Inleiding:
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste
gebruikerservaring. U wordt aangeraden een upgrade van de productfirmware uit te voeren zodat
u profiteert van optimale prestaties en de nieuwste functies.

Voorbereiding voor firmware-upgrade:



Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv.
WinZip voor Windows).
Een USB-stick met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand.
(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)
- Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd voor FAT-bestandssystemen
(bijvoorbeeld FAT16 of FAT32).

Procedure voor het upgraden van de firmware
1.

Firmwarebestand downloaden
Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te
downloaden naar uw computer.

2.

Het gedownloade bestand uitpakken
Haal het bestand met de firmware-upgrade uit het gezipte bestand. U hebt nu een .binbestand.

3.

Het firmwarebestand overbrengen naar de USB-stick
Knip en plak het .bin-bestand in de hoofdmap van de USB-stick.
BELANGRIJK: als er na uitpakken twee .bin-bestanden zijn, zet dan slechts één .binbestand per keer over naar USB voor de update via onderstaande stappen. Herhaal na het
updaten dezelfde stappen voor het andere .bin-bestand.
Zet de beide .bin-bestanden NIET tegelijkertijd op USB om te updaten. Dit kan leiden tot
beschadiging van de hardware.

4.

De firmware-upgrade uitvoeren
i. Hiermee schakelt u het product in.

ii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.

iii. Druk op de knop USB op de afstandsbediening om de USB-modus te selecteren.
iv. Wacht circa een halve minuut. Alle LED-indicators moeten branden.
De firmware-upgrade wordt gestart.
OPMERKING: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de
USB-stick NIET tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

v. Na circa een halve minuut knipperen de LED-indicators twee keer. Het product schakelt

automatisch over naar de COAX/OPTI/AUX-modus. De firmware-upgrade is voltooid.

