
Инструкция за обновяване на софтуера на СМАРТ
Плейър X-TREMER STV-400STB

Преди да започнете процедурата по обновяване моля свалете архивирания файл и го
запаметете на вашия компютър. Пригответе SD карта или USB флашка със 500MB свободно
място. След успешно сваляне разархивирайте сваления файл и запишете разархивираните
файлове в папка с име по ваш избор на приготвената SD карта или USB флашка(UDISK).

ВАЖНО!!! – Моля направете копие на всички важни за вас файлове и приложения
преди да продължите. По време на обновлението те ще бъдат изтрити безвъзвратно!
Извършвате процедурата по обновление на софтуера на ваша отговорност. НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ
уреда от захранването му по време на процеса на обновление!

Файловете за обновление след разархивиране. Моля уверете се, че след разархивиране
имате същите файлове във вашата папка.

Стартирайте плейъра и изчакайте да зареди операционната система. Ще се зареди основни
екран.

Изберете Settings/Настройки



Заредете меню Other/Други и след това System Update/Системно обновление

След зареждане на екрана изберете бутон “Select”



Изберете файла за обновление

 Моля имайте в предвид при търсенето на файла за обновление от устройството – SD
Card ако използвате SD карта и UDISK ако използвате USB флашка.

Моля изберете отметките за “Wipe Data” и “Wipe Media”.

ВНИМАНИЕ!!! - със слагане на гореописаните отметки всички файлове и допълнително
инсталирани програми ще бъдат изтрити. Моля направете резервно копие преди да
продължите с процедурата по обновление.

Уверете се, че сте избрали коректния файл за обновление. За стартиране на процедурата
натиснете бутон Update/Обновяване.



Ще се появи екран на който трябва да потвърдите стартирането на процедурата по обновяване
с натискане на бутон Update/Обновяване.



Ето последователността на екраните, които ще се появят по време на процеса на обновление:

В някои от случаите в които се използва USB флашка или SD карта с по-голям капацитет ще се
появи съобщение за грешка.



В такъв случай можете да стартирате процедурата по обновление ръчно по следния начин:

Изберете USB флашка(UDISK) или SD карта в зависимост от това какъв носител използвате.



Изберете файла за обновление. Той трябва да е с разширение ZIP.

Обновлението ще се стартира и на екрана ще се зареди информация за прогреса.





След завършване на обновлението ще се зареди екрана по-долу. Моля изберете първата опция
за да рестартирате системата.

Начална анимация при зареждане

След зареждане на началния екран можете да използвате Смарт плейъра STV-400STB.


