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1	 Актуализиране	на	
екранната	помощ

Philips непрекъснато се стреми да подобрява 
своите продукти. За да сте сигурни, че 
екранната помощ е актуализирана с най-новата 
информация, актуализирайте своята система за 
домашно кино с последната екранна помощ.
Изтеглете последната помощ от www.philips.
com/support.
Какво	ви	е	необходимо
• USB флаш устройство с поне 35 MB 

памет. USB флаш устройството трябва 
да е форматирано с FAT или NTFS. Не 
използвайте USB твърд диск.

• Компютър с достъп до интернет.
• Помощна програма за архивиране, 

която поддържа файловия формат ZIP 
(като например WinZip® за Microsoft® 
Windows® или Stufflt® за Macintosh®).

Стъпка	1:	Проверка	на	
текущата	версия	на	помощта
Проверете текущата версия на екранната 
помощ, инсталирана на вашата система за 
домашно кино. Ако версията е по-ниска от 
версията на www.philips.com/support , изтеглете 
и инсталирайте най-новата екранна помощ. 
Последните две цифри показват версията на 
екранната помощ, която е инсталирана във 
вашата система за домашно кино. Например, 
ако версията в телевизора е "Subsystem 
SW: 35-00-00-05", "05" е версията на текущо 
инсталираната екранна помощ.
1 Натиснете  (У	дома) .
2 Изберете [Настройка] и натиснете OK.
3 Изберете [Разширена] > [Информация	за	

версията] и след това натиснете OK.

Стъпка	2:	Изтеглете	най-
новата	версия	на	екранната	
помощ.

1 Свържете USB флаш устройство към 
компютъра.

2 В уеб браузъра, отидете на www.philips.
com/support.

3 В уеб сайта за поддръжка на Philips 
открийте своя продукт, щракнете върху 
Ръководства	за	потребителя и след това 
намерете Софтуерна	надстройка	на	
ръководството	за	потребителя. 
 » Актуализацията на екранната помощ 

се предлага във вид на zip файл.

4 Запишете zip файла в основната 
директория на USB флаш устройството.

5 С помощната програма за архивиране 
разархивирайте файла с актуализацията 
в главната директория на USB флаш 
устройството.
 » В папката UPG на USB флаш 

устройството се разархивира файлът 
с име "HTSxxxxeDFU.zip", като "xxxx" е 
номерът на модела на вашата система 
за домашно кино.

6 Изключете USB флаш устройството от 
компютъра.

Стъпка	3:	Актуализирайте	
екранната	помощ

Внимание

 • Преди да свържете USB флаш устройството 
към вашата система за домашно кино, 
уверете се, че в отделението на диска няма 
диск и че то е затворено.

1 Включете телевизора.
2 Включете USB флаш устройството с 

изтегления файл в системата за домашно 
кино.

3 Натиснете  (У	дома).
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4 Въведете 338 от дистанционното 
управление.
 » Следвайте инструкциите на 

телевизора, за да потвърдите 
актуализацията. Не изключвайте 
системата за домашно кино, нито 
USB флаш устройството, по време на 
актуализирането.

5 Изключете USB флаш устройството от 
системата за домашно кино.

Предупреждение

 • Ако токът спре по време на актуализирането, не 
изключвайте USB устройството от системата за 
домашно кино. 

 • Ако възникне грешка по време на актуализирането, 
повторете процедурата. Ако грешката възникне 
отново, свържете се с центъра за обслужване на 
клиенти на Philips.
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