Οδεγός Αλαβάζκηζες Λογηζκηθού
◆ Προζοτή
1. Κάλεηε ζσζηό έιεγρν ηεο πιήξνπο νλνκαζίαο κνληέινπ ηεο ζπζθεπήο.
πρ) 47LX9500-UA : Σν πιήξεο κνληέιν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην “-UA”.
2. Επηιέμαηε ην αληίζηνηρν αξρείν αλαβάζκηζεο από ηελ ηζηνζειίδα.
3. Μελ ζβήζεηε ηελ ζπζθεπή κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο.

1. Μέζοδος γηα ηελ επηβεβαίωζε ηοσ πιήροσς κοληέιοσ ηες ηειεόραζες.
Μέζνδνο①. Έιεγρνο ηεο εηηθέηαο (ην πιατλό ή πίζσ κέξνο ηεο ηειεόξαζεο).

or

Μέζνδνο②. Έιεγρνο από ην κελνύ.
1) Πηέζηε ην πιήθηξν [MENU] .
2) Πηέζηε
ην θόθθηλν πιήθηξν
ζην ηειερεηξηζηήξην.

3) Ειέγμηε ην
Πιεξνθνξίεο Πξντόληνο

4) Ειέγμηε ην Μνληέιν

①

②
Μέζνδνο③. Επηιέμηε ηηο Ρπζκίζεηο.
1) Πηέζηε ην πιήθηξν [Home]
2) Επηιέμηε ην “SETUP” ή Ρπζκίζεηο.

3) Πξνρσξήζηε ζην
«Τπνζηήξημε» θαη επηιέμηε ην
Πξντόλ/Μνληέιν

5) Ειέγμηε ην κνληέιν

①
②

2. Μέζοδος γηα ηελ επαιήζεσζε ηοσ κοληέιοσ θαη ηοσ αρτείοσ ηες αλαβάζκηζες ζηελ
ηζηοζειίδα.
① Επηιέμηε ην “Πξνγξάκκαηα νδήγεζεο θαη ινγηζκηθό”. ③ Ειέγμηε ην πιήξεο όλνκα κνληέινπ (πρ. 47LX9500-UA)
θαζώο θαη ηνλ ιόγν πνπ ρξεηάδεηαη ε αλαβάζκηζε.
② Επηιέμηε ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ.

1

Βρίζθοληας ηο ιογηζκηθό.
① Επηιέμαηε ηελ ρώξα ζαο αθνύ ζπλδεζείηε ζην www.lg.com. ② Πεγαίλεηε ζηελ «

».

③ Εηζάγεηε ην κνληέιν ζαο.
(πρ. 47LX9500(ην όλνκα ηνπ κνληέινπ ρσξίο ην “-UA”.)
④ Πηέζηε ην «πλέρεηα».

⑤ Επηιέμηε ην κνληέιν ζαο.

⑥ Επηιέμηε ην «Πξνγξάκκαηα νδήγεζεο θαη ινγηζκηθό»
⑦ Επηιέμηε ην αξρείν ηεο αλαβάζκηζεο

⑧ Ειέγμηε ην πιήξεο κνληέιν (Ex. 47LX9500-UA)
θαη ηνλ ιόγν πνπ γίλεηαη ε αλαβάζκηζε.

2 Καηεβάδοληας ηο αρτείο ηες αλαβάζκηζες ζηελ κλήκε USB
① Επηιέμηε ην «Λήςε ηνπ αξρείνπ» ζηελ ηζηνζειίδα γηα λα ην ζώζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

② Απνζπκπηέζηε ην αξρείν (ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην πξόγξακκα Unzip).
③ Σνπνζεηήζηε ηελ κλήκε USB ζηελ ζύξα ηνπ ππνινγηζηή ζαο.
④ Δεκηνπξγήζηε έλαλ θάθειν κε ην όλνκα “LG_DTV”.
⑤ ώζηε ην αξρείν ζηνλ θάθειν “LG_DTV” ηεο κλήκεο USB.

3 Εηζάγεηε ηελ κλήκε USB ζηελ ζύρα USB ηες ηειεόραζες.
Σνπνζεζία ηεο ζύξαο USB : ην πιάη ή ζην πίζσ κέξνο

or

4 Τρέτοληας ηελ αλαβάζκηζε ιογηζκηθού.
① Εάλ ην παξαθάησ αξρείν εκθαληζηεί ζηελ ηειεόξαζε, επηιέμηε «Εθθίλεζε».

※ Εάλ ε ηειεόξαζε έρεη ηελ ίδηα ή παιαηόηεξε έθδνζε από απηή πνπ ππάξρεη
ζηελ κλήκε USB ην κήλπκα απηό δελ ζα εκθαληζηεί ζηελ ηειεόξαζε
※ Κάπνηεο κλήκεο USB κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ηειεόξαζε, ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθή ζπζθεπή κλήκεο.

② Μόιηο μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο, ην παξαθάησ κήλπκα ζα εκθαληζηεί:
1) Αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ αλαβάζκηζεο ζηελ ηειεόξαζε
※ Μελ αθαηρείηε ηελ κλήκε USB όζο εκθαλίδεηαη ασηό ηο κήλσκα
Μελ βγάιεηε ηο θαιώδηο ηροθοδοζίας ηες ηειεόραζες

2) Ελεξγνπνίεζε ηνπ αξρείνπ αλαβάζκηζεο.
※ Μελ βγάιεηε ηο θαιώδηο ηροθοδοζίας ηες ηειεόραζες

3) Μόιηο ε αλαβάζκηζε νινθιεξσζεί ην δηπιαλό κήλπκα ζα εκθαληζηεί θαη
ε ηειεόξαζε ζα θάλεη επαλεθθίλεζε απηόκαηα κεηά από 5 δεπηεξόιεπηα.

