Hướng dẫn Upgrade Software
◆ Lưu ý
1. Kiểm tra chính xác đầy đủ tên model của TV.
Ví dụ) 47LX9500-UA : Tên đầy đủ bao gồm cả chữ cuối cùng“-UA”.
2. Kiểm tra chi tiết têm model ứng dụng và mục đích của bản nâng cấp sau đó clich vào tên phần mềm
trên trang web
3. Không rút phích dây cắm nguồn TV trong quá trình nâng cấp phần mềm.

1. Phương pháp xác minh chi tiết tên model đầy đủ của TV
.phương pháp①. Kiểm tra nhãn của TV (bên hông hoặc phía sau).

or

phương pháp②. Kiểm tra Menu
1) Bấm phím [MENU] trên điều khiển.
2) Bấm phí màu đỏ
trên điều khiển.
phím màu đỏ
là phím “hỗ trợ khách hàng”.

3) Chuyển đến “Product/
Service Info.”thông tin
dịch vụ sản phẩm

4) Kiểm tra “Model/Type”
Kiểu /model

①

②
phương pháp③. Kiểm tra SETUP.
1) Bấm phím [Home] trên điều khiển.
2) Chuyển đến“SETUP”.

3) Di chyển đến “SUPPORT” hỗ trợ
4) Chuyển đến “Product/
Service Info.” hỗ trợ sản phẩm

5) Kiểm tra “Model/Type”
kiểu model

①
②

2. Phương pháp xác minh chi tiết tên model của TV và mục đích của phần mềm nâng cấp trên
website.
① Click vào “Trình điều khiển (Driver) và phần mềm”.
② Click vào Software name.

③ kiểm tra đầy đủ tên model (Ex. 47LX9500-UA)
và mục đíc của phần mền cập nhật

1

Tìm kiếm phần mềm.
① Su khi kêt nối đến www.lg.com. Chuyển đến tên nước
của ban.

② Di chuyển đến “

③ Điền tên model của bạn.
(ví dụ. 47LD460(điền tên model ngoại trừ “-UA”.)
④ Click vào “Tiếp tục”.

⑤ Click vào tên Model .

⑥ Click vào “Trình điều khiển (Driver) và phần mềm”.
⑦ Click vào Software name.

”.

⑧ Kiểm tra đầy đủ tên model (ví dụ. 47LD460-UA)
và mục đích của phần mềm cập nhật.

2 Downloading file phần mềm về USB Memory .
① Click vào “Tải file này” trên trang website save vào PC.

② Unzip the software file.
③ cắm thẻ nhớ USB vào cổng USB của PC.
④ Tạo folder trong thẻ nhớ USB . Tên thư mục phải là “LG_DTV”.
⑤ Save file phần mềm vào folder “LG_DTV” của thẻ nhớ USB.

3 Cắm thẻ nhớ USB device vào cổng USB củaTV.
Vị trí của cổng USB: Cạnh hoặc phía sau

hoặc

4 Chạy phần mềm cập nhật.
① Nếu có thông báo dưới đây thì chọn “Start”.
※ Nếu phiên bản phần mềm trong thẻ nhớ USB tương tự hoặc thấp hơn so với
phiên bản phần mềm trong TV của bạn, sẽ không xuất hiện tin nhắn.
※ Một vài thẻ nhớ USB có thể không tương thích với TV,
trong trường hợp này, bạn sử dụng một thiết bị USB khác.

② Nếu nâng cấp được thực hiện có thông báo dưới đây trên TV
1) Sao chép tập tin phiên bản phần mềm mới từ bộ nhớ USB.
tới bộ nhớ hệ thống TV.
※ Không nên tháo bộ nhớ USB trong khi tin nhắn này được hiển thị.
Không rút phích cắm dây nguồn TV trong khi tin nhắn này được hiển thị.
2) Chạy phần mềm cập nhật.
※ Không rút phích cắm dây nguồn TV trong khi tin nhắn này được hiển thị

3) Nếu nâng cấp được hoàn thành , tin nhắn này được hiển thị.
Và TV sẽ khởi động lại tự động trong 5 giây.

