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.
Obtenha atualizações de software com um revendedor ou baixe no site www.philips.com/support.

Nota importante
desde a versão V36.XX do software, aprimoramos o recurso de ajuste do
volume. A configuração do controle de volume foi alterada de 40 para 60
níveis, permitindo um controle da graduação de volume mais preciso. O
volume máximo permanece inalterado.
Por exemplo, se você se acostumar a ouvir no nível 10, terá a sensação de
que o som está mais após a atualização do software. Será necessário
aumentar o volume.

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



Um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 70 MB de espaço livre. Não use um disco
rígido USB para a atualização de 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 [Setup] e pressione OK.

3.

Selecione [Advanced Setup] > [Version Info.] e pressione OK.
» A versão do software será exibida em uma tela semelhante à seguinte ilustração.

4.

Se a versão do software for anterior à versão do software do sistema (56.00), você poderá
realizar a atualização. Se não for, você não precisará fazer 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.

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

5.

Usando o utilitário de arquivamento, extraia "UPG_ALL" e "UPG" para o diretório raiz do
dispositivo USB de armazenamento.

6.

Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do PC.

Etapa 3: Atualizar o software
Durante a atualização do software, não desligue o Home Theater nem retire o dispositivo USB de
armazenamento.
Caso ocorra queda de energia durante a atualização, não remova o dispositivo USB de
armazenamento do Home Theater. A atualização continuará quando o fornecimento de energia for
restabelecido.

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

(Início) no controle remoto do Home Theater.

4.

Selecione [Setup] > [Advanced Setup] > [Software Update] > [USB].

5.

Siga as instruções na TV para atualizar o software. Quando a atualização for concluída, você será
solicitado a reiniciar o Home Theater. Pressione o botão de reinicialização.



Caso a mensagem [No valid upgrade software found!] (Nenhum software de atualização
válido encontrado) seja exibida, verifique se:
- o software é próprio para o Home Theater,
se a pasta "UPG_ALL" está no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento e se o
nome não foi alterado.



Caso haja erro durante a atualização, 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.

Nota importante
desde a versão V36.XX do software, aprimoramos o recurso de ajuste do volume. A
configuração do controle de volume foi alterada de 40 para 60 níveis, permitindo um
controle da graduação de volume mais preciso. O volume máximo permanece inalterado.
Por exemplo, se você se acostumar a ouvir no nível 10, terá a sensação de que o som está
mais após a atualização do software. Será necessário aumentar o volume.

Nessa atualização
Esta atualização traz as seguintes soluções:
Versão do software do sistema 56



Correção do erro de exibição em chinês tradicional na tela

Versão do software do sistema 54



Aprimoramento da capacidade de reprodução de disco Blu-ray

Versão do software do sistema 53.02



Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema



Capacidade de reprodução aprimorada

Versão do software do sistema 52.01



Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema



Aprimoramento da capacidade de reprodução de disco Blu-ray

Versão do software do sistema 51.01



Catch up TV (via recurso NetTV) na Holanda



Soluciona o problema de falha de vídeo durante a reprodução do disco enquanto conectado a uma
rede sem fio



Soluciona o problema no texto do idioma Suomi no menu

Versão do software do sistema: 48.07



Não é possível reproduzir um disco após alternar o Home Theater para o modo de espera e
pressionar o botão HOME no controle remoto para religar o aparelho.

Versão do software do sistema 48.05



Suporte à reprodução de Blu ray 3D. A TV precisa suportar a reprodução 3D para que o Blu ray
3D possa ser reproduzido no modo 3D do dispositivo.



Suporte à atualização automática do software. Se o dispositivo estiver conectado à rede e, se
houver um novo software disponível para atualização via rede, o consumidor receberá uma
notificação sobre o novo software disponível.

Versão do software do sistema 44.02



Aperfeiçoamento do recurso de deslocamento de legenda



Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema



Aperfeiçoamento da experiência de reprodução de BD



Solução de problemas de HDMI e HDMI-ARC



Solução de problemas de desempenho do dock para iPod



Corrigido problema na seleção de idioma padrão durante a instalação inicial em algumas regiões



Solução do problema de retenção da configuração do usuário



Solução do problema de exibição da capa do álbum de arquivos MP3

