Software-update via harddiskrecorder
Volg de stappen hier onder om de nieuwe software versie op uw harddiskrecorder te zetten:
Stap 1: Ga naar de volgende webpagina:
http://www.t-mobile.nl/My_T-Mobile/htdocs/page/service-en-contact/software-update.aspx
Stap 2: Ga naar Klik op hier om de software-update te downloaden en klik op “hier”.
Stap 3: Klik op “Extract” om de software-update op uw “Desktop”op te slaan. De software-update staat nu op uw
computer.
Stap 4: Verbind de Samsung-harddiskrecorder met de USB kabel aan uw computer.
Stap 5: Klik met de rechter muis knop op de opgeslagen software file en selecteer “kopieer”.
Stap 6: Ga naar “Mijn Computer”.
Stap 7: Selecteer daar de Samsung harde schijf en dubbel klik met de linker muis knop.
Stap 8: Klik met de rechter muis knop in het geopende scherm van de Samsung harde schijf.
Stap 9: Selecteer nu de optie: “plakken”.
Stap 10: De software staat nu op de harddiskrecorder van uw digitale TV ontvanger.

Installeren van de Software-update
De software staat nu op de meegeleverde harddiskrecorder. Om deze nieuwe software vervolgens te installeren op
uw Digitale Tv-ontvanger dient u de volgende stappen te volgen:
Stap 1: Ontkoppel de harddiskrecorder van uw computer en verbind deze met uw Digitale TV-ontvanger.
Stap 2: Na ongeveer 10 sec komt automatisch het volgende scherm in beeld:

Stap 3: Controleer of de software Versie op uw Digitale Tv-ontvanger een lager versie nummer heeft.
Stap 4: Druk vervolgens op de rode knop van uw afstandsbediening.

Stap 5: Indien u reeds de juiste software versie op uw Digitale TV-ontvanger heeft geïnstalleerd, ziet u het volgende
scherm in beeld verschijnen:

Stap 6: Het systeem installeert nu de nieuwe software op uw Digitale TV-ontvanger.

Stap 7: Uw ontvanger start gedurende het proces automatisch op, wat aangeeft dat de software geïnstalleerd is.

Verwijderen van de software van de Harddiskrecorder
Let op: u dient de nieuwe software nog wel van uw harddiskrecorder te verwijderen. U doet dat als volg:
Stap 1: Ontkoppel de harddiskrecorder van uw digitale TV ontvanger.
Stap 2: Koppel de harddiskrecorder via de USB kabel aan uw computer.
Stap 3: Ga naar: “Mijn Computer”
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:

Selecteer hier: “Samsung”
Selecteer de file met de benaming: “ON1011TPVR v.1.22.50 FAC 20120308.ird”
Druk op: “Delete”
Bevestig het verwijderen van de software file door op “Ja” te drukken.

U kunt uw harddiskrecorder nu weer aansluiten op de Digitale TV-ontvanger zodat u deze weer kunt gebruiken voor
het pauzeren van Live TV of voor het opnemen van TV programma’s.

