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        Passo 1: Verifi que a versão 
actual do manual do 
utilizador electrónico
   Antes de actualizar o manual do utilizador 
electrónico, verifi que a versão actual instalada 
no seu sistema de cinema em casa. Se a 
versão do manual do utilizador electrónico 
do seu sistema de cinema em casa for 
anterior à versão disponível em  www.philips.
com/support , transfi ra e instale o manual do 
utilizador electrónico mais actual.
    1 Prima    ( Menu inicial ).
    2 Seleccione  [Confi guração]  e, em seguida, 

prima  OK .
    3 Seleccione  [Confi g. avançada]  >  [Info. da 

versão]  e prima  OK .

 Nota

 Os dois últimos dígitos indicam a versão de  •
manual do utilizador electrónico instalado no 
seu sistema de cinema em casa. Por exemplo, 
se a versão no seu sistema de cinema em 
casa for “Subsystem SW: 35-00-00-05”, “05” 
representa a versão do manual do utilizador 
electrónico actualmente instalado.

   1 Actualizar o 
manual do 
utilizador 
electrónico

  A Philips procura continuamente o 
aperfeiçoamento dos seus produtos. Para 
assegurar que o seu manual do utilizador 
electrónico está actualizado com as últimas 
informações, nós recomendamos vivamente 
que actualize o seu sistema de cinema em casa 
com o manual do utilizador electrónico mais 
actual.
  Os manuais do utilizador electrónicos podem 
ser obtidos em  www.philips.com/support .

    O que necessita
   Antes de actualizar o manual do utilizador 
electrónico, assegure-se de que dispõe do 
seguinte:

    Uma unidade fl ash USB vazia. A unidade • 
fl ash USB deve ter formatação FAT ou 
DOS.   Não utilize um disco rígido USB.
    Um PC com acesso à Internet.• 
    Um utilitário de arquivo que suporta o • 
formato de fi cheiro ZIP (por exemplo, 
WinZip® para Microsoft® Windows® 
ou Stuffl t® para Macintosh®).
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        Passo 3: Actualize o manual 
do utilizador electrónico

 Aviso

 Não desligue o sistema de cinema em casa  •
nem retire a unidade fl ash USB durante a 
actualização.
  Se houver uma falha eléctrica durante a  •
actualização, não retire a unidade fl ash USB 
do sistema de cinema em casa. O sistema de 
cinema em casa continua a actualização assim 
que a alimentação for reposta.
  Se ocorrer um erro durante a actualização,  •
repita o procedimento. Se o erro voltar a 
ocorrer, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

      1 Ligue o televisor.
    2 Ligue a unidade fl ash USB que contém o 

fi cheiro transferido (manual do utilizador 
electrónico) ao conector USB no sistema 
de cinema em casa.

    3 Prima    ( Menu inicial ).
  Assegure-se de que:

    não há nenhum disco dentro do • 
compartimento de discos do seu 
sistema de cinema em casa e 
    o compartimento de discos está • 
fechado.

      4 Prima  [3], [3], [8]  no telecomando.
    Siga as instruções no televisor para  »

confi rmar a actualização. Quando 
estiver concluída, o sistema de 
cinema em casa desliga-se e reinicia 
automaticamente.
  Se não reiniciar automaticamente, 
desligue o cabo de alimentação 
durante alguns segundos e volte a 
ligá-lo.

      5 Desligue o dispositivo de armazenamento 
USB do sistema de cinema em casa.

      

      Passo 2: Transfi ra o manual 
do utilizador electrónico mais 
actual

     1 Introduza a unidade fl ash USB vazia num 
conector USB no seu PC.

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

    3 No Web site de suporte da Philips, 
procure o seu produto e clique em 
“Software e Controladores” e, em 
seguida, localize o “Manual Electrónico”. 
O manual do utilizador electrónico é 
comprimido num fi cheiro *.zip.

    4 Se o manual do utilizador electrónico no 
Web site de suporte da Philips for uma 
versão posterior ao manual do utilizador 
electrónico no sistema de cinema em 
casa, guarde o fi cheiro zip no directório 
raiz da unidade fl ash USB.

    5 Descomprima o fi cheiro transferido no 
directório raiz da unidade fl ash USB.

    Um fi cheiro com o nome  »

“HTSxxxxeDFU.ZIP” é extraído na 
pasta “\UPG” da sua unidade fl ash 
USB, no qual “xxxx” corresponde ao 
número do modelo do seu sistema de 
cinema em casa.

      6 Desligue a unidade fl ash USB do PC.
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