دنيم تسليت انسىفت ويس
◆مالحظت
 .1إخخش اسُ اٌّٛديً ٌٍخٍيفيضي ْٛبشىً صحيح.
ِثاي 47LX9500-UA :يجب اْ يحخٛي اسُ اٌّٛديً ػٍي ”“-UA
 .2ححمك ِٓ االسُ اٌىاًِ ٌٍّٛديً  ٚاٌغشض ِٓ حشليت اٌبشٔاِج بؼذ إٌمش ػٍي اسُ اٌبشٔاِج ػٍي ِٛلغ االٔخشٔج.
 .3ال حفصً اٌخياس ػٓ اٌخٍفضي ْٛأثٕاء حشليت االٌبشٔاِج.

 -1طسق انتحمك مه اسم انمىديم مه جهاش انتهيفيصيىن
طسيمت  :1انتحمك مه انمهصك انمىجىد بجاوب او بظهس انتهيفيصيىن

أٚ
طسيمت  :2عه طسيك انمائمت
)1اضغط صس] [MENUػٍي اٌشيّٛث ؤٛخشٚي .
”دػُ اٌؼّيً“.
 )2اضغط ػٍي

 )3اخخش“Product/:
”Service Info.

 )4ححمك ِٓ ٔٛع اٌّٛديً.

①

②
طسيمت  :3تحمك مه انضبط
)1اضغط صس] [Homeػٍي اٌشيّٛث ؤٛخشٚي .
 )2اخخشSetup:

 )3ححشن اٌيSupport::
 )4اخخشProduct/ Service Info:

 )5ححمك ِٓ Model/Type:

①
②

 -2طسق انتحمك مه اسم انمىديم و انغسض مه تسليت انسىفتىيس نهتهيفيصيىن عبس انمىلع مه االوتسوت:
① أمش ػٍي” بشاِج اٌخشغيً ٚاٌبشاِج ”
② أمش فٛق اسُ اٌبشٔاِج.

③ ححمك ِٓ اسُ اٌّٛديً باٌىاًِ ِثًٚ 47LX9500-UA :اٌغشض ِٓ حشليت اٌبشٔاِج

 1انبحث عه انبسوامج
① ادخً ػٍي ِٛلغwww.lg.comثُ اخخش بٍذن

②ار٘ب اٌي  ” :دػُ”

③ اروش اسُ اٌّٛديً (ِثاي 47LD460:بذ“-UA” ْٚ
④ اضغط ِ :خابؼت

⑤ اضغط ػٍي اسُ اٌّٛديً

⑥اضغط ػٍي ” بشاِج اٌخشغيً ٚاٌبشاِج ”
⑦ أمش فٛق اسُ اٌبشٔاِج.

⑧ ححمك ِٓ اسُ اٌّٛديً )ِثاي(47LD460-UA
 ٚاٌغشض ِٓ حشليت اٌبشٔاِج.

 2تىصيم مهف انبسوامج اني ذاكسة USB
① أمش ػٍي ”حٕضيً ٘زا اٌٍّف“ ٌحفظٙا ػٍي جٙاص اٌىّبيٛحش

②لُ بفه ضغط اٌٍّف.
③ ادخً جٙاص اي  USBفي ِذخً اي  USBفي جٙاص اٌىّبيٛحش.
④لُ بؼًّ ٍِف داخً راوشة اي .USBاسم انمهف يجب ان يكىنLG_DTV :
⑤ احفظ ٍِف اٌبشٔاِج اٌي ٍِف  LG_DTVاٌّٛجٛد ػٍي راوشة USB

 3ادخم ذاكسة ال  USBفي مدخم ال  USBبانتهيفيصيىن
ِٛلغ ِذخً اي  : USBجأب \خٍف اٌجٙاص

أٚ

4

بدء عمهيت تسليت انبسوامج

① ارا ظٍٙشث اٌشساٌت اٌّٛضحت ادٔاٖ ػٍي اٌخٍيفيضي ,ْٛأمش Start

※ إرا واْ ٕ٘ان إصذاس اٌبشٔاِج ٔفسٗ أ ٚألً ِٓ رٌه في جٙاص راوشة  ِٓUSBاصذاس اٌبشاِج في اٌخٍفضي ، ْٛال حظٙش اٌشساٌت.
※.لٍيال ِٓ اجٙضة اي  USBال حىِ ْٛخٛافمت ِغ اٌخٍيفيضي ,ْٛفي ٘زٖ اٌحاٌت يشجي اسخخذاَ جٙاص USBاخش.

② ارا حُ حٕفيز ػٍّيت اٌخشليت ,سخظٙش اٌشساٌت اٌخاٌيت ػٍي شاشت اٌخٍيفيضي:ْٛ
)1جاسي ٔسخ إٌسخت اٌجذيذة ِٓ اٌبشٔاِج ِٓ راوشة  USBاٌي راوشة ٔظاَ راوشة:
※ ال تمم بإشانت جهاش ذاكسة USBحيه يتم عسض هري انسسانت.
ال تفصم انتياز عه انتهفصيىن بيىما يتم عسض هري انسسانت.

 )2حشغيً حشليت اٌبشٔاِج:
※ ال تفصم انتياز عه انتهفصيىن بيىما يتم عسض هري انسسانت.

 )3إرا حُ االٔخٙاء ِٓ اٌخشليت  ،يخُ ػشض ٘زٖ اٌشساٌت.
 ٚسيخُ اػادة حشغيً اٌخٍيفيضي ْٛحٍمائيا خالي  5ثٛأي.

