Guia de atualização de Software
◆ Nota
1. Verifique corretamente o modelo completo do TV.
Ex) 47LX9500-UA : O nome do modelo completo deve incluir “-UA”.
2. Verifique o aplicativo com modelo completo e o objetivo de atualização do software.
Depois selecione o software no site.
3. Não desligue o TV durante a atualização de software.

1. Metodo para verificar o nome do modelo completo .
Metodo①. Verifique o modelo na etiqueta.

ou

Metodo②. Verifique no Menu.
1) Pressione a tecla [MENU] controle remoto.
2) Pressione
(Vermelho) controle remoto.
(Vermelho) Atendimento ao cliente”.

3) Selecione informação
do produto.”

4) Verifique Modelo e Tipo“

①

②
Metodo③. Verifique a configuração.
1) Pressione [Home] controle remoto.
2) Selecione o “SETUP”.

3) Move para opção ”SUPPORT”
5) Verifique o modelo e Tipo”
4) Selecione a opção o
“Produto/Serviço de informação.

①
②

2. Metodo para verificar o modelo completo da TV e da finalidade da atualização do
software no site http://www.lge.com.br.
① Clique no ”Drivers & Software”.
② Clique no nome do Software .

③ Verifique o modelo completo (Ex. 47LX9500-UA)
e a finalidade da atualização de software.

1

Pesquisando o software.
① Selecione o seu pais depois de ligar www.lg.com.

② Selecionar a opção ”Suporte”.

③ Prencha com o modelo da TV.
(Ex. 42LV3700(Nome do modelo exceto “-UA”.)
④ Clique em “Continuar”.

⑤ Clique no modelo.

⑥ Clique na opção ”Drivers & Software”.
⑦ Clique no nome do Software.

⑧ Verifique o modelo completo (Ex. 42LV3700-UA)
e a finalidade da atualização do software.

2 Baixar o arquivo de software para o dispositivo de momoria USB.
① Clique no opção “Baixe este arquivo” no site para salvar no seu PC.

② Descompacte o arquivo Software.
③ Insera o dispositivo de memoria USB na porta USB do PC.
④ Clie uma pasta no dispositivo de memoria USB. Nomear o nome da pasta “LG_DTV”.
⑤ Salve o arquivo software na pasta “LG_DTV” pasta de dispositivo de memoria USB.

3 Insira o dipositivo de memoriana porta USB da TV.
Posição da porta USB pode ser na lateral ou na parte traseira da TV.

or

4 Executando a atualização de software.
① Se a mensagem abaixo aparecer na TV, selecione “Start”.

※ Se hover a mesma versão do Software ou menor no dispositivo de memoria
USB da versão de software do TV, não aprece a mensagem..
※ Alguns modelo de dispositivo de momoria USB podem não ser compativeis com
a TV, nesse cao você use outro dispositivo.

② Se a atualização de software executar , a mensagem abaixo aparecera na TV
1) Copiar o arquivo do novo software versão dispositivo de memoria USB
para a meoria do sistema da TV.
※ Não remova o dispositivo de memoria USB enquanto esta mensagem é exibida.
Não desconecte o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem é exibida.

2) Executar a atualização de Software.
※ Não desconecte o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem é exibida.

3) Se a atualização foi concluida essa mensagem é exibida.
E a TV será reiniciada automaticamente em 5 segundos

