
Página 1 de 2 

 
 
 

 
1. Desligue a TV e desconecte todos os dispositivos 
de memória. 
 
2. Insira a unidade flash USB com o arquivo de 
atualização do software. 
 
3. Ligue a TV.  
 
4. Selecione [Setup] (Config.) e pressione OK. 
 
NOTA 
----------------------------------------------------------------------- 
Se a unidade flash USB não for detectada depois 
que a TV ligar, desconecte a unidade e reinsira-a. 
----------------------------------------------------------------------- 

Atualização do software da TV Philips usando um dispositivo de memória portátil  
 
Introdução 
 
A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Recomendamos que você atualize o 
software da sua TV quando houver atualizações disponíveis. Os arquivos de atualização de software 
podem ser obtidos com um representante ou baixados no site www.philips.com/support. 
 
Preparação de um dispositivo de memória portátil para atualização de software 
 
Você precisará de:  

 Um computador conectado à Internet. 

 Um utilitário de arquivos que suporte o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows ou Stufflt 
para Mac OS). 

 Uma unidade flash USB (de preferência, vazia). 
 
NOTA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Somente unidades flash formatadas como FAT/DOS são suportadas. 
* Use somente os arquivos de atualização de software encontrados no site www.philips.com/support. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 

Verificar a versão atual do software da TV 
 
Antes de iniciar o procedimento de atualização, é aconselhável verificar a versão atual do software da TV: 
 
1. Pressione o botão Home no controle remoto. 
2. Selecione [Setup] > [Software update] > [Current software] (Config. > Atualização software > Software 
atual). 
 
Se a versão atual do software da TV for a mesma do arquivo de atualização mais recente encontrado em 
www.philips.com/support, não será necessário fazer a atualização. 
 

Baixar o software mais recente 
 
1. Em seu navegador da Web, abra o site www.philips.com/support. 
2. Procure informações sobre sua TV e o respectivo software. 
3. Selecione o arquivo de atualização de software mais recente e baixe-o no seu PC. 
4. Insira uma unidade flash USB em uma das portas do PC. 
5. Descompacte o arquivo ZIP baixado e copie o arquivo “upgrade.bin” no diretório raiz da unidade flash 
USB. 
 

Atualizar o software da TV   
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5. Selecione [Software update] > [Local updates] 
(Atualização software > Atual locais) e pressione OK. 
 
6. Quando solicitado, selecione [Cancel] (Cancelar) 

ou [Update] (Atualizar) e pressione OK. 

7. Para continuar, selecione “Update” (Atualizar) e 
pressione o botão “OK” para acessar o próximo 
menu. Em seguida, selecione o item “Start” (Iniciar) e 
pressione o botão “OK” para iniciar a atualização do 
software. 
 
8. A atualização será iniciada e o status será exibido.  
 
9. Depois que o software for atualizado, a TV 
reiniciará automaticamente com o novo software. 

 
NOTA  
----------------------------------------------------------------------- 
* Não remova a unidade flash USB durante a 
atualização do software. 
 
* Se ocorrer queda de energia durante a atualização, 
não remova a unidade flash USB da TV, pois, assim 
que a energia for restabelecida, a atualização 
continuará. 
 

 
 

 
 
* Se ocorrer algum erro durante a atualização, tente 
executar o procedimento novamente ou entre em 
contato com um revendedor. 
 
* Não recomendamos fazer o downgrade para a 
versão anterior. 
----------------------------------------------------------------------- 

 
10. Quando a atualização do software for concluída 
com êxito, remova o dispositivo de memória USB 
portátil e reinicie a TV. 
 
Nota: depois que a atualização for concluída, use o 
PC para remover o software da TV que está no 
dispositivo de memória USB portátil. 
 

 


