DVD-010 Prince

Aktualizacja oprogramowania
do DVD-010 Prince
Najnowszy firmware do DVD-010 Prince można zawsze
znaleźć na stronie www.manta.com.pl
UWAGA!
Każde uaktualnienie jest dokonywane na odpowiedzialność klienta. Jest to bardzo delikatna operacja. Nawet najmniejszy spadek napięcia w sieci
lub odstępstwo od opisu może spowodować uszkodzenie pamięci w DVD, nie obięte gwarancją. Należy również pamiętać, aby wersja oprogramowania
była zgodna z wersją odtwarzacza. Do odtwarzaczy
z serii SILK nie pasuje oprogramowanie do zwykłych DVD. Jeśli decydują się Państwo dokonać
uaktualnienia, prosimy postępować w podanej niżej
kolejności:
1. Po „ściągnięciu” i rozpakowaniu aktualizacji,
należy na czystą płytę CD-R luzem nagrać plik
o nazwie bank30.rom.
2. Dodatkowo należy dograć na tę samą płytę
minimum 100 MB dowolnych plików umieszczonych
w dowolnie nazwanym katalogu.
3. Etykietę płyty (nazwę płyty) należy zmienić na NOWE.
4. Po nagraniu płyty, należy włączyć odtwarzacz DVD
i wysunąć tackę (wyjąć płytę, jeżeli jakaś tam jest).
5. Przełączyć telewizor na kanał na którym odbiera
DVD (na ekranie powinno być widoczne logo Manty).
6. Na tackę należy położyć nagraną płytę z uaktualnieniem i zamknąć tackę.

7. Po przeczytaniu przez odtwarzacz płyty pojawi się
plansza aktualizacji. Kursorami pilota należy wybrać
napis UPGRADE i wcisnąć ENTER. Rozpocznie się
proces uaktualnienia.
8. Odtwarzacz wysunie tackę z płytą i na ekranie telewizora wyświetli się napis FLASH i ERASE. Teraz
trzeba cierpliwie poczekać, aż odtwarzacz wygasi
wyświetlacz.
UWAGA!
Nie należy wyłączyć odtwarzacza podczas aktualizacji - spowoduje to uszkodzenie odtwarzacza.
9. Dla pewności trzeba odczekać jeszcze 3 minuty
i wyjąć płytę z odtwarzacza. Następnie wyłączyć
go przyciskiem POWER na panelu przednim,
odczekać 3 sekundy by włączyć ponownie.
10. Teraz odtwarzacz jest gotowy do pracy z nowym,
zaktualizowanym system.

UWAGA!
Jeśli tacka z płytą nie wyjedzie sama, proszę odczekać do wygaszenia wyświetlacza (punkt 8), dla
pewności jeszcze 3 minuty, wyłączyć i włączyć odtwarzacz, a następnie jak najszybciej wyjąć z niego
płytę, tak żeby nie zaczął się aktualizować ponownie.

UWAGA!
Jeżeli podczas procesu aktualizacji odtwarzacz
ulegnie uszkodzeniu, naprawa jest odpłatna.

