PO 1119 Firmware updaten (v1.9.4)

Firmware revisie versie 1.9.4 van 02/12/2011.
Deze revisie lost volgende bugs op :
– bij het ophalen van de zenderlijst blokkeert het toestel.
– de firmware connecteert nu met een Europese ondersteuningsserver
– de zenderlijsten werden uitgebreid
– de ingebouwde klok werkt nu correct

Om de update uit te voeren gaat U als volgt zorgvuldig te werk :
1. Download de 2 bestanden 'update-firmwareV194.part1.exe' (8,8 MB) en 'updatefirmware194.part2.rar' (6,4 MB) van de Teknihall website. Sla deze bij mekaar op in
eenzelfde map op je computer.
2. Start daarna het .exe bestand. Er wordt nu een bestand 'update-firmware.bin'
aangemaakt met een grootte van ongeveer 14,98 MB.
3. Sluit de P1119 InternetTV aan op een computer door middel van de bijgeleverde
USB-kabel, en start het toestel. De PC herkent het toestel als een extra harde schijf
en kent deze een driveletter toe. Copieer het bestand 'update-firmware.bin' naar
deze extra harde schijf, en zorg ervoor dat dit bestand als enig bestand aanwezig is
(ook geen lege bestandsmappen). Gebruik de knop 'veilig uitwerpen' op de taakbalk
van de PC om de verbinding daarna met de InternetTV op een correcte manier te
verbreken.
4. Start het toestel opnieuw met behulp van de eigen netvoeding. Navigeer naar het
systeem-update-onderdeel van de internet TV via Instellingen/Firmwareupdate/Intern geheugen. Het apparaat vraagt om bevestiging en daarna wordt het
bestand ingelezen. U krijgt een voortgangsbalk te zien. Als het updaten afgelopen
is krijgt U hiervan een melding op het scherm. Doe nu nog niets, maar wacht tot het
toestel vanzelf herstart. U kan verifiëren dat de update is geslaagd door naar
Instellingen/Over te navigeren. Het apparaat meldt U nu dat het is uitgerust met
versie 1.9.4 in plaats van 1.8.1.
Let er in elk geval op de stroom tijdens het updaten niet te onderbreken.
Zoniet wordt U geconfronteerd met een onherstelbaar niet-werkend toestel.
Mocht er onverhoopt een probleem optreden bij het upgraden, contacteert U dan onze
helpdesk op het nummer 0900/4002001 indien U vanuit Nederland belt, of 03/4856351
indien U vanuit België belt, of schrijf ons een mailtje.
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