
rocedimento de atualização do firmware para AZ390  

 

Introdução  
 

A Philips sempre tenta oferecer a melhor experiência com nossos produtos. Para obter a reprodução 
ideal e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o firmware de seu produto.  
 

Preparação para a atualização do firmware:  
 

     • é necessário um PC com um utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP  
     (por  exemplo, o WinZip do Windows).  
    • Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware.  
      Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos.  
       (Você pode verificar o tamanho do arquivo de firmware no topo da tela). 

 

           
 

Procedimento de atualização: 

 
Etapa 1: verifique a versão atual do firmware 

 

     1. Conecte o dispositivo à fonte de alimentação.  
     2. Ligue o dispositivo.  
     3. Abra o compartimento de CD.  
     4. Mantenha pressionados os botões <█ > e <    > simultaneamente por cerca de 3 segundos.  
     O painel do visor será ligado, e a versão do firmware aparecerá.  
      5. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente em  
     seu  dispositivo for anterior ao atualmente lançado, execute a Etapa 2.  
     Caso contrário, o firmware mais recente será instalado e não será necessária uma atualização. 
 

 
Etapa 2: Atualizar o firmware de seu produto 

 
       1. Faça o download do firmware.  
        Clique no ícone Download na tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador. 

 

      2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.  
             i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware baixado.  
             Você terá dois  arquivos, “nemo.bin” e “boot.ali”.  
             Nota: NÃO renomeie os arquivos para evitar corrupção durante a atualização.  
             ii. Copie os dois arquivos extraídos no diretório raiz da unidade flash USB.  
 

       3. Atualize o firmware do produto  
        Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou interrompa a fonte de alimentação do produto durante o  

1. Check your current firmware 
version

2. Upgrade the firmware for your 
product (via a USB flash drive)

3. Confirm upgrade 
successfulness



       processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.  
              i. Ligue o dispositivo.  
              ii. Pressione o <SOURCE> para selecionar o modo USB.  
              iii. O visor mostrará primeiro "USB". Aguarde até que o visor mostre "NO".  
              iv. Insira a unidade flash USB na entrada USB (localizada na parte superior do dispositivo).  
              v. O dispositivo procurará os arquivos de atualização em sua unidade flash USB.  
                  Você ouvirá cinco bipes, e o visor exibirá "UPG".  
                  NÃO pressione nenhum botão.  
             vi. Após cerca de um minuto, você ouvirá outro bipe. A atualização do software está concluída.  
             vii. Desconecte o dispositivo da tomada.  
             viii. Remova sua unidade flash USB.  
 
Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida  
 
         1. Repita a Etapa 1 (verificar a versão atual do firmware) e verifique se o novo firmware foi  
         atualizado corretamente.  
         2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a "Etapa 2: atualizar o firmware do player"  
         e a "Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida".        


