
Atualizar o software 

 A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Para ter certeza de que o produto tem os 

últimos recursos e correções, atualize-o com o software mais recente. Depois de atualizar o software, você precisa 

refazer as configurações básicas do Home Theater.  

Você pode obter atualizações de software com um representante ou baixá-las no site www.philips.com/support.  

 

Nesta atualização 

Esta atualização de software destina-se ao: 

Modelo: HTS2500/12,  /94, /55, /78   

Versão do software do sistema: 22.12 

Esta atualização traz as seguintes soluções: 

 Melhor desempenho do sistema  

Do que você precisa  

Antes de atualizar o software, verifique se você tem os seguintes itens: 

 Um dispositivo USB de armazenamento com aproximadamente 5 MB de espaço livre. O dispositivo USB deve 

estar formatado em FAT ou DOS. Não use um disco rígido USB para a atualização de software.  

 Um PC com acesso à Internet.  

 Um utilitário de descompactação compatível com o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® para 

Microsoft® Windows® ou Stufflt® para Macintosh®). 

Etapa 1: Verificar a versão atual do software  

1. Pressione SETUP  

2. Selecione o menu { Preferences } (Preferências).  

3. Selecione { Version Info } (Informações da versão) e pressione OK para verificar a versão do software do 

aparelho. 

» A versão do software é exibida. 

4. Se a versão do software for inferior à versão do sistema (SW: 22.12), atualize o software. Caso contrário, não 

faça a atualização. 

Etapa 2: Baixar o software mais recente 

1. Conecte um dispositivo USB de armazenamento ao PC.  

2. No PC, abra a página www.philips.com/support.   

3. Encontre seu produto e localize o software e os drivers disponíveis.  

4. Se a versão do software for posterior à versão do produto, clique na atualização de software.  



5. Aceite o Contrato de licença e salve o arquivo ZIP no dispositivo USB de armazenamento.  

6. Usando o utilitário de compactação/descompactação, extraia 'HTS2XXXMTK.bin', “HTS2XXXMCU.bin”  e 

‘HTS2XXXMTS.bin’ para o diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.  

7. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do PC.  

Etapa 3.a: Atualizar o software usando um dispositivo USB  

Durante a atualização do software, não desligue o Home Theater nem retire o dispositivo USB de 

armazenamento.  

Não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de 

atualização, pois isso pode causar defeito no Home Theater.  

1. Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.  

2. Ligue o Home Theater e a TV e alterne-a para a fonte correta do Home Theater.  

3. Pressione USB no controle remoto do Home Theater.  

4. Uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções para atualizar o software do Home Theater.  

5. Durante a atualização, o LED vermelho do botão do modo de espera piscará. 

6. Após a conclusão da atualização, o aparelho entrará automaticamente no modo de espera. Em seguida, remova 

o dispositivo USB de armazenamento flash.  

» Quando a atualização for concluída, o Home Theater alternará automaticamente para o modo de espera. Se 

isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o. 

 Se for exibida a mensagem [No valid upgrade software found!], (Nenhum software de atualização válido 

encontrado), verifique se:  

- O software é apropriado para o Home Theater.  

- Os dois arquivos bin estão no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento e o nome não foi alterado.  

 Se o Home Theater exibir “No USB” (Nenhum USB) na tela, experimente usar outro dispositivo USB que possa 

ser detectado pelo Home Theater.  

 Se a atualização falhar, tente novamente. Se falhar mais uma vez, entre em contato com a Central de 

Atendimento ao Cliente Philips. 

6. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento e ligue o Home Theater. 

Etapa 3.b: Atualizar o software usando um CD-R / CD-RW  

Durante a atualização do software, não desligue o Home Theater nem retire o dispositivo USB de 

armazenamento.  

Não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de 

atualização, pois isso pode causar defeito no Home Theater.  

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (não renomeie 

os arquivos extraídos)  

2. Grave os arquivos extraídos – não o arquivo zip – em um disco de CD-R ou CD-RW vazio, usando as seguintes 

configurações:  

 Sistema de arquivos: ISO 9660 + Joliet  

 Tamanho do nome do arquivo: 11 caracteres no máximo = 8 + 3 (nível 1)  



 Modo: 2/XA  

 Conjunto de caracteres: ISO 9660 (CD-ROM com ISO normal)  

 Sem multissessão  

 Velocidade de gravação: lenta  

 Método de gravação: uma faixa por vez 

Nota: os arquivos extraídos não devem ser colocados em uma pasta no disco, apenas no diretório de nível superior 

(raiz). 

3. Finalize o disco. (O aplicativo pode fazer isso automaticamente.)  

4. Ligue o aparelho e insira o disco.   

5. Uma mensagem será exibida depois que o arquivo de atualização for reconhecido. Pressione OK no controle 

remoto para prosseguir.  

6. Depois que o arquivo for lido, o disco será ejetado.  

7. Remova o disco, masNÃO feche a bandeja.  

8. Aguarde de 3 a 5 minutos para que o software seja atualizado.  

9. O aparelho fechará automaticamente a bandeja de disco e entrará no modo de espera quando a atualização for 

concluída.  

10. Pressione o botão Standby para ligar o aparelho. 

 


