6 Atualizar o
software
A Philips tenta continuamente aprimorar seus
produtos. Para obter os melhores recursos e
suporte, atualize seu Home Theater com o
software mais recente.
Compare a versão do software atual com a
versão mais recente em www.philips.com/
support. Se a versão atual é anterior à versão
mais recente disponível no site de suporte da
Philips, faça o upgrade do Home Theater com o
software mais recente.
Cuidado
•• Não instale uma versão anterior à que se encontra

instalada no produto. A Philips não é responsável
por problemas causados por instalações de versões
anteriores ao software atual.

Atualizar o software via USB
Do que você precisa:
• Uma unidade flash USB formatada com
FAT ou NTFS, com pelo menos 75 MB de
memória. Não use uma unidade de disco
rígido USB.
• Um computador com acesso à Internet.
• Um utilitário de arquivamento que suporte
o formato de arquivo ZIP.

Etapa 1: Baixar o software mais
recente
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Verificar a versão do software
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Verifique a versão do software atual instalado
no Home Theater.
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Pressione

(Início).

Selecione [Instalação] e pressione OK.
Selecione [Pág. Pref.] > [Inform. da
versão].
»» A versão do software atual será
exibida.
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Conecte uma unidade flash USB ao seu
computador.
No seu navegador da Web, vá até o
endereço www.philips.com/support.
No site de Suporte da Philips, encontre
seu produto e localize o Software e
drivers.
»» A atualização do software está
disponível em um arquivo zip.
Salve o arquivo zip no diretório raiz da
unidade flash USB.
Use o utilitário de arquivamento para
extrair o arquivo de atualização de
software no diretório raiz.
Remova a unidade flash USB do
computador.

Etapa 2: Atualizar o software
Cuidado
•• Não desligue o Home Theater nem retire a unidade
flash USB durante a atualização.
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Conecte a unidade flash USB que contém
o arquivo baixado ao Home Theater.
• Verifique se o compartimento de disco
está fechado e se não há disco dentro.
Alterne a TV para a fonte correta do
Home Theater.
Siga as instruções na tela para confirmar a
atualização.
»» Concluída a atualização, o Sistema
de Home Theater reiniciará
automaticamente. Se isso não
acontecer, desconecte o cabo de
alimentação por alguns segundos e
reconecte-o.
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