Η Philips προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει
τα προϊόντα της. Για να εξασφαλίσετε ότι η
[Βοήθεια] επί της οθόνης είναι ενημερωμένη
με τις τελευταίες πληροφορίες, σας
συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενημερώσετε
την τηλεόρασή σας με το πιο πρόσφατο
αρχείο Λογισμικού αναβάθμισης του
εγχειριδίου χρήσης.
Μπορείτε να λάβετε τα αρχεία από τη
διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι χρειάζεστε
Πριν να ενημερώσετε τη [Βοήθεια] επί της
οθόνης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:
• Μια κενή μονάδα USB flash. Η μονάδα
USB flash θα πρέπει να έχει μορφή FAT ή
DOS. Μη χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο
USB.
• Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
• Ένα βοηθητικό πρόγραμμα
αρχειοθέτησης που να υποστηρίζει
μορφή αρχείου ZIP (για παράδειγμα,
WinZip® για Microsoft® Windows® ή
Stufflt® για Macintosh®).

Βήμα 1: Ελέγξτε την
τρέχουσα έκδοση βοήθειας
στην τηλεόρασή σας
Πριν ενημερώσετε τη [Βοήθεια], ελέγξτε την
τρέχουσα έκδοση που είναι εγκατεστημένη
στην τηλεόρασή σας. Εάν η έκδοση της
[Βοήθεια] στην τηλεόρασή σας είναι
παλαιότερη από την έκδοση που διατίθεται
στη διεύθυνση www.philips.com/support,
πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του
αρχείου του Λογισμικού αναβάθμισης του
εγχειριδίου χρήσης.
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Πατήστε το

.

Επιλέξτε [Βοήθεια] και στη συνέχεια
πατήστε OK.
»» Εμφανίζεται η Βοήθεια επί της
οθόνης.
Επιλέξτε Τεχνικά δεδομένα >
Διαστάσεις και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.
Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα της
ενότητας και σημειώστε τον αριθμό
έκδοσης.
Σημείωση

•• Ο αριθμός έκδοσης είναι ένας 12ψήφιος αριθμός,

όπου το τελευταίο ψηφίο υποδεικνύει την έκδοση
της βοήθειας που είναι εγκατεστημένη στην
τηλεόρασή σας. Για παράδειγμα, εάν η έκδοση στην
τηλεόραση είναι ‘3139 137 0358x’, το ‘x’ αντιστοιχεί
στην έκδοση [Βοήθεια] που είναι εγκαταστημένη επί
του παρόντος.
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Ελλην ικά

1 Ενημέρωση
βοήθειας στην
οθόνη

Βήμα 2: Κατεβάστε το πιο
πρόσφατο αρχείο βοήθειας
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Εισαγάγετε την κενή μονάδα USB flash
σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή
σας.
Στον Η/Υ σας, δημιουργήστε ένα φάκελο
με την ονομασία ‘upgrades’ στο ριζικό
κατάλογο της μονάδας USB flash.
Από το πρόγραμμα περιήγησης στο
web, μεταβείτε στο δικτυακό τόπο Philips
Support στη διεύθυνση www.philips.
com/support.

Βήμα 3: Ενημερώστε τη
βοήθεια
Προειδοποίηση
•• Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην

αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ενημέρωσης.
•• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB
flash από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει
την ενημέρωση όταν αποκατασταθεί η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.
•• Εάν προκύψει οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης, επαναλάβετε τη
διαδικασία. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της Philips.

Στο δικτυακό τόπο, εντοπίστε το δικό
σας προϊόν και το αρχείο Λογισμικού
αναβάθμισης του εγχειριδίου χρήσης
για την τηλεόρασή σας. Το αρχείο
(αρχείο *.upg) βρίσκεται συμπιεσμένο σε
ένα αρχείο *.zip.
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Εάν το αρχείο στο δικτυακό τόπο Philips
Support αντιστοιχεί σε έκδοση νεότερη
από αυτή του αρχείου που βρίσκεται
εγκαταστημένο στην τηλεόρασή σας,
αποθηκεύστε το αρχείο στη μονάδα USB
flash.
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Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό
πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να
εξάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου
‘*.zip’ στο φάκελο ’upgrades’ στη μονάδα
flash USB.
»» Έχει γίνει εξαγωγή του αρχείου
‘*’upg’ [Βοήθεια] .
Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από
τον υπολογιστή σας.
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Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Συνδέστε τη μονάδα USB flash
που περιλαμβάνει το αρχείο *.upg
στη σύνδεση USB της τηλεόρασης.
Αποσυνδέστε οποιαδήποτε άλλη
συσκευή USB από την τηλεόρασή σας.
Πατήστε

.

Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
λογισμικού] > [Τοπικές ενημερώσεις] .
»» Εμφανίζεται η οθόνη ενημερώσεων.
Επιλέξτε το αρχείο ‘*.upg’ [Βοήθεια] και
πατήστε OK.
»» Εμφανίζεται ένα μήνυμα με την
κατάσταση της ενημέρωσης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της
οθόνης για να ολοκληρώσετε την
ενημέρωση και πραγματοποιήστε
επανεκκίνηση της τηλεόρασής σας.

