Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží
zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste zaistili,
že pomocník na obrazovke obsahuje aktuálne
informácie, aktualizujte pomocníka na obrazovke
vášho domáceho kina.
Najnovšieho pomocníka môžete prevziať zo
stránky www.philips.com/support.
Čo potrebujete
• Pamäťovú jednotku USB typu Flash s
minimálnou kapacitou 35 MB. Pamäťová
jednotka USB typu Flash musí byť
naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS.
Nepoužívajte pevný disk USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje
súbory vo formáte ZIP (napríklad
WinZip® pre operačný systém Microsoft®
Windows® alebo Stuffl t® pre operačný
systém Macintosh®).

Krok 2: Prevzatie najnovšieho
pomocníka na obrazovke

1
2
3

4
5

Krok 1: Kontrola aktuálnej
verzie pomocníka
Skontrolujte aktuálnu verziu pomocníka na
obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine.
Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na adrese
www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte
najnovšieho pomocníka na obrazovke.
Posledné dve čísla označujú verziu pomocníka na
obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine.
Ak je napríklad verzia v domácom kine „Subsystem
SW: 35-00-00-05“, „05“ označuje verziu aktuálne
nainštalovaného pomocníka na obrazovke.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK .
Vyberte položku [Rozšírené] > [Informácie
o verzii.] a potom stlačte tlačidlo OK .

6

Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na stránke podpory spoločnosti Philips
vyhľadajte svoj produkt, kliknite na možnosť
User manuals (Používateľské príručky)
a nájdite položku User Manual Upgrade
Software (Aktualizačný softvér návodu na
používanie).
» Aktualizácia pomocníka je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie pomocníka
do koreňového adresára pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
» Do priečinka UPG_ALL v pamäťovej
jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje
súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v
ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu
vášho domáceho kina.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od počítača.
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Slovens ky

Aktualizácia pomocníka
na obrazovke

Krok 3: Aktualizácia pomocníka
na obrazovke
Výstraha
• Pred pripojením pamäťovej jednotky USB

typu Flash k domácemu kinu sa uistite, že v
priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a
priečinok je zatvorený.
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Zapnite televízor.
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
obsahujúcu prevzatý súbor k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu
čísel 338 .
» Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke. Počas aktualizácie nevypínajte
domáce kino ani neodpájajte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od domáceho kina.
Varovanie

• Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku

napájania, neodpájajte pamäťovú jednotku USB
typu Flash od domáceho kina.
• Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup
zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips.
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