Příručka pro upgrade softwaru
◆ Upozornění
1. Zkontrolujte správnost úplného názvu modelu TV setu.
Příklad) 47LX9500-UA : Ú plný název modelu musí obsahovat “-UA”.
2. Zkontrolujte úplný název aplikace a účel upgradu softwaru po klepnutí na
název softwaru na webovém serveru.
3. Během upgradu softwaru neodpojujte TV kabel.

1. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu.
Postup①. Zkontrolujte štítek TV setu (na boční straně nebo vzadu)

or

Postup②. Zkontrolujte menu
1) Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovládači.
3) Vyberte “Product/
2) Stiskněte tlačítko
(červené) na dálkovém
Service Info.”
ovládači. Tlačítko
(červené) je "Podpora zákazníka".

4) Zkontrolujte model
a typ pod “Model/Type”

①

②
Postup③. Zkontrolujte SETUP
1) Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovládači.
2) Vyberte “SETUP”.

3) Přejděte na ”SUPPORT”
4) Vyberte “Product/
Service Info.”

5) Zkontrolujte model
a typ pod “Model/Type”

①
②

2. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softwaru na
webovém serveru.
① Klepněte na “Ovladace a software”.
② Klepněte na název softwaru.

③ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA)
a účel upgradu softwaru.

1

Vyhledání softwaru. .
① Poté, co se připojíte k www.lg.com, vyberte vaši zemi.

③ Doplňte název vašeho modelu.
(např. 47LX9500; doplňte název modelu kromě “-UA”.)
④ Klepněte na “Pokracujte”.

⑥ Klepněte na “Ovladace a software”.
⑦ Klepněte na název softwaru.

② Přejděte na ”Servis a podpora”.

⑤ Klepněte na název modelu.

⑧ Zkontrolujte úplný název modelu
(např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

2 Stažení souboru se softwarem na paměťové USB zařízení.
① Klepněte na volbu “Stahnete si tento soubor” na webovém serveru za účelem uložení souboru se softwarem
do PC.

② Rozbalte soubor se softwarem.
③ Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
④ Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být “LG_DTV”.
⑤ Uložte soubor se softwarem do složky “LG_DTV” na paměťovém USB zařízení.

3 Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na TV.
USB port se nachází na boční nebo zadní straně TV

or

4 Spuštění upgradu softwaru.
① Jestliže se na TV objeví níže uvedená zpráva, vyberte “Start”.

※ Máte-li na paměťovém USB zařízení stejnou nebo nižší verzi softwaru,
než je verze softwaru, která je aktuálně ve vašem TV, pak se zpráva neobjeví.
※ Některá paměťová USB zařízení nemusí být s TV kompatibilní.
V takovém případě zkuste použít jiné USB zařízení.

② Spustí-li se upgrade softwaru, na TV se objeví níže uvedená zpráva.
1) Probíhá kopírování nové verze souboru se softwarem
z paměťového USB zařízení do
systémové paměti TV.
※ Neodstraňujte paměťové zařízení USB, dokud je tato zpráva zobrazena.
Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.
2) Probíhá upgrade softwaru.
※ Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.

3) Po dokončení upgradu se zobrazí tato zpráva.
TV se po 5 sekundách automa ticky restartuje.

