
Instructies
Software-update DVB-HD-module



Plaats van de USB-aansluiting op de  
BeoVision 6-26 en de BeoVision 7
De USB-aansluiting bevindt zich onder een afdekplaatje 
aan de achterzijde van uw televisie. Druk erop om het 
te openen. Opgelet: op de BeoVision 7 mag enkel de 
USB-poort naast de PCMCIA/SMARTCARD gebruikt 
worden voor software-updates.

Plaats van de USB-aansluiting op de BeoVision 8
De USB-aansluiting bevindt zich onder een verborgen 
afdekplaatje aan de achterzijde van uw televisie. 
Verwijder het afdekplaatje met behulp van uw vinger 
of plaats een plastic kaart in de tweede groef van 
rechts om zo het afdekplaatje op een eenvoudige 
manier weg te nemen. 

Plaats van de USB-aansluiting op de BeoSystem 3
Druk voor toegang tot de USB-aansluiting op de knop die  
zich rechts van het systeem bevindt en de deurtjes zullen 
automatisch openen. U kunt het deurtje manueel sluiten.

Plaats van de 
USB-aansluiting op de 
BeoVision 10
Verwijder het afdekplaatje 
aan de achterzijde van uw 
televisie en steek de USB-stick 
naar boven gericht in de 
USB-aansluiting. De cirkel 
duidt de plaats van de 
aansluiting aan.  



 1.  Druk op DTV* op uw afstandsbediening en 
wacht tot het beeld wordt weergegeven.

 2.  Steek de USB-stick in de USB-aansluiting - de 
illustraties duiden aan waar de USB-aansluiting 
zich bevindt. 

 3.  Druk op MENU om de menu-overlay weer te geven.
 4.  Druk op 4 om het menu OPSTELLING te openen.
 5.  Gebruik de pijlknoppen om naar OVERIGE 

INSTELLINGEN te gaan en druk op GO.
 6.  Gebruik de pijlknoppen om naar SOFTWARE-

UPDATE te gaan en druk op GO.
 7.  Druk op de groene knop om naar nieuwe 

software te zoeken. Er verschijnt een bericht op 
het scherm als er nieuwe software beschikbaar is.  

 8.  Als er geen nieuwe update werd gevonden, 
probeer dan opnieuw op de groene knop te 
drukken. 

 9.  Druk op de groene knop om de software-
update te starten. 

 10.  Tijdens het updaten verschijnt het bericht 
   „BEZIG MET DOWNLOADEN, BEZIG MET 

OPSLAAN SOFTWARE. TELEVISIE NIET 
UITSCHAKELEN” 

   op het scherm.
 11.  Wacht tot de volgende tekst verschijnt: 

   „UPDATE IS VOLTOOID; GELIEVE USB-STICK  
TE VERWIJDEREN. SCHAKEL UW TELEVISIE IN 
STAND-BY”. 

   Of, indien deze tekst niet verschijnt, wacht tot 
de voortgangsbalk verdwijnt. Als er kleuren op 
het scherm verschijnen na het verdwijnen van 
de voortgangsbalk, schakel de televisie dan niet 
in stand-by vooraleer het scherm groen wordt. 

 12.  Verwijder de USB-stick en schakel de televisie 
in stand-by.

 13.  Koppel de televisie los van het stroomnet, 
wacht 20 seconden en sluit deze opnieuw aan.

 14.  Druk opnieuw op DTV* om de televisie in te 
schakelen. 

 15.  De update is voltooid. 

   *Opmerking: als u de interne tv-tuner hebt 
uitgeschakeld en doorgaans de DVB-HD 
inschakelt door op TV te drukken, moet u  
in de plaats daarvan op TV drukken. 

   Hoe de DVB-HD-module te updaten 

Opgelet: het is mogelijk dat de 
gebruikersinstellingen gereset worden  
naar de standaardwaarden wanneer de  
DVB-HD-software geüpdatet wordt.  
Hieronder vallen ook de kanaal- en  
zenderlijsten die bijgevolg opnieuw  
ingesteld moeten worden.
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