Príručka pre upgrade softvéru
◆ Upozornenie
1. Skontrolujte správnosť úplného názvu modelu TV setu.
Príklad) 47LX9500-UA : Úplný názov modelu musí obsahovať “-UA”.
2. Skontrolujte úplný názov aplikácie a účel upgradu softvéru po kliknutí na
názov softvéru na webovom serveri.
3. Počas upgradu softvéru neodpájajte TV kábel.

1. Postup overenia ú plného názvu modelu TV setu.
Postup ①. Skontrolujte štítok TV setu (na bočnej strane alebo vzadu)

or

Postup ②. Skontrolujte menu
1) Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
2) Stlačte tlačidlo
(červené) na diaľkovom ovládači.
ovládači. Tlačidlo
(červené) je "Podpora zákazníka".

3) Vyberte “Product/
Service Info.”

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

①

②
Postup ③. Skontrolujte SETUP
1) Stlačte tlačidlo [Home] na diaľkovom ovládači.
2) Vyberte “SETUP”.

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

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

①
②

2. Postup overenia ú plného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softvéru na
webovom serveri.
① Kliknite na ”Drivers & Software”.
② Kliknite na názov softvéru.

③ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA)
a účel upgradu softvéru.

1

Vyhľadanie softvéru.
① Po tom, čo sa pripojíte k www.lg.com, vyberte vašu krajinu. ② Prejdite na ”Sevis a podpora”.

③ Doplňte názov vášho modelu.
(napr. 47LX9500; doplňte názov modelu okrem “-UA”.)
④ Kliknite na “Pokracovat”.

⑥ Kliknite na “Ovladace a softver”.
⑦ Kliknite na názov softvéru.

⑤ Kliknite na názov modelu.

⑧ Skontrolujte úplný názov modelu
(napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.

2 Stiahnutie súboru so softvérom na pamäťové zariadenie USB.
① Kliknite na voľbu “Prevezmite si tento subor” na webovom serveri za účelom uloženia súboru so softvérom
do PC.

② Rozbaľte súbor so softvérom.
③ Ak existujú dva súbory v komprimovanom súbore, aktualizovať chronologicky
①
②
1) Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na PC.
2) Vytvorte na pamäťovom zariadení USB priečinok. Názov priečinka musí byť “LG_DTV”.
3) Po prvé kopírujte iba nižšiu verziu súboru do "LG_DTV" zložky v pamäti prístroja USB.

4) Zasuňte pamäťové USB zariadenie do USB portu na TV.
USB port sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane TV

or

Môžete vidieť jedno z obrázku nižšie.

Aktualizovať.
Stlačte tlačidlo "Štart"

Aktuálna verzia SW je vyššia alebo rovnakej verzie.
Nemusíte aktualizovať verziu.

※ Niektore USB pamäťové zaradenie nemusíbyt kompatibilné s TV,
V takom prípade môžete použiť iné zariadenia USB.

Ak sa spustí upgrade softvéru, na TV sa objaví nižšie uvedená správa.
Prebieha kopírovanie novej verzie súboru so softvérom
z pamäťového USB zariadenia do systémovej pamäte TV
※ Neodstraňujte pamäťové zariadenie USB, kým je táto správa zobrazená.
Neodpájajte TV kábel, kým je táto správa zobrazená.
Prebieha upgrade softvéru.
※ Neodpájajte TV kábel, kým je táto správa zobrazená.

Po dokončení upgradu sa zobrazí táto správa.
TV sa po 5 sekundách automaticky reštartuje.
5) Po druhé, kopírujte súbor na vyššiu verziu "LG_DTV" zložku v pamäti prístroja USB.
6) Opakujte bod 4)
7) Aktualizácia bola dokončená.
※ Len si pamätajte. Aktualizovať najprv nižšiu verziu a až potom aktualizovať vyššiu verziu.

