A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén
fáradozik. Annak érdekében, hogy a képernyőn a
súgó a lehető legfrissebb információkat jelenítse
meg, a házimozi képernyőjén megjelenő súgót
frissíteni kell.
A legfrissebb súgó a www.philips.com/support
weboldalról tölthető le.
Szükséges összetevők
A képernyőn megjelenő súgó frissítése előtt
ellenőrizni kell a következők rendelkezésre állását:
• egy USB-tárolóeszköz legalább 35 MB
memóriával. Az USB tárolóeszközt FAT
vagy NTFS formátumra kell formázni. Ne
használjon USB merevlemez-meghajtót.
• Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
• Olyan tömörítőprogram, amely támogatja
a ZIP fájlformátumot (például WinZip®
Microsoft® Windows® rendszerre vagy
Stufflt® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: a súgó aktuális
verziójának ellenőrzése
Ellenőrizze a házimozira telepített, képernyőn
megjelenő súgó jelenlegi verzióját. Ha a verzió
régebbi, mint a www.philips.com/support
oldalon elérhető verzió, töltse le és telepítse a
legfrissebb, képernyőn megjelenő súgót.
Az utolsó két számjegy jelöli a házimozira
telepített, képernyőn megjelenő súgó
verziószámát. Ha például a házimozi-rendszer
verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor
a jelenleg telepített, képernyőn megjelenő súgó
verziója „05”.
Nyomja meg az (Főoldal) gombot.
Válassza a [Beállítás] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
Válassza a [Speciális] > [Verzióadatok]
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

2. lépés: Töltse le a legfrissebb,
képernyőn megjelenő súgót
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Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz
gyökérkönyvtárába.
Az archiváló segédprogram használatával
csomagolja ki a fájlt az USB-tárolóeszköz
gyökérkönyvtárába.
»» Egy „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl
kerül az USB-tárolóeszköz UPG_ALL
könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozi
típusszámát.
Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

3. lépés: A képernyőn megjelenő
súgó frissítése
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Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a
számítógéphez.
Böngészőjében lépjen a www.philips.com/
support oldalra.
A Philips támogatás webhelyen a termék
megkeresése után a Felhasználói kézikönyvek
oldalon meg kell keresni a Felhasználói
útmutató frissítőszoftvere menüpontot.
»» A súgó frissítése zip fájlként érhető el.
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Kapcsolja be a TV-készüléket.
Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó
USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
Nyomja meg az (Főoldal) gombot.
Ellenőrizze a következőket:
• nincsen lemez a házimozi lemeztálcájában
• a lemeztálca zárva van.
A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
»» A frissítés jóváhagyásához kövesse a
TV-készülék képernyőjén megjelenő
útmutatásokat. Frissítés közben ne
kapcsolja ki a házimozirendszert és ne
távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
Vegye ki az USB-tárolóeszközt a
házimozirendszerből.
Figyelem

•• Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye

ki az USB tárolóeszközt a házimozi-rendszerből.

•• Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik,
ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét
fellép, forduljon a Philips vevőszolgálathoz.
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