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 Sayın Müşterimiz, 

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalıştığından güncellemeler hazır olduğunda TV 

yazılımını güncellemenizi öneririz. TV'nizde yüklü olan geçerli sürümden daha düşük bir yazılım 

sürümü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürüme düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan 

yükümlü veya sorumlu tutulamaz. 

 
1. Adım: Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme 

(Ayarlar) tuşuna basıp Tüm ayarlar > Yazılımı Güncelle > Geçerli yazılım bilgileri öğesini 
seçin ve OK tuşuna basın. Geçerli yazılım bilgileri görüntülenir. 

 

2. Adım: En yeni yazılım sürümünü indirme 

USB depolama cihazıyla güncellemek için şunlara ihtiyacınız var: 
 Boş bir USB flash sürücü. USB Flash sürücü FAT veya FAT32 biçimli olmalıdır. USB Sabit 

sürücü (NTFS biçimli) kullanmayın. 
 İnternete erişimi olan bir bilgisayar 
 Zip dosya biçimini destekleyen bir arşiv yardımcı programı (örneğin Microsoft® 

Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stufflt®). 
 

1. USB flash sürücüyü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın. 
2. İnternete erişimi olan bilgisayarınızdan www.p4c.philips.com adresine gidip ülkenizi 

seçin. 
3. Model numaranızı girin ve Enter tuşuna basın. 

 Model numaranızı TV'nizin arkasındaki etikette bulabilirsiniz. 

 
4. TV'nizin ürün sayfasına girdiğinizde "Destek" öğesini seçin. 

 
5. "Yazılım güncellemeleri " öğesini seçip yazılımı indirmek için "Dosyayı indir" öğesine 

tıklayın. 
 Yazılım, bir zip dosyası biçimindedir. 

 
6. Yazılım sürümü TV'nizde yüklü sürümden daha yüksekse yazılım güncelleme 

bağlantısına tıklayın. 
7. "I accept (Kabul ediyorum)" seçimini yaparak Lisans anlaşması/Şartlar ve Koşullar'ı 

kabul edin. Zip dosyası otomatik olarak indirilecektir. 
8. Zip dosyasını arşiv yardımcı programı kullanarak bir dizinde açın. 
9. USB flash sürücünüzün ana dizininde "upgrades" adlı bir klasör oluşturun. 
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10. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde çıkardığınız upg dosyasını upgrades klasörüne 
kopyalayın. 

 
11. USB flash sürücünüzü bilgisayardan çıkarın. 
 

3. Adım: Yazılımı güncelleme 
1. Yazılım güncellemesini içeren USB flash sürücünüzü TV üzerindeki USB konektörüne 

bağlayın. 30 saniye veya USB sürücü TV tarafından algılanana kadar bekleyin. 
2. TV'niz otomatik olarak yazılımı yüklemeye başlar. 
3. Yazılım yüklemesi tamamlandığında TV'nin yükseltmesini etkinleştirmek için "Başlat" 

öğesine basın. 
 
Notlar: 
• USB flash sürücü algılanmadıysa çıkarıp tekrar takın. 
• Yazılımın otomatik olarak yüklenmeye başlamaması durumunda yazılımı manuel olarak 

da güncelleyebilirsiniz. 
1. Kumandanızdaki  (Ayarlar) tuşuna basıp Tüm Ayarlar > Yazılımı Güncelle > 

Yerel Güncellemeler öğesini seçin ve OK tuşuna basın. 
2. TV'nize en yeni yazılımı yüklemek için yazılım dosyasını seçin ve ekrandaki 

talimatları izleyin. 

Uyarı: 
• Yazılım güncellemesi sırasında TV'nizi kapatmayın veya USB flash sürücünüzü 

çıkarmayın. 
• Güncelleme sırasında elektrik kesintisi yaşanırsa USB flash sürücüyü TV'nizden 

çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde TV'niz güncellemeye devam eder. 
• Güncelleme sırasında hata oluşursa işlemi tekrarlayın. Hata yeniden oluşursa Philips 

Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin. 
 

 

 


