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      4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da 
unidade fl ash USB.

    5 Use o utilitário de compactação/
descompactação para extrair o arquivo de 
atualização de ajuda no diretório raiz da 
unidade fl ash USB.

 »     Um arquivo com o nome 
‘HTSxxxxeDFU.zip’ é extraído para a 
pasta  UPG_ALL  na unidade fl ash USB, 
sendo ‘xxxx’ o número do modelo do 
Home Theater.

      6 Remova a unidade fl ash USB do 
computador.

        Etapa 3: Atualize a ajuda na tela

 Cuidado

 •  Antes de conectar a unidade fl ash USB ao 
Home Theater, verifi que se não há nenhum 
disco no compartimento e, em seguida, 
feche-o.

    1 Ligue a TV.
    2 Conecte a unidade fl ash USB que contém o 

arquivo baixado ao Home Theater.
    3 Pressione    ( Início ).
    4 Pressione  338  no controle remoto.

 »     Siga as instruções exibidas na tela da 
TV para confi rmar a atualização. Não 
desligue o Home Theater nem retire a 
unidade fl ash USB durante a atualização.

      5 Desconecte a unidade fl ash USB do Home 
Theater.

 Aviso

 •  Caso ocorra queda de energia durante a 
atualização, não remova a unidade fl ash USB 
do Home Theater. 

 •   Se ocorrer algum erro durante a atualização, 
repita o procedimento. Se o erro ocorrer 
novamente, entre em contato com a Central 
de Atendimento ao Cliente Philips.

    

  Atualize a ajuda na tela
  A Philips tenta continuamente aprimorar seus 
produtos. Para verifi car se a ajuda na tela está 
atualizada com as informações mais recentes, 
atualize seu Home Theater com a ajuda na tela 
mais recente.
  Baixe a ajuda mais recente no site   
www.philips.com/support.
   Do que você precisa:
•     Uma unidade fl ash USB com pelo menos 35 

MB de memória. A unidade fl ash USB tem 
de ser formatada como FAT ou NTFS.   Não 
use uma unidade de disco rígido USB.

•     Um computador com acesso à Internet.
•     Um utilitário de compactação que suporte 

o formato de arquivo ZIP (por exemplo, 
WinZip® for Microsoft® Windows® ou 
Stuffl t® for Macintosh®).

       Etapa 1: Verifi que a versão atual 
da ajuda
  Verifi que a versão atual da ajuda na tela instalada 
no Home Theater. Se a versão for anterior à 
versão disponível em www.philips.com/support, 
baixe e instale a ajuda na tela mais recente. 
  Os dois últimos dígitos indicam a versão da ajuda 
na tela instalada no Home Theater. Por exemplo, 
se a versão do Home Theater for ‘Subsystem SW: 
35-00-00-05’, ‘05’ indica a versão da ajuda na tela 
atualmente instalada.
     1 Pressione    ( Início ).
    2 Selecione  [Confi gurar]  e pressione  OK .
    3 Selecione  [Avançado]  >  [Inf da versão]  e 

pressione  OK .

        Etapa 2: Baixe a ajuda na tela 
mais recente
     1 Conecte uma unidade fl ash USB ao seu 

computador.
    2 No seu navegador da Web, vá até o 

endereço www.philips.com/support.
    3 No site de suporte da Philips, encontre 

seu produto e clique em  Manuais do 
usuário , em seguida, localize o  Software de 
atualização do manual do usuário . 

 »     A atualização de ajuda está disponível 
como um arquivo zip.
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