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Hoe voer ik een firmware upgrade uit via Samsung KIES? 

In dit document: 

- Firmware upgraden via Kies 

- Noodherstel firmware update via Kies 

- Functie ‘Firmware automatisch downloaden’ uitschakelen 

- Verbinding maken met Kies 

- Contact opnemen met Samsung 

Firmware upgrade 

Bekijk hier hoe je een firmware upgrade kunt uitvoeren via Kies 2.0.  

Tips: 

1. Verwijder de SIM- en geheugenkaart uit je toestel.  

2. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen.  

3. Schakel de schermbeveiliging van je computer tijdelijk uit, net zoals de Real Time Scan van je 

virusscanner.  

4. Download de meest recente versie van Kies.  

Stappenplan firmware upgrade  

1. Maak verbinding met Kies 

2. Controleer of je beschikt over de laatste firmware versie

 

http://youtu.be/JBu7UpjqIJ8
http://youtu.be/cvTFl2OvAS0
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3. Klik op de knop om firmware te upgraden

 

4. Sla eerst je gegevens op of maak een back-up. Op onze Kies-pagina vind je uitleg hoe je dit doet. 

Bekijk anders hier de instructievideo hoe je gegevens kunt back-uppen en herstellen via Kies 2.0.  

  

http://www.samsung.com/nl/support/usefulsoftware/KIES/
http://youtu.be/1U44hx7qfnE
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5. Download de upgrade 
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6. Klik op OK
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7. Controleer of je nu de laatste firmware versie hebt

 

Noodherstel firmware update uitvoeren via Kies 

Is de firmware update niet goed gegaan? Voer dan een noodherstel firmware update uit.  

1. Maak verbinding met Kies 

2. Ga naar Hulpmiddelen/tools → Noodherstel firmware/Emergency firmware recovery.  

3. Selecteer jouw toestel in de lijst. Let op: je toestel verschijnt alleen als deze een noodherstel 

firmware update nodig heeft.  

4. Klik op ‘Start update’.  

 

Tip: lukt het niet om de noodherstel update te downloaden? Probeer dit dan op een andere computer 

of tablet en vraag een herstelcode op. Voer deze dan in op de computer waarmee je in eerste 

instantie probeerde te updaten.  

 

Functie ‘Firmware automatisch downloaden’ uitschakelen 

Samsung Kies onthoudt jouw toestel als je al eens eerder hebt geüpdatet via dit programma. Dit 

betekent dat Kies elke keer controleert of er nog updates beschikbaar zijn voor jouw smartphone als 

je je toestel aansluit. Is dit het geval, verschijnt onderstaande melding:  
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Het is ook mogelijk om dit uit te schakelen in Kies: 

1. Ga naar Hulpmiddelen  Firmware upgrade instellingen; 

2. Vink de optie ‘Laatste firmware automatisch downloaden’ uit. 

 

Verbinding maken met Kies  
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1. Verbind je toestel via een USB-kabel aan je computer of laptop 

 
 

2. De apparaten maken verbinding met elkaar 
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3. Jouw toestel en de computer zijn met elkaar verbonden

 

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je 

graag persoonlijk verder.  

 

http://www.samsung.com/nl/info/contactus.html
http://www.samsung.com/be/info/contactus.html

