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3 Seleccione Especificações do produto > 
Versão da Ajuda, em seguida, prima OK.

4 Tome nota do número da versão.

Nota

 • O número da versão é um número com 12 dígitos, no 
qual o último dígito indica a versão da Ajuda instalada 
no televisor. Por exemplo, se a versão no televisor 
for “3139 137 0358x”, “ x” representa a versão da 
[Manual] actualmente instalada.

Passo 2: Transferir o mais 
recente ficheiro de Ajuda

1	 Introduza	a	unidade	flash	USB	vazia	num	
conector	USB	no	seu	PC.

2	 No	seu	PC,	crie	uma	pasta	chamada	
“upgrades” no directório raiz da unidade 
flash	USB.

3 No seu browser da Web, navegue para o 
Web	site	de	suporte	da	Philips	em	www.
philips.com/support.

4 No site, procure o seu produto e localize 
o	ficheiro	do	software	de	actualização	do	
manual do utilizador para o seu televisor. 
O	ficheiro	(um	ficheiro	*.upg)	está	
comprimido	num	arquivo	*.	zip.

5	 Se	o	ficheiro	no	Web	site	de	suporte	
Philips	tiver	um	número	de	versão	superior	
ao	número	do	ficheiro	do	seu	televisor,	
guarde	o	ficheiro	na	unidade	flash	USB.

6	 Com	o	utilitário	de	arquivo,	extraia	o	
conteúdo	do	ficheiro	‘*.zip’	para	a	pasta	
’upgrades’	na	unidade	flash	USB.

 » O	ficheiro	[Manual]	‘*’upg’	foi	extraído.

7	 Desligue	a	unidade	flash	USB	do	PC.

1 Actualizar a 
Ajuda no ecrã

A	Philips	procura	continuamente	o	
aperfeiçoamento	dos	seus	produtos.	Para	garantir	
que a [Manual]	no	ecrã	está	actualizada	com	
as	informações	mais	recentes,	recomendamos	
vivamente que actualize o televisor com o 
ficheiro	mais	recente	do	software	de	actualização	
do manual do utilizador.
Os	ficheiros	estão	disponíveis	no	site	 
www.philips.com/support.

O que necessita
Antes de actualizar a [Manual] no ecrã, 
assegure-se de que tem os seguintes itens à 
disposição:
•	 Uma	unidade	flash	USB	vazia.	A	unidade	

flash	USB	deve	ter	formatação	FAT	ou	
DOS.	Não	utilize	um	disco	rígido	USB.

•	 Um	PC	com	acesso	à	Internet.
•	 Um	utilitário	de	arquivo	que	suporta	o	

formato	de	ficheiro	ZIP	(por	exemplo,	
WinZip®	para	Microsoft®	Windows®	ou	
Stufflt®	para	Macintosh®).

Passo 1: Verifique a versão 
actual da Ajuda no televisor
Antes de actualizar a [Manual],	verifique	a	
versão actual instalada no seu televisor. Se a 
versão da [Manual] no seu televisor for anterior 
à versão disponível em  
www.philips.com/support,	transfira	e	instale	
o	ficheiro	mais	recente	do	software	de	
actualização	do	manual	do	utilizador.
1 Prima .
2 Seleccione [Manual] e, em seguida, prima 

OK.
 » A Ajuda no ecrã é apresentada.
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Passo 3: Actualizar a Ajuda

Aviso

 • Durante	a	actualização,	não	desligue	o	televisor	nem	
retire	a	unidade	flash	USB.

 • Se	houver	uma	falha	eléctrica	durante	a	actualização,	
não	retire	a	unidade	flash	USB	do	televisor.	O	televisor	
continuará	a	actualização	assim	que	a	alimentação	for	
reposta.

 • Se	ocorrer	um	erro	durante	a	actualização,	repita	o	
procedimento. Se o erro voltar a ocorrer, contacte o 
Apoio	a	Clientes	da	Philips.

1 Ligue o televisor.
2	 Ligue	a	unidade	flash	USB	que	contém	

o	ficheiro	“*.upg”	ao	conector	USB	no	
televisor. 

3 Prima .
4 Seleccione [Configuração] > [Definições 

de software] > [Actualizações locais] .
 » O	ecrã	de	actualizações	é	apresentado.

5	 Seleccione	o	ficheiro	“*.upg”	[Manual] e 
prima OK.

 » Uma	mensagem	indica	o	estado	de	
actualização.	Siga	as	instruções	no	ecrã	
para	concluir	a	actualização	e	reiniciar	
o seu televisor.
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