AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE
Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de gratis DTS:X update voor de AVR-X7200W en de AVR-X7200WA nu
beschikbaar is.
Deze update maakt enkele wijzigingen aan uw systeem die we graag kenbaar aan u willen maken voordat u de
receiver update, omdat het wellicht uw dagelijks gebruik kan beïnvloeden.
De volgende features zijn toegevoegd:
• DTS:X decodering
• DTS Neural:X upmixing om te kunnen genieten van niet-DTS:X content (in PCM of DTS formaat) in de volledige
DTS:X speaker configuratie.
Met de toegevoegde DTS:X decodering en DTS Neural:X upmixing mogelijkheden, zullen de volgende wijzigingen
worden doorgevoerd bij uw receiver:
• DTS Neo:X zal vervangen worden door DTS Neural:X
• Dolby Surround modus kan alleen nog gebruikt worden met PCM en Dolby content
U kunt ook kijken in de aangepaste gebruikershandleidingen van uw receivers:
 Web manual voor AVR-X7200W met DTS:X
 Web manual voor AVR-X7200WA met DTS:X
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AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE
Om uw receiver te updaten, volgt u onderstaande stappen:
1. Klik op de SETUP knop op de afstandsbediening
2. Selecteer Algemeen > Firmware > Update
3. Selecteer "Start update"
*Voor receivers met Auro-3D:
Wanneer u een receiver heeft met daarop de Auro-3D upgradegeïnstalleerd, dan zal de DTS:X firmware update hier
geen effect op hebben. Er zal slechts meer flexibiliteit aan de speaker setup toegevoegd worden en kunt u na de
update de volgende speaker configuratie gebruiken om van alle 3D-geluidsformaten (Dolby Atmos, DTS:X en Auro3D) te kunnen genieten met een speaker layout met 4 Height speakers.
Front (FL/FR)
Center (C)
Surround (SL/SR)
Front Height (FHL/FHR)
Rear Height (RHL/RHR)
Subwoofer (SW)
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DTS:X-FIRMWARE-UPDATE
VOOR DIT SYSTEEM
Om DTS:X op dit systeem te kunnen gebruiken, is een firmware-update nodig.

Bijwerken

1. A
 ls de DTS:X-firmware-update beschikbaar is, wordt het volgende scherm op uw
tv weergegeven, nadat u het systeem inschakelt en een internetverbinding tot stand
brengt.
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e

2. Selecteer één van de volgende opties uit de weergave, op het scherm.
q Nu Updaten
Hiermee wordt het updateproces gestart.
w	Later Updaten
Het volgende scherm wordt weergegeven.

w-1

w-2

w-1. Herinner me later
De volgende keer dat het systeem wordt
ingeschakeld, wordt er weer gevraagd of u
wilt updaten.
w-2. Updaten tijdens standby
De firmware van het systeem wordt
bijgewerkt, wanneer u het systeem
uitschakelt.

e	Negeren
Werk de firmware van het systeem niet bij.

%

U kunt de firmware van het systeem ook bijwerken vanuit het installatiemenu.
1. Druk op de knop SETUP op de afstandsbediening.
2. Selecteer Algemeen → Firmware → Update.
3. Selecteer Update.
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