Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan.
Varmista, että kuvaruutuohje on ajan tasalla,
päivittämällä kotiteatteriisi uusin kuvaruutuohje.
Lataa uusin ohje osoitteesta
www.philips.com/support.
Vaatimukset
• USB Flash -asema, jossa on vähintään 35
Mt muistia. USB Flash -aseman on oltava
FAT- tai NTFS-muotoon alustettu. Älä käytä
USB-kiintolevyä.
• Tietokone, jossa on internet-yhteys.
• ZIP-tiedostomuotoa tukeva
arkistointiapuohjelma (esimerkiksi WinZip®
for Microsoft® Windows® tai Stuffl t® for
Macintosh®).

Vaihe 1: Tarkista ohjeen
nykyinen versio
Tarkista nykyinen kotiteatteriin asennettu
kuvaruutuohjeen versio. Jos versio on vanhempi
kuin osoitteessa www.philips.com/support, lataa ja
asenna uusin kuvaruutuohje.
Kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat kotiteatteriin
asennetun kuvaruutuohjeen version. Jos
kotiteatterin versio on esimerkiksi Subsystem
SW: 35-00-00-05, “05” osoittaa asennetun
kuvaruutuohjeversion.
Paina (Koti).
Valitse [Asennus] ja paina sitten OKpainiketta.
Valitse [Lisäasetukset] > [Versiotiedot] ja
paina OK-painiketta.
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Vaihe 2: Lataa uusin kuvaruutuohje
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Liitä USB Flash -asema tietokoneeseen.
Avaa selaimessa sivu www.philips.com/
support.
Etsi tuotteesi Philipsin tukisivustosta ja
napsauta kohtaa Käyttöoppaat , etsi sitten
käyttöoppaan päivitysohjelmisto.
» Ohjepäivitys on saatavilla zip-tiedostona.
Tallenna zip-tiedosto USB Flash -aseman
juurihakemistoon.
Pura ohjepäivitystiedosto pakkausohjelmalla
USB Flash -aseman juurihakemistoon.
» Tiedosto nimeltä HTSxxxxeDFU.zip on
purettu USB Flash -aseman kansioon
UPG_ALL. Tiedoston nimessä xxxx on
kotiteatterisi mallinumero.
Irrota USB Flash -asema tietokoneesta.

Vaihe 3: Päivitä kuvaruutuohje
Varoitus
• Varmista ennen USB Flash -aseman liittämistä
kotiteatteriin, ettei levykelkassa ole levyä ja
että levykelkka on kiinni.
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Kytke televisioon virta.
Liitä USB Flash -asema (jossa on
ohjelmistopäivitys) kotiteatteriin.
Paina (Koti).
Kirjoita kaukosäätimellä koodi 338 .
» Vahvista päivitys noudattamalla TV:n
ohjeita. Älä katkaise kotiteatterista virtaa
tai irrota USB Flash -asemaa päivityksen
aikana.

Su om i

Päivitä kuvaruutuohje

Irrota USB Flash -asema kotiteatterista.
Vakava varoitus

• Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä
irrota USB Flash -asemaa kotiteatterista.

• Jos päivityksen aikana tapahtuu virhe,

aloita päivitys uudelleen. Jos virhe tapahtuu
uudelleen, ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen.
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