DLA-RS1000, DLA-RS2000, DLA-RS3000
Procedura instalacji aktualizacji oprogramowania
z trybem obrazu „Frame Adapt HDR”

•

Projektor
Model: DLA-RS1000, DLA-RS2000, DLA-RS3000.

•

PC
Komputer zdolny łączyć się z Internetem, pobierać aktualizacje z naszej strony i
rozpakowywać pliki .zip.

•

Pendrive/dysk zewnętrzny USB (1GB lub więcej, format FAT32)
Upewnij się, że dysk jest wolny i nie ma nim żadnych innych plików.

1. Pobranie pliku z aktualizacją.
2. Sprawdzenie wersji oprogramowania.
3. Przeprowadzenie aktualizacji.
4. Sprawdzenie wersji oprogramowania po aktualizacji.

1. Pobierz plik .zip z aktualizacją na swój komputer.
Nazwa pliku: jkcpj201801v0310.zip
2. Rozpakuj plik .zip i skopiuj folder „UD_B2A1” i jego zawartość do głównego
katalogu pendrive’a/dysku zewnętrznego USB
*Umieszczanie skopiowanych danych w innej lokacji, zmiana nazwy folderu lub
nazwy pliku spowoduje błąd instalacji oprogramowania
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Aktualizacja zostanie przeprowadzona, jeśli wersja pobranego pliku jest nowsza niż
oprogramowanie projektora.
Sprawdzenie wersji oprogramowania:
1. Włącz projektor.
2. Naciśnij przycisk [MENU] by je wyświetlić.
3. Wybierz ikonę „i” z poziomu menu lub naciśnij przycisk [INFO] na pilocie.

©2020 JVC Professional Polska

1. Podłącz pendrive/dysk zewnętrzny USB do terminala [SERVICE] ulokowanego na
tylnym panelu projektora.

2. Włącz projektor.
3. Naciśnij przycisk [MENU] by je wyświetlić.
4. Wybierz „” --> „Aktualizacja Oprogramowania” z menu.

Pojawi się ekran potwierdzenia rozpoczęcia aktualizacji.

5. Sprawdź wersję oprogramowania i czas potrzebny na aktualizację, wybierz „Yes” i
naciśnij OK.
Aktualizacja zostanie wykonana.
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Uwaga:
o Nie wyłączaj projektora i nie wyjmuj pendrive’a/dysku zewnętrznego USB
podczas aktualizacji oprogramowania.
6. Aktualizacja zakończona.
Kiedy aktualizacja zostanie wykonana, projektor wyłączy się, a kontrolki LED zgasną.
Aby ponownie włączyć projektor, naciśnij przycisk [POWER] na obudowie. Możesz też
nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, aby wybudzić projektor, a następnie [ON].

Włącz projektor i sprawdź wersję oprogramowanie (instrukcja na str. 2). Jeśli zainstalowana
wersja odpowiada pobranemu plikowi z aktualizacją, została przeprowadzona prawidłowo.
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Jeżeli aktualizacja nie została ukończona nawet długo po upłynięciu przewidzianego czasu,
istnieje możliwość wystąpienia błędu. W takim przypadku zgłoś usterkę autoryzowanemu
dealerowi lub najbliższemu punktowi serwisowemu.

Upewnij się, że pendrive/dysk zewnętrzny USB jest włożony prawidłowo.
Sprawdź, czy jest poprawnie sformatowany (FAT32).

Upewnij się, że plik z aktualizacją jest prawidłowo skopiowany na
pendrive/dysk zewnętrzny USB.
Sprawdź, czy nazwy pliku i folderu nie zostały zmienione.
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