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3 Velg Produktspesifikasjoner > Hjelp-
versjon og trykk på OK.

4 Noter versjonsnummeret.

Merknad

 • Versjonsnummeret er et 12-sifret tall, der det siste tallet 
angir hjelp-versjonen som er installert på din TV. Det vil 
si at hvis nummeret på versjonen i TVen er 3139 137 
0358x, viser tallet x hvilken versjon av [Hjelp] som er 
installert.

Trinn 2: Last ned den nyeste 
hjelpefilen

1	 Sett	inn	den	tomme	USB-flashstasjonen	i	
en USB-kontakt på PCen.

2 På PCen oppretter du en mappe med 
navnet “upgrades” i rotkatalogen på USB-
flashstasjonen.

3 I nettleseren går du til Philips’ webområde 
på www.philips.com/support.

4	 Der	finner	du	produktet	ditt	og	
oppgraderingsprogramvaren for 
brukerhåndboken til TVen din. Filen (en 
UPG-fil)	er	komprimert	til	en	ZIP-fil.

5	 Hvis	filen	på	Philips’	webområdet	har	et	
høyere	versjonsnummer	enn	filen	på	TVen	
din,	lagrer	du	filen	på	USB-flashstasjonen.

6	 Pakk	ut	innholdet	i	ZIP-filen	til	mappen	
“upgrades”	på	USB-flashstasjonen.

 » UPG-filen	[Hjelp] blir pakket ut.

7	 Koble	USB-flashstasjonen	fra	PC-en.

1 Oppdatere den 
elektroniske 
hjelpen

Philips prøver hele tiden å forbedre sine 
produkter. For å sikre at elektronisk [Hjelp] 
er oppdatert med den nye informasjonen, 
bør du oppdatere TVen med den 
nyeste oppgraderingsprogramvaren for 
brukerhåndboken.
Du	finner	filene	på	www.philips.com/support.

Dette trenger du
Før du oppdaterer elektronisk [Hjelp] må du 
kontrollere at du har følgende:
•	 En	tom	USB-flashstasjon.	Den	må	være	

FAT- eller DOS-formatert. Ikke bruk en 
USB-harddisk.

•	 En PC med Internett-tilgang.
•	 Et	arkivverktøy	som	støtter	ZIP-filformatet	

(for	eksempel	WinZip®	for	Microsoft®	
Windows®	eller	Stufflt®	for	Macintosh®).

Trinn 1: Sjekk versjonen av 
hjelpen på TV-en
Før du oppdaterer [Hjelp] må du kontrollere 
hvilken versjon som er installert på TVen. 
Hvis versjonen av [Hjelp] på TVen har lavere 
nummer enn den som er tilgjengelig på www.
philips.com/support, laster du ned og installerer 
den nyeste oppgraderingsprogramvaren for 
brukerhåndboken.
1 Trykk på .
2 Velg [Hjelp], og trykk deretter på OK.

 » Hjelpen vises på skjermen.

NO
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Trinn 3: Oppdater hjelpen

Advarsel

 • Ikke	slå	av	TVen	eller	fjern	USB-flashstasjonen	mens	
oppdateringen pågår.

 • Hvis det forekommer strømbrudd under 
oppdateringen,	må	du	ikke	fjerne	USB-flashstasjonen	
fra TVen. TVen fortsetter oppdateringen så snart 
strømmen er tilbake.

 • Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver 
du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår 
kundestøtte.

1 Slå på TVen.
2	 Koble	USB-flashstasjonen	med	UPG-filen	

til USB-kontakten på TVen. 
3 Trykk på .
4 Velg [Innstilling] > [Programvareinnst.] > 

[Lokale oppdateringer].
 » Oppdateringsskjermbildet vises.

5	 Velg	UPG-filen	for	[Hjelp], og trykk på OK.
 » En melding viser oppdateringsstatusen. 

Følg instruksjonene på skjermen for 
å fullføre oppdateringen, og start 
deretter TVen på nytt.

NO
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