Firma Philips stale ulepsza swoje produkty.
Zalecamy aktualizację pomocy ekranowej zestawu
kina domowego, aby dostępna była jej najbardziej
aktualna wersja.
Najnowszą wersja pomocy można pobrać ze
strony internetowej www.philips.com/support.
Co jest potrzebne:
Przed zaktualizowaniem pomocy ekranowej
upewnij się, że masz przygotowane następujące
elementy:
• Urządzenie pamięci masowej USB z co
najmniej 35 MB pamięci. Urządzenie pamięci
masowej USB musi być sformatowane w
systemie plików FAT lub NTFS. Nie należy
korzystać z dysków twardych USB.
• Komputer z dostępem do Internetu.
• Program do archiwizacji obsługujący pliki w
formacie ZIP (np. WinZip® w przypadku
systemu Microsoft® Windows® lub
Stufflt® w przypadku systemu Macintosh®).

Krok 1: Sprawdzenie bieżącej
wersji pomocy

Krok 2: Pobieranie najnowszego
pliku pomocy ekranowej
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Podłącz urządzenie pamięci USB do
komputera.
W przeglądarce internetowej przejdź do
adresu www.philips.com/support.
Na internetowej stronie pomocy
technicznej Philips wyszukaj swój produkt,
kliknij pozycję User manuals (Instrukcje
obsługi) i znajdź pozycję User Manual
Upgrade Software (Instrukcja obsługi –
aktualizacja oprogramowania).
»» Plik aktualizacji pomocy jest dostępny w
postaci pliku ZIP.
Zapisz pobrany plik w katalogu głównym
urządzenia pamięci masowej USB.
Korzystając z aplikacji archiwizującej,
rozpakuj plik aktualizacji pomocy w katalogu
głównym urządzenia pamięci masowej USB.
»» Plik pod nazwą „HTSxxxxeDFU.
zip” zostanie rozpakowany do folderu
UPG_ALL urządzenia pamięci masowej
USB. „xxxx” to numer modelu Twojego
zestawu kina domowego.
Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB z
komputera.

Sprawdź bieżącą wersję pomocy ekranowej
zainstalowanej w zestawie kina domowego.
Jeśli wersja zainstalowanej pomocy jest starsza
niż wersja dostępna pod adresem www.philips.
com/support, pobierz i zainstaluj najnowszy plik
pomocy ekranowej.
Ostatnie dwie cyfry oznaczają wersję pomocy
ekranowej zainstalowanej w zestawie kina
domowego. Przykład: W przypadku komunikatu
„Subsystem SW: 35-00-00-05” cyfry „05”
oznaczają wersję zainstalowanej obecnie pomocy
ekranowej.
Naciśnij przycisk (Menu główne).
Wybierz opcję [Konfiguracja], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Wybierz kolejno [Zaawansowane]>[Info o
wersji], a następnie naciśnij przycisk OK.
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Aktualizacja pomocy
ekranowej

Krok 3: Aktualizacja pomocy
ekranowej

1
2
3
4

5

Włącz telewizor.
Podłącz urządzenie pamięci masowej
USB, na którym znajduje się aktualizacja
oprogramowania, do zestawu kina
domowego.
Naciśnij przycisk (Menu główne).
Sprawdź, czy:
• w kieszeni na płytę nie znajduje się
żadna płyta, a
• kieszeń na płytę jest zamknięta.
Za pomocą pilota zdalnego sterowania
wprowadź liczbę 338.
»» Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby
potwierdzić aktualizację. Podczas trwania
aktualizacji nie należy wyłączać zestawu
kina domowego ani odłączać urządzenia
pamięci masowej USB.
Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB ze
złącza zestawu kina domowego.
Ostrzeżenie

•• Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria

zasilania, nie należy odłączać urządzenia
pamięci masowej USB od zestawu kina
domowego.
•• Jeśli podczas aktualizacji wystąpił błąd, należy
ponownie przeprowadzić procedurę. Jeśli błąd
wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem
obsługi klienta firmy Philips.

2

PL

