Guia de Actualização de Software da TV
Importante:
Quando procurar por actualizações de software na página, utilize o nome completo do modelo
com o formato **LX**00-UA (como por exemplo no caso do equipamento 47LX9500-UA: o
nome completo do modelo inclui o sufixo “-UA”). Não desligue o cabo de alimentação da TV
durante a actualização de software.
1º Passo. Verificar o nome completo do modelo da sua TV (use um dos métodos seguintes)
a. Verifique a etiqueta na TV (na parte lateral ou na parte posterior).
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b. Verifique o Menu (modelos que não sejam Smart TV)
- Prima a tecla [MENU] no controlo remoto
- Prima o botão vermelho no controlo remoto
- Seleccione “Info do Produto/Serviço”
- Verifique a informação presente em “Modelo/Tipo”

c. Verifique a Configuração (modelos que sejam Smart TV)
- Prima a tecla [HOME] no controlo remoto
- Seleccione “Configuração”
- Aceda a “Suporte”
- Seleccione “Info do Produto/Serviço”
- Verifique a informação presente em “Modelo/Tipo”

2º Passo. Fazer o download do software
a. Aceda a http://www.lg.com/pt
b. Seleccione “Apoio ao Cliente”
c. Escreva o nome do seu modelo na barra de pesquisa (por ex. 47LX9500)
d. Prima “Pesquisar”
e. Seleccione o nome do modelo
f. Aceda a “Update de Software”
g. Verifique na área “THE LATEST FIRMWARE FILE” a existência de actualização
h. Aceda a “Ver Mais” para confirmar se esta actualização se destina ao modelo de TV com o
mesmo sufixo da sua
i. Seleccione o ficheiro correspondente à actualização para iniciar o download

3º Passo. Actualizar a TV
a. Descomprima o ficheiro da actualização
b. Insira numa porta USB do seu PC uma PEN USB que deverá estar vazia
c. Crie uma pasta na PEN USB com o nome "LG_DTV"
d. Guarde na pasta "LG_DTV" o(s) ficheiro(s) que descomprimiu
e. Insira a PEN USB na porta USB na sua TV;

f. Assim que a TV reconhecer a actualização presente na PEN, bastará seguir os passos
indicados pela TV.
g. Depois de terminada a actualização, a TV reiniciar-se-á automaticamente

