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4 Se a versão do software for mais antiga que 
a versão disponível em www.philips.com/
support, atualize o software. Se não for, 
você não precisará fazer a atualização.

Etapa 2: Download do software 
mais recente

1	 Conecte	uma	unidade	flash	USB	ao	seu	
computador.

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

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

 » O software está disponível como um 
arquivo zip. 

4 Aceite o contrato de licença e salve o 
arquivo ZIP no diretório raiz de sua unidade 
flash	USB.

5 Ao usar o utilitário do arquivo, extraia a 
pasta de atualização do software na unidade 
flash	USB.	

 » Um	arquivo	*.bin	é	extraído	no	diretório	
UPG_ALL.

6	 Remova	a	unidade	flash	USB	do	
computador.

Etapa 3: Atualizar o software

Cuidado

 • Certifique-se	de	que	não	há	nenhum	disco	
na bandeja de disco antes de insirir a unidade 
flash	USB	no	abertura	para	USB.

 • Durante a atualização do software, não 
desligue o home theater nem retire a unidade 
flash	USB.

 • Se o fornecimento de energia for 
interrompido durante a atualização, não retire 
a	unidade	flash	USB	do	home	theater.	Comece	
o processo de atualização novamente no menu 
[Configurar].

1	 Conecte	a	unidade	flash	USB	ao	home	
theater.

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

3 Pressione  (Início).

Atualizar o software
A Philips melhora continuamente 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, 
reconfigure	as	configurações	básicas	para	seu	
produto.
Obtenha atualizações de software com um 
representante local ou no site www.philips.com/
support.

Do que você precisa:
Antes	de	atualizar	o	software,	verifique	se	você	
tem os seguintes itens:
•	 Uma	unidade	flash	USB	com	75 MB de 

espaço	livre.	A	unidade	flash	USB	tem	de	
ser formatada como FAT ou NTFS. Não 
use	um	disco	rígido	USB	para	atualizar	o	
software.

•	 Uma	ferramenta	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  (Início).
2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
3 Selecione [Avançado] > [Inform. da versão] 

e pressione OK. 
 » A	versão	do	software	é	exibida	em	uma	

tela semelhante à seguinte ilustração. 

  Model: HTSxxxx/xx 

Versions 

System SW: 0.23.01  

Subsystem SW: XX-XX-XX-XX 

Ethernet MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx 
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4 Selecione [Configurar] e pressione OK.
5 Selecione [Avançado] > [Atualização de 

software] > [USB].
6 Siga as instruções na TV para atualizar o 

software.
 » Quando a atualização de software for 

concluída, o home theater desligará e 
ligará automaticamente. Se isso não 
acontecer, desconecte o cabo de 
alimentação por alguns segundos e 
reconecte-o.
Se a atualização falhar, tente novamente. 
Se falhar mais uma vez, entre em contato 
com a Central de Atendimento ao 
Cliente Philips.

7	 Desconecte	a	unidade	flash	USB	e	ligue	o	
home theater.

PT-BR


	Português do Brasil
	1	Atualizar o software
	Do que você precisa:
	Etapa 1: Verificar a versão atual do software
	Etapa 2: Download do software mais recente
	Etapa 3: Atualizar o software

