A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

<<< Instrukcja aktualizacji oprogramowania >>>
Dotyczy telewizorów LCD i Plasma z lat 2008 i 2009.
- LCD TV: serie **LH****, **LU****, **SL****, **LF****, **LG60**, **LG70**
- PDP TV: serie **PS70**, **PS80**, **PG40**, **PG60**, **PG70**

 Wyszukanie najnowszej wersji programu.
 Wyszukaj ostatnią wersję na stronie(www.lge.com/pl/support/product/support-product.jsp)
- Nasz konsultant Call Center pomoŜe Państwu w razie trudności.
 Przejdź na www.lge.com
 Wybierz swój kraj

 Przejdź do OBSŁUGA KLIENTA
 Przejdź do Pomoc techniczna

⑤ Podaj nazwę lub numer modelu
⑥ Kliknij do “Drivers & software”

 Kopiowanie oprogramowania na pamięć USB Flash.
 Zapisz ostatnią wersję oprogramowania na urządzenie pamięci USB.
! Uwaga! Na komputerze nie moŜe działać oprogramowanie szyfrujące zawartość pamięci zewnętrznych.

① Podłącz pamięć USB do komputera.
② Na dysku USB utwórz folder o nazwie “ LG_DTV ”.
③ Kliknij link z nazwą pliku w celu zapisania go na dysku.

Plik do pobrania

④ Zapisz plik z oprogramowaniem do folderu “ LG_DTV ” na dysku USB.

 Podłą
łączenie
pamię
ęci USB do wejś
ścia USB IN w Telewizorze.
łą
 Podłłącz pamięć
ęć USB do wejś
ścia USB IN (lub USB IN SERVICE ONLY) w Telewizorze.

※ Wejście USB IN znajduje się po boku lub z tyłu, zależnie od modelu
albo

Uruchomienie aktualizacji oprogramowania
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 Je li telewizor rozpozna najnowsze oprogramowanie, pojawi si poni szy komunikat.
 Prosz wybra „Start” aby wykona aktualizacj automatycznie.
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※ Komunikat nie pojawi się, jeśli wersja oprogramowania na USB jest taka sama l
ub niższa niż w telewizorze.
※ Niektóre urządzenia USB mogą nie być kompatybilne z telewizorem,
W takim przypadku należy uż yć innej pamięci USB.
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Uwaga!
Nie wolno wy cza zasilania ani wyjmowa pami ci USB w trakcie aktualizacji.
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Krok 1. Prosz wybra “Start” aby wykona aktualizacj automatycznie.
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- Naci nij strza k na pilocie aby przej

ść na “Start”

Krok 2. Kopiowanie oprogramowania do telewizora.

※ Nie wolno wyjmować dysku USB, kiedy ten komunikat jest widoczny

Krok 3. Aktualizacja oprogramowania.

※ Nie wolno wyłączać zasilania, kiedy ten komunikat jest widoczny.
※ Jeśli pojawi się jakiś problem, telewizor wyświetli komunikat o błędzie
i przywróci poprzednią wersję oprogramowania.
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Krok 4. Zako czenie aktualizacji.
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- Ten komunikat pojawi si , gdy aktualizacja zako czy si sukcesem.
- Nast pnie telewizor wy czy si i w czy ponownie.
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! Informacja
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Mo na sprawdzi aktualn wersj oprogramowania w telewizorze.
(Menu: Ustawienia -> Diagnostyka)
Mo e zaj potrzeba ponownej konfiguracji telewizora (Strojenie, Obraz, D wi k…)
Je li po aktualizacji nadal wyst puj problemy, prosimy o ponowny kontakt.
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