Οδηγός Αναβάθμιζης Λογιζμικού
◆ 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. Μέθοδος για ηην επιβεβαίωζη ηοσ πλήροσς μονηέλοσ ηης ηηλεόραζης.
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. Μέθοδος για ηην επαλήθεσζη ηοσ μονηέλοσ και ηοσ αρτείοσ ηης αναβάθμιζης ζηην
ιζηοζελίδα.
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

Βρίζκονηας ηο λογιζμικό.
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 Καηέβαζμα ηοσ αρτείοσ ζηην ζσζκεσή μνήμης USB.
Εκηέλεζη ηοσ αρτείοσ αναβάθμιζης.
① Επηιέμηε ην “Λήςε ηνπ αξρείνπ” ζηελ ηζηνζειίδα θαη απνζεθεύζηε ην ζην PC.

② Απνζπκπηέζηε ην αξρείν (Unzip).
③ Εάλ ππάξρνπλ δπν αξρεία κέζα ζην ζπκπηεζκέλν αξρείν, ελεκεξώζηε ηελ παιαηόηεξε θαη κεηά ηελ λεόηεξε έθδνζε.

①
②
1) Εηζάγεηε ηελ κλήκε USB ζηελ ζύξα USB ηνπ PC.
2) Δεκηνπξγήζηε έλαλ θάθειν ζηελ κλήκε USB . Το όνομα ηοσ πρέπει να είναι “LG_DTV”.
3) Πξώηα, αληηγξάςηε ηελ παιαηόηεξε έθδνζε κόλν ζηνλ θάθειν απηόλ.

4) Εηζάγεηε ηελ κλήκε USB ζηελ είζνδν USB Port ηεο TV.
Θέζε ηεο ζύξαο USB : ην πιατλό ή νπίζζην κέξνο

or

Μπνξεί λα εκθαληζηεί κηα από ηηο παξαθάησ εηθόλεο.

Αλαβαζκίζηε. Παηήζηε “Εθθίλεζε”

Η αλαβάζκηζε είλαη ε ίδηα ή λεόηεξε.
Δελ ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκίζεηε ηελ έθδνζε.

※ Οξηζκέλεο ζπζθεπέο κλήκεο USB κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ηειεόξαζε, ζηελ
πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθή USB ζπζθεπή.

Με ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαβάζκηζεο, ην παξαθάησ κήλπκα ζα εκθαληζηεί ζηελ ηειεόξαζε.
Αληηγξαθή ηεο λνπ αξρείνπ κε ηελ λέα αλαβάζκηζε από ηελ ζπζθεπή USB
ζηελ κλήκε ηεο ηειεόξαζεο.
※ Μην αθαιρείηε ηην ζσζκεσή μνήμης USB καηά ηην διάρκεια ηης
εμθάνιζης ηοσ μηνύμαηος.
Μην απενεργοποιείηε ηην ηηλεόραζη ή βγάλεηε ηο καλώδιο ηροθοδοζίας.
Εγθαηάζηαζε ηεο αλαβάζκηζεο.
※ Μην αθαιρείηε ηην ζσζκεσή μνήμης USB καηά ηην διάρκεια ηης
εμθάνιζης ηοσ μηνύμαηος.
Μην απενεργοποιείηε ηην ηηλεόραζη ή βγάλεηε ηο καλώδιο ηροθοδοζίας.
Μόιηο νινθιεξσζεί ε αλαβάζκηζε, ην κήλπκα απηό ζα εκθαληζηεί.
Η ηειεόξαζε ζα επαλεθθηλήζεη απηόκαηα ζε 5 δεπηεξόιεπηα.

5) Καηόπηλ, αληηγξάςηε ηελ λεόηεξε έθδνζε ζηνλ θάθειν “LG_DTV” ζηελ κλήκε USB.
6) Επαλαιάβαηε ην ζηάδην 4)
7) Η αλαβάζκηζε νινθιεξώζεθε.
※ Θπκεζείηε, αλαβαζκίζηε ηελ παιαηόηεξε έθδνζε πξώηα θαη κεηά ηελ λεόηεξε.

