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        1. lépés: Az elektronikus 
felhasználói kézikönyv 
verziójának ellenőrzése
   Az elektronikus felhasználói 
kézikönyv frissítése előtt ellenőrizze a 
házimozirendszerre telepített jelenlegi 
verziót. Ha a házimozirendszerre telepített 
elektronikus felhasználói kézikönyv 
alacsonyabb verziójú, mint a  www.philips.com/
support  oldalon elérhető, akkor töltse le és 
telepítse a legfrissebb elektronikus felhasználói 
kézikönyvet.
    1 Nyomja meg az    ( Home ) gombot.
    2 Válassza az  [Beállítás]  lehetőséget, majd 

nyomja meg az  OK  gombot.
    3 Válassza a  [Speciális beállítások]  > 

 [Verzióadatok]  opciót, majd nyomja meg 
az  OK  gombot.

 Megjegyzés

 Az utolsó két szám jelzi a házimozirendszerre  •
telepített elektronikus felhasználói kézikönyv 
verzióját. Ha például a házimozirendszer 
verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor 
a jelenleg telepített elektronikus felhasználói 
kézikönyv verziója „05”.

   1 Az elektronikus 
felhasználói 
kézikönyv 
frissítése.

  A Philips folyamatosan termékeinek 
tökéletesítésén fáradozik. Az elektronikus 
felhasználói kézikönyv naprakész állapotban 
tartása érdekében javasoljuk, hogy frissítse 
házimozirendszerét a legújabb elektronikus 
felhasználói kézikönyvvel.
  Elektronikus felhasználói kézikönyvek a  www.
philips.com/support  címen találhatók.

    Szükséges összetevők
   Az elektronikus felhasználói kézikönyv 
frissítése előtt ellenőrizze a következők 
meglétét:

    Üres USB fl ash meghajtó. Az USB • 
fl ash meghajtónak FAT vagy DOS 
formázásúnak kell lennie.   Ne használjon 
USB merevlemez-meghajtót.
    Internetkapcsolattal rendelkező • 
számítógép.
    Olyan tömörítőprogram, amely támogatja • 
a ZIP fájlformátumot (például WinZip® 
Microsoft® Windows® rendszerre vagy 
Stuffl t® Macintosh® rendszerre).
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        3. lépés: Az elektronikus 
felhasználói kézikönyv 
frissítése

 Figyelem

 Frissítés közben ne kapcsolja ki a  •
házimozirendszert és ne távolítsa el az USB 
fl ash meghajtót.
  Ha a frissítés során áramszünet lép fel,  •
ne vegye ki az USB fl ash meghajtót a 
házimozirendszerből. A házimozirendszer 
folytatja a frissítést, amint visszatér az 
áramszolgáltatás.
  Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik,  •
ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét 
fellép, forduljon a Philips vevőszolgálathoz.

      1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
    2 Csatlakoztassa a letöltött fájlt (azaz az 

elektronikus felhasználói kézikönyvet) 
tartalmazó USB fl ash meghajtót a 
házimozi-rendszer USB-aljzatához.

    3 Nyomja meg az    ( Home ) gombot.
  Ellenőrizze a következőket:

    nincsen lemez a házimozi • 
lemeztálcájában 
    a lemeztálca zárva van.• 

      4 Nyomja meg a távvezérlő  [3], [3], [8]  
gombját.

    A frissítés jóváhagyásához kövesse a  »

TV-készülék képernyőjén megjelenő 
útmutatásokat. A művelet befejezése 
után a házimozi automatikusan 
kikapcsol, majd újraindul.
  Ha nem indul újra automatikusan, 
akkor húzza ki a tápkábelt néhány 
másodpercre, majd csatlakoztassa 
ismét.

      5 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a 
házimozi-rendszerből.

      

      2. lépés: A legfrissebb 
elektronikus felhasználói 
kézikönyv letöltése

     1 Helyezze be az üres USB fl ash meghajtót 
a számítógép USB-aljzatába.

    2 Böngészőjében navigáljon a  www.philips.
com/support  oldalra.

    3 A Philips támogatási oldalán keresse 
meg termékét, majd kattintson a 
„Software and drivers” (Szoftverek és 
illesztőprogramok) lehetőségre, végül 
keresse meg az „Electronic Manual” 
(Elektronikus kézikönyv) elemet. Az 
elektronikus felhasználói kézikönyv *.zip 
fájlba van tömörítve.

    4 Ha a Philips támogatási oldalán lévő 
elektronikus felhasználói kézikönyv 
verziója újabb, mint a házimozi-
rendszerre telepített elektronikus 
felhasználói kézikönyvé, akkor mentse 
a zip kiterjesztésű fájlt az USB fl ash 
meghajtó gyökérkönyvtárába.

    5 Tömörítse ki a letöltött fájlt az USB fl ash 
meghajtó gyökérkönyvtárába.

    A „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájlt  »

tömörítse ki az USB fl ash meghajtó 
„\UPG” könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a 
házimozi típusszámát.

      6 Húzza ki az USB-memóriaegységet a 
számítógépből.
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