המדריך לעדכון תוכנה

◆הודעה
 1.וודא את שם המודל המלא של מסך הטלוויזיה
דוגמאLX9500-UA : 47 :שם המודל המלא חייב להכיל את ה-UA
 2.בדוק את גרסת העדכון למסך הטלוויזיה ואת מטרת העדכון .לאחר מכן ,בחר את העדכון הרצוי מתוך הרשימה באתר
 3.אין לנתק את מסך הטלוויזיה מהחשמל בזמן העדכון

 .1שיטת זיהוי מודל מסך הטלוויזיה שברשותך
שיטה ראשונה :בדוק את המדבקה שעל המסך (בצידו או בחלקו האחורי של המסך)

או

שיטה שניה :בדיקה באמצעות תפריט המסך
לחץ על כפתור ה -MENUבשלט
.1
לחץ על הכפתור האדום בשלט
.2
הכפתור האדום הוא תפריט "תמיכת לקוחות"

 .3בחר ברשימה את
" "PRODUCTאו "פרטי מוצר /
שירות"
מידע על השרות

 .4בדוק " "Model / Typeאו
"דגם  /סוג"

①

②
שיטה שלישית :בדוק דרך ""SETUP
.1
.2

לחץ על כפתור  HOMEבשלט
בחר  SETUPאו "אפשרות"

 .3עבור אל  SUPPORTאו "תמיכה"
 .4בחר מהרשימה את PRODUCT
או "פרטי מוצר  /שירות"

 .5בדוק את ”“Model/Type

①
②

 .2שיטת זיהוי מודל מסך טלוויזיה ומטרת עדכון תוכנה באתר האינטרנט.
①
②

לחץ על " דרייברים ותוכנות"
לחץ על שם התוכנה

③ בדוק את שם הדגם המלא (לדוגמא )LX9500-UA47 :ואת מטרת
עדכון התוכנה

 1חיפוש תוכנה
① בחר את המדינה לאחר כניסה לאתר www.lg.com

② עבור אל  SUPPORTאו "תמיכה"

③ הזן את שם הדגם שברשותך
לדוגמא( 47LV550Y :הזן את שם המודל ללא UA)-
④ לחץ על " "Continueאו "המשך"

⑤לחץ על שם הדגם.

⑥ לחץ על "דרייברים ותוכנות"
⑦ לחץ על שם התוכנה

⑧ בדוק את שם הדגם המלא
(לדוגמא )47LV550Y-UA :ואת מטרת עדכון התוכנה

2

הורדת קובץ התוכנה אל זיכרון  USBנייד
①לחץ על " הורד את הקובץ הזה " באתר האינטרנט ושמור אותו במחשב

②שחרר את הקבצים מקובץ הZIP
③ הכנס זיכרון  USBנייד אל המחשב
④פתח תיקיה בזיכרון הנייד ששמה "( "LG_DTVשם התיקיה חייב להיות כך(
⑤ שמור את קובץ התוכנה בתיקיה " "LG_DTVשבזיכרון הנייד

 3במסך הטלוויזיה USBנייד אל כניסת ה  USBהכנסת זיכרון
מיקום כניסת  USBבמסך הטלוויזיה :בצידו או בחלקו האחורי

or

 4הרצת עדכון התוכנה
① אם ההודעה שמתחת מופיעה במסך הטלוויזיה אנא בחר  Startאו "התחל"
※ אם יש גירסת תוכנה זהה או ישנה יותר בזיכרון ה USBמהגרסא
בטלוויזיה  -ההודעה לא תופיע.
※ ישנם מספר מצומצם של זיכרונות  USBניידים שאינם נתמכים
ע"י הטלויזיה  -במקרה זה יש להשתמש בזיכרון  USBנייד אחר

②אם עדכון התוכנה הופעל כראוי  -תופיע הודעה על מסך הטלוויזיה
 )1העתקת הגרסא החדשה מזיכרון  USBנייד אל זיכרון של מסך הטלוויזיה
※אין להסיר את זיכרון ה  USBהנייד ממסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך
※אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך
 (2רצת עדכון התוכנה
※אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך

 (3אם עדכון התוכנה הסתיים  -הודעה זו מופיעה על גבי המסך
והטלוויזיה תבצע "התחלה מחדש" באופן אוטומטי תוך  5שניות.

