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7	 Actualização	de	
software

A Philips procura continuamente o 
aperfeiçoamento dos seus produtos. Para 
receber as melhores funcionalidades e a melhor 
assistência, actualize o seu sistema de cinema 
em casa com o software mais actual. 

Compare a versão do seu software actual com 
a versão mais recente em www.philips.com/
support. Se a versão actual for anterior à versão 
mais recente disponível no Web site de suporte 
da Philips, actualize o seu sistema de cinema em 
casa com o software mais recente.

Atenção

 • Não instale uma versão de software anterior à versão 
actualmente instalada no seu produto. A Philips não é 
responsável por problemas causados pela instalação de 
software anterior.

Verificar	a	versão	do	software
Verifique a versão do software actualmente 
instalado no seu sistema de cinema em casa.
1 Prima  (Início).
2 Seleccione [Configuração] e, em seguida, 

prima OK.
3 Seleccione [Avançada] > [Informação	da

versão].
 » É apresentada a versão do software. 

• O "System SW" apresentado indica a
versão de software total. "Subsystem
SW" indica a versão de funcionalidades
diferentes. Por exemplo, se o
"Subsystem SW" for "35-00-00-05", 
os dois últimos dígitos ("05") indicam
a versão actual da ajuda no ecrã, 

instalada no seu sistema de cinema em 
casa.

Actualizar	software	através	
do USB

O que necessita
• Uma unidade flash USB formatada para

FAT ou NTFS, com 100 MB de memória, 
no mínimo. Não utilize um disco rígido
USB.

• Um computador com acesso à Internet.
• Um utilitário de arquivo que suporta o

formato do ficheiro ZIP.

Passo	1:	Transferir	o	software	mais	
recente

1 Ligue uma unidade flash USB ao seu
computador.

2 No seu navegador Web, vá a www.philips.
com/support.

3 No Web site de suporte da Philips, 
encontre o seu produto e localize 
Software	e	controladores. 
 » A actualização do software está 

disponível num ficheiro zip.

4 Guarde o ficheiro zip no directório raiz da
sua unidade flash USB.

5 Utilize o utilitário de arquivo para extrair
o ficheiro de actualização de software no
directório raiz.
 » Os ficheiros são extraídos para a pasta 

UPG da sua unidade flash USB.

6 Desligue a unidade flash USB do seu
computador.
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Passo	2:	Actualizar	o	software

Atenção

 • Não desligue o sistema de cinema em casa nem retire 
a unidade flash USB durante a actualização.

1 Ligue a unidade flash USB, que contém a
actualização do software transferida, ao 
sistema de cinema em casa.
• Assegure-se de que o compartimento

de disco está fechado e de que não há
nenhum disco no interior.

2 Prima  (Início).
3 Seleccione [Configuração] e, em seguida, 

prima OK.
4 Seleccione [Avançada] > [Actualização	de

software] > [USB].
5 Siga as instruções no ecrã para confirmar a

actualização.
 » O processo de actualização demora 

cerca de 5 minutos até estar concluído.
 » Quando estiver concluída, o sistema 

de cinema em casa desliga-se e reinicia 
automaticamente. Se este não reiniciar, 
desligue o cabo de alimentação 
durante alguns segundos e volte a 
ligá-lo.

Actualizar	software	através	
da Internet

1 Ligue o seu sistema de cinema em casa
a uma rede doméstica com um acesso 
à Internet de alta velocidade. 

2 Prima  (Início).
3 Seleccione [Configuração] e, em seguida, 

prima OK.

4 Seleccione [Avançada] > [Actualização	de
software] > [Rede]. 
 » Se for detectado um suporte de 

actualização, é-lhe solicitado que inicie 
ou cancele a actualização. 

 » A transferência do ficheiro de 
actualização pode ser demorada, 
dependendo do estado da sua rede 
doméstica.

5 Siga as instruções no ecrã para confirmar a
actualização.
 » O processo de actualização demora 

cerca de 5 minutos até estar concluído.
 » Quando estiver concluída, o sistema 

de cinema em casa desliga-se e reinicia 
automaticamente. Se este não reiniciar, 
desligue o cabo de alimentação 
durante alguns segundos e volte a 
ligá-lo.
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