Inttrodução:
A Ph
hilips se essforça contiinuamente para trazeer a você a melhor
m
exp
periência dee nossos prrodutos. Paara
obteer a reprod
dução ideall e os últimos recursoss, você é alttamente reecomendad
do a atualizar o firmwaare
do seu
s player.
Pre
eparação para
p
atualiização do firmware:
f
Parra atualizar usando a rede
r
de Inteernet:
•

Obtenhaa seu produto conectad
do a Internett via cabo LA
AN ou rede sem
s
fio de In
nternet.

Parra atualizar usando um
ma unidade flash USB::
•
•

Um PC com
c
utilitáriio de arquiv
vamento com
mpatível com
m o formato ZIP (por exxemplo, o WinZip do
Window
ws).
Um disp
positivo flash USB com espaço
e
suficciente para manter
m
o arq
quivo de firm
mware. Recomenda‐se que
o dispossitivo flash USB
U esteja vazio
v
para ev
vitar uma faalha entre arrquivos.
(Verifiq
que o tamanh
ho do arquiv
vo de firmw
ware na partee superior da
d tela).

Pro
ocedimen
nto de attualização:

1 Verifique a versão atual do
1.
firmware

2. Atualize o firmware
e do player
(usando a rede
r
de Internet ou umaa
unidade flash USB)
U

3. Veerifique se a atualização foi
concluída

Etapa 1: verifficar a verssão atual do
d firmware

1.

Ligue o player.

2.

Pressio
one o botão
o
no con
ntrole remo
oto e selecio
one [Setup]]
> [Ad
dvanced] > [Version In
nfo]
(Configguração > Avançado
A
> Info da versão) no menu,
m
na tela da TV.
A versãão do firmw
ware será exibida
e
na tela
t da TV.

3.
4.

Comparre a versão do
d firmwaree exibida à última
ú
versão. Caso o firmware existente em seu player seja de
uma verrsão anterio
or ao atualm
mente lançad
do, prossiga para a Etap
pa 2.

o, a versão mais atual do firmwaare será instalada e nãão será neceessária um
ma atualizaçção.
Caso contrário
Etapa 2: atualizar o firm
mware do player
ualizar o firm
mware usaando uma rede
r
de Inteernet ou um
ma unidadee flash USB.
Voccê pode atu
Atualizar o firm
mware usan
ndo uma reede de Interrnet
1.
2.
3.

Definaa a conexão com a Inteernet através de um caabo LAN ou
u um roteador.
Ligue o aparelho.
Verifiq
que se não há NENHU
UM DISCO na bandejja.

4.
5.
6.
7.

Pressione o botão
no con
ntrole remoto e seleciione [Setup
p]
> [Ad
dvanced] > [Software
uração > Av
vançado > Atualização
A
o do softwaare) no men
nu, na tela da TV.
Updatte] (Configu
Você será
s
solicitaado a comeeçar o proceesso de atu
ualização see uma mídiia para atuaalização forr
detecttada.
Siga ass instruçõees na tela daa TV para confirmar
c
a operação de atualizaação.
Uma veez que a atu
ualização do firmware fo
or concluídaa, seu playerr desligará aautomaticam
mente para o
modo de
d espera.

Atualização doo firmware via USB
1.

Faça o download do firmwarre.
Cliquee no ícone Download
D
naa parte supeerior da tela para fazer download
d
do
o novo paco
ote do firmw
ware
no com
mputador.

2.

Transsfira o firmw
ware para um
ma unidade flash USB.
Aviso: NÃO rem
mova o dispositivo flassh USB dura
ante o procedimento d
de atualizaçção do
firmware. Se occorrer algum
m erro durrante a atua
alização, repita o proccedimento. Se necessittar
de mais
m
assistência, entre em contato
o com a Cen
ntral de Ate
endimento ao Cliente Philips ou use
u
nosssa função Ch
hat ao vivo.

a a pasta dee atualizaçãão do firmw
ware do paccote do firm
mware de download.
d
i. Extraia
Nota: NÃO
N renom
meie o nomee da pasta ou
o do arquivo dentro da pasta para
p
evitar
falha du
urante a attualização.
ii. Copie a pasta extrraída com o arquivo de
d firmwaree no diretório raiz da unidade flaash
USB.
3.

Atualiizar o firmw
ware do play
yer
Aviso: NÃO presssione nenhum botão neem desconeecte o produto da tomad
da durante o processo de
d
atuallização. Caso
o contrário, o produto poderá
p
apresentar defeiito.
i. Ligue o Blu‐ray play
yer.
que se não há nenhu
um disco na
a bandeja
ii. Verifiq
iii. Insira a unidade flash
f
USB na entrada USB
U

no conttrole remotto e selecion
ne [Setup]
> [Adv
vanced] >
[Softwaare Updatee] > [USB] (Configuraçção > Avanççado > Atuaalização do
o software) no
menu, na
n tela da TV.
T

i
iv.
Pression
ne o botão

v. O Blu‐raay player peesquisará oss arquivos dee atualizaçãão na unidad
de flash USB. Quando os
arquivo
os forem reconhecidos, você
v
será so
olicitado com
meçar a atuaalização.
v Para con
vi.
ntinuar a attualização, selecione [Sttart] (Iniciarr) e pression
ne no contro
ole remoto.
É possív
vel cancelar a atualizaçãão a qualqueer momento
o selecionan
ndo [Cancel]] (Cancelar) no
menu, na
n tela da TV
V, e pression
nando no controle remo
oto.
v
vii.
Após a conclusão
c
da atualizaçãão, o produto
o desligará automaticam
a
mente depoiis de 5
segundo
os. Remova seu USB e liigue o repro
odutor de Blu‐Ray novam
mente. Ele estará
e
prontto
com o novo
n
firmwaare instalado
o.

Etapa 3: confi
firmar se a atualizaçã
ão foi bem
msucedida
a

1.
2.
3.

Repasse a Etapa 1 Verificar a versão atual do firmware para verificar se o novo firmware
está atualizado corretamente.
Caso o firmware mais recente não tenha sido instalado, repita a "Etapa 2: atualizar o
firmware do player" e a "Etapa 3: confirmar se a atualização foi bemsucedida".
Restaurar configurações de fábrica do player:
‐ No menu, selecione [Setup] > [Advanced] > [Restore default settings] (Configuração >
Avançado > Restaurar configurações de fábrica).

