 
 

Serial number starting 
with: 

Application to use for firmware 
update 

MTxx13 Device Manager  
SFxx13 Device Manager  
Others Philips Songbird  

 

Apparaten met Device Manager  

 
Firmwaregeschiedenis 
 
FW V1.03 (17 Okt 2013) 

• Probleem opgelost met overlappende weergave van ID3-tags nadat het display wordt ingeschakeld 
vanuit de energiebesparende modus.  

FW V1.01 (15 Jan 2013) 
• Eerste versie 

 

Updateprocedure:  

1. Controleer of Device Manager is gedownload en geïnstalleerd op uw computer. Als dat niet het geval is, 

gaat u naar het gedeelte "Software & Driver" om het bestand te downloaden en te installeren. Zorg 

ervoor dat uw computer toegang tot internet heeft.  

2. Sluit het apparaat aan op de computer.  

3. Zoek het pictogram van Device Manager op de taakbalk van Windows. (Het pictogram bevindt zich 

doorgaans rechtsonder in het scherm.) 



 

 
 

4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Device Manager. Selecteer Check for updates 
(Controleren op updates) wanneer u daarom wordt gevraagd. 

 



5. Volg de instructies op het scherm indien er een update beschikbaar is. 

  

6. Klik na het downloaden van de update op Install now (Nu installeren). 

 

(Modelnummer in de schermafbeelding is slechts ter referentie.) 

 

 



Apparaten met Philips Songbird 

 

Nieuwste versie FW 1.11  

1. Voordelen:   

o Verbeterde systeemstabiliteit 

2. Firmware-updategeschiedenis  

o FW 1.00 (10-02-2012)  

o FW 1.11 (08-07-2012)  

 

 
Updateprocedure:  

 
Stap 1: Philips Songbird installeren 

1. Download en installeer Philips Songbird van www.philips.com/songbird.   

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.  

Stap 1. Philips Songbird installeren 
(als u Philips Songbird al hebt 

geïnstalleerd op uw PC, gaat u verder 
naar stap 2)  

Stap 2. De firmware bijwerken via 
Philips Songbird Stap 3. De update controleren  



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.  

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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