NOTA IMPORTANTE para BDP9700/12, /51, /79, /93, /98
Antes de atualizar o firmware para a versão mais recente (v4.42)
- Verifique a versão atual do firmware do dispositivo antes de usar o aparelho.
- Siga as instruções a seguir passo a passo. Caso contrário, a atualização de firmware irá falhar e
o dispositivo pode ser danificado permanentemente.
Se a versão atual do firmware for inferior à v4.35:
1. Atualize o dispositivo para v4.38 via USB primeiro:
i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
II) Escolha o arquivo zip v4.38 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta
UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.38.
2. Após a atualização para a v4.38, atualize o pacote parav4.42 via USB:
i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
II) Escolha o arquivo zip v4.42 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta
UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.42.

Se a versão atual do firmware for v4.35 ou superior:
1. Atualize o pacote para v4.42 via USB.
I) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
II) Escolha o arquivo zip v4.42 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a
pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.42.
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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).

