Ръководство за актуализация на софтуер
◆ Внимание
1. Проверете модела и суфикса на телевизора.
пример) 47LX9500-UA : В модела трябва да се съдържа суфикса “-UA”.
2. Проверете в описанието на софтуера с който ще актуализирате дали отговаря на вашия
модел и предназначението му, като изберете съответното приложение от website.
3. Не изключвайте захранването по време на актуализацията на софтуера.

1. Начини за проверка на пълното наименование на модела на телевизора.
Метод ①. Проверете етикета на телевизора ( отстрани или на гърба).

или

Метод ②. Проверка в менюто.
1) Натиснете [MENU] на дистанционното.
2) Натиснете
(червен) бутон от дистанционното.
(червен) бутон е “Поддръжка клиенти”.

3) Изберете
“Product/Service Info.”

4) Проверете в
“Model/Type”

3) Влезте в”SUPPORT”
4) Изберете “Product/Service Info.”

5) Проверете в
“Model/Type”

①

②
Метод③. Проверете в SETUP.
1) натиснете [Home] от дистанционното.
2) Изберете “SETUP”.

①
②

2. Начин за проверка на модела на телевизора и предназначението на
актуализиращия софтуер чрез website.
① Изберете “Драйвери и софтуер”.
② Изберете наличната актуализация.

③ Изберете пълното име на модела(Ex. 47LX9500-UA)
и актуализиращия софтуер .

1

Търсене на софтуер.
① Изберете държавата след свързване с www.lg.com.

② Изберете “Поддръжка”.

③ Напишете пълното име на модела.
(Ex. 47LX9500( Напишете модела без суфикса “-UA”.)
④ Изберете “Продължи”.

⑤ Изберете модела по име.

⑥ Изберете “Драйвери и софтуер”.
⑦ Изберете наименованието на актуализацията.

⑧ Изберете модела : (пример 47LX9500-UA)
и актуализацията по предназначение.

2 Изтегляне на софтуер върху USB стик ( флаш памет ).
① Изберете “Изтеглете този файл” от website и го съхранете в компютъра.

② Unzip ( разархивирайте ) актуализацията.
③ Поставете USB стика в USB порта на комптъра (PC).
④ Създайте папка върху USB стика. Името трябва да е “LG_DTV”.
⑤ Съхранете файловете от компютъра в “LG_DTV” папката в USB стика.

3 Поставете USB стика в USB порта на TV.
Местоположение на USB порта : (Отстрани или на гърба ).

or

4 Стартиране актуализация на софтуера.
① Ако се появи съобщение на екрана на телевизора моля изберете “Start”.

※ Ако в момента в телевизора е инсталирана същата или по-ниска версия,
от тази която се намира на USB паметта, съобщение няма да се появи.
※ Някои USB стикове е възможно да не са съвместими с телевизора, в
този случай използвайте друга USB флаш памет.

② При стартиране на актуализацията на софтуера, се появява следното съобщение на телевизора.
1) Копират се файлове с новата версия на софтуерта от USB носителя
в паметта на телевизора
※ Не изваждайте USB стика, докато посоченото съобщение е на екрана.
Не изваждайте захранващия кабел, докато съобщението е на екрана.
2) При актуализация на софтуера.
※ Не прекъсвайте захранването, докато съобщението е на екрана.

3) При успешна актуализация, се появява следното съобщение.
„Телевизорът ще се рестартира след 5 секунди‟.

