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Krok č. 1: Kontrola súčasnej 
verzie Pomocníka v televízii
Pred aktualizáciou aplikácie [Pomocník] 
skontrolujte aktuálnu verziu nainštalovanú 
v televízore. Ak je aktuálna verzia aplikácie 
[Pomocník] vo vašom televízore staršia ako 
verzia dostupná na stránke www.philips.
com/support, prevezmite a nainštalujte najnovší 
súbor Aktualizačného softvéru návodu na 
používanie.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Vyberte možnosť [Pomocník] a potom 

stlačte tlačidlo OK.
 » Zobrazí sa pomocník na obrazovke.

3 Vyberte možnosť Technické údaje 
výrobku > Verzia Pomocníka a potom 
stlačte tlačidlo OK.

4 Poznačte si číslo verzie.

Poznámka

 • Číslo verzie sa skladá z 12 číslic, pričom posledná 
číslica označuje verziu Pomocníka nainštalovaného 
vo vašej televízii. Ak je verzia v televízore napríklad 
„3139 137 0358x“, číslica „x“ označuje verziu aktuálne 
nainštalovanej aplikácie [Pomocník].

Krok č. 2: Prevzatie 
najnovšieho súboru 
Pomocníka

1 Do konektora USB v počítači pripojte 
prázdnu pamäťovú jednotku USB typu 
Flash.

2 V počítači vytvorte v hlavnom adresári 
pamäťovej jednotky USB typu Flash 
priečinok s názvom „upgrades“.

3 Vo webovom prehľadávači prejdite na 
stránku technickej podpory zákazníkov 
spoločnosti Philips www.philips.com/
support.

1 Aktualizácia 
Pomocníka na 
obrazovke

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží 
zdokonaľovať svoje produkty. Ak chcete 
zabezpečiť, aby aplikácia [Pomocník] na 
obrazovke obsahovala aktuálne informácie, 
odporúčame vám aktualizovať televízor 
pomocou najnovšieho súboru Aktualizačného 
softvéru návodu na používanie.
Súbory je možné získať na adrese www.philips.
com/support.

Čo potrebujete
Skôr ako aktualizujete aplikáciu [Pomocník] na 
obrazovke, pripravte si tieto položky:
• Prázdnu pamäťovú jednotku USB typu 

Flash. Pamäťová jednotka USB typu Flash 
musí byť naformátovaná v systéme FAT 
alebo DOS. Nepoužívajte pevný disk USB.

• Počítač s prístupom na Internet.
• Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje 

súbory vo formáte ZIP (napríklad 
WinZip® pre operačný systém 
Microsoft® Windows® alebo Stufflt® pre 
operačný systém Macintosh®).
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5 Vyberte súbor „*.upg“ [Pomocník] a 
stlačte tlačidlo OK.

 » Stav aktualizácie sa zobrazí 
prostredníctvom správy. Podľa pokynov 
na obrazovke dokončite aktualizáciu a 
reštartujte televízor.

4 Na stránke vyhľadajte svoj výrobok a 
nájdite súbor Aktualizačného softvéru 
návodu na používanie určený pre 
váš televízor. Súbor (súbor *.upg) je 
skomprimovaný do archívu *.zip.

5 Ak je súbor uložený na stránke podpory 
zákazníkov spoločnosti Philips v novšej 
verzii ako súbor vo vašom televízore, 
uložte súbor na pamäťovú jednotku USB 
typu Flash.

6 Pomocou archivovacieho softvéru 
extrahujte obsah archívu *.zip do priečinka 
„upgrades“ v pamäťovej jednotke USB 
typu Flash.

 » Vyextrahuje sa súbor „*.upg“ 
[Pomocník].

7 Odpojte jednotku USB flash od počítača.

Krok č. 3: Aktualizácia 
Pomocníka

Varovanie

 • Počas aktualizácie nevypínajte televízor ani neodpájajte 
pamäťovú jednotku USB typu Flash.

 • Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku elektriny, 
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od 
televízora. Po obnovení napájania bude televízor 
pokračovať v aktualizácii.

 • Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. 
Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu 
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

1 Zapnite televízor.
2 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu 

Flash obsahujúcu súbor „*.upg“ ku 
konektoru USB na televízore. 

3 Stlačte tlačidlo .
4 Vyberte položku [Konfigurácia] > 

[Nastavenia softvéru] > [Lokálna 
aktualizácia].

 » Zobrazí sa obrazovka aktualizácií.
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