
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EN User manual 9

MS-MY Manual pengguna 33

TH คู่มือผู้ใช้ 57

ZH-TW 使用手冊	 81

BDP3280

BDP3280_98_UM_V1.1.indb   1 8/11/2011   5:37:32 PM



1 Hookup and play

EN

 
MS-MY

TH

ZH-HK

Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.

Sebelum anda menyambungkan cakera Blu-ray/ pemain DVD ini, baca dan fahamkan arahan yang 
disertakan.

กอนจะเชื่อมตอแผนดิสก Blu-ray /เครื่องเลน DVD อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดที่แนบมา

在您接駁此 Blu-ray disc/ DVD 播放機之前，請閱讀及明白所有相關指引。
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2 การใชงานแผนดิสก Blu-ray /เครื่องเลน 
DVD

ขอแสดงความย ินด ีท ี ค่ณุส ั ่งซ ื ้ อผล ิตภณัฑ ของเรา และย ินด ีต อนร บัส ผล ิตภณัฑ ของ Philips! เพ ื อ่ให คณุได ร บั
ประโยชน อย างเต ม็ท ี ่จากบร กิารท ี ่ Philips มอบให  (เช น อพัเกรดซอฟต แวร ผล ิตภณัฑ ) โปรดลงทะเบ ียนผล ิตภณัฑ ของ
คณุท ี ่ www.philips.com/welcome 

การควบคุมการเลนพื้นฐาน

 
ในระหว างการเล น กดป ุ ่มต อไปน ี ้ เพ ื อ่ควบคมุ

ปุ่ม การดำาเนินการ
 / หยดุเล น

กดค าง (มากกว า 4 ว ินาท ี) เพ ื อ่เป ดหร ือป ดช อง
ใส แผ นด ิสก 
หยดุเล นช ั ่วคราว
กดซ หลายคร ั ้ งเพ ื อ่เด ินหน าช าๆ ท ีละเฟรม
เร ิ ่มเล นหร ือเล นต อ

 / ข ามไปยงัเพลง บท หร ือไฟล ก อนหน าหร ือถดัไป
 / เด ินหน าหร ือย อนกลบัอย างรวดเร ว็ 

กดซ หลายคร ั ้ งเพ ื อ่เปล ี ย่นความเร ว็ในการค นหา
กด  หน ึ ่งคร ั ้ ง แล วกด  เพ ื อ่เด ินหน าช าๆ

AUDIO เล ือกภาษาหร ือช องเส ียงพากย 
SUBTITLE เล ือกภาษาส ำาหร บับทบรรยาย
DISC MENU / POP-UP 

MENU

เข าใช หร ือออกจากเมน ดู ิสก 

TOP MENU เข าใช เมน หูลกัของด ิสก ว ิด โีอ
ป ุ ม่ส ี เล ือกงานหร ือต วัเล ือกส ำาหร บัด ิสก  Blu-ray

  เล ื อ่นด ูเมน ตู าง ๆ
กด   เพ ื อ่หมนุภาพตามเข ม็นาฬ กิาหร ือทวนเข ม็
นาฬ กิาขณะก ำาลงัแสดงภาพสไลด 

OK ย ืนย นัการเล ือกหร ือการป อน
ย อนกลบัไปท ี ่เมน บูนหน าจอแสดงผล
เข าใช ต วัเล ือกอ ื ่นเพ ิ ่มเต ิมขณะก ำาลงัเล น

TH
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ตัวเลือกวิดีโอ เสียงและภาพ

มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการเลนวิดีโอหรือภาพจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูล USB 

ตัวเลือกวิดีโอ

 
เข าใช ต วัเล ือกอ ื ่นเพ ิ ่มเต ิมขณะก ำาลงัเล นว ิด โีอ
•	 [ภาษาเส ียง]: เล ือกภาษาเส ียงพากย 
•	 [ภาษาบทบรรยาย]: เล ือกภาษาบทบรรยาย
•	 [การย ายบทบรรยาย]: เปล ี ย่นต ำาแหน งบทบรรยายบนหน าจอ กด   เพ ื อ่เปล ี ย่นต ำาแหน งบทบรรยาย
•	 [ข อมลู]: แสดงข อม ลูการเล น
•	 [ชดุตวัอกัษร]: เล ือกชดุต วัอกัษรท ี ่รองร บับทบรรยายว ิด โีอ DivX (เฉพาะส ำาหร บัว ิด โีอ DivX)
•	 [ค นหาเวลา]: ข ามไปท ี ่ช วงเวลาท ี ่ต องการโดยกดป ุ ่มต วัเลขบนร โีมทคอนโทรล
•	 [ภาษาเส ียงพากย ท ี ่ 2]: เล ือกภาษาเส ียงพากย รอง (ส ำาหร บัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ่รองร บั BonusView เท าน ั ้ น)
•	 [ภาษาค ำาบรรยายท ี ่ 2]: เล ือกภาษาบทบรรยายรอง (ส ำาหร บัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ่รองร บั BonusView เท าน ั ้ น)
•	 [ช ื อ่]: เล ือกเร ื อ่ง
•	 [ตอน]: เล ือกบท
•	 [รายการมมุมอง]: เล ือกมมุกล อง
•	 [เมน ]ู: แสดงเมน ดู ิสก 
•	 [การเล ือก PIP]: แสดงหน าต างระบบภาพซ อน (ส ำาหร บัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ่รองร บั BonusView เท าน ั ้ น)
•	 [ซมู]: ซ ูมไปในภาพว ิด โีอ กด  เพ ื อ่เล ือกต วัแปรการซ ูม
•	 [เล นซ ]: เล นซ บทหร ือเร ื อ่ง
•	 [เล นซ  A-B]: ท ำาเคร ื อ่งหมายสองจดุภายในบทเพ ื อ่เล นซ หร ือป ดโหมดเล นซ 
•	 [การต ั ้ งค าร ปูภาพ]: เล ือกการต ั ้ งค าส ีท ี ก่ ำาหนดไว ล วงหน า

หมายเหตุ

 • ต วัเล ือกว ิด โีอท ี ่ม ีจะข ึ ้ นอย ก บัแหล งว ิด โีอ

1

2

3

TH
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ตัวเลือกรูปภาพ

  
เข าใช ต วัเล ือกอ ื ่นเพ ิ ่มเต ิมขณะก ำาลงัแสดงภาพสไลด 
•	 [หมนุภาพ +90]: หมนุภาพ 90 องศาตามเข ม็นาฬ กิา
•	 [หมนุภาพ -90]: หมนุภาพ 90 องศาทวนเข ม็นาฬ กิา
•	 [ซมู] : ซ ูมไปในภาพ กด  เพ ื อ่เล ือกต วัแปรการซ ูม
•	 [ข อมลู]: แสดงข อม ลูภาพ
•	 [ระยะเวลาต อสไลด ]: ต ั ้ งค าช วงการแสดงภาพสไลด 
•	 [สไลด แอน ิเมช นั]: เล ือกเอฟเฟกต เปล ี ย่นภาพส ำาหร บัภาพสไลด 
•	 [การต ั ้ งค าร ปูภาพ]: เล ือกการต ั ้ งค าส ีท ี ก่ ำาหนดไว ล วงหน า
•	 [เล นซ ]: เล นซ โฟลเดอร ท ี ่เล ือก

ตัวเลือกเสียง

 
กด  ซ หลายคร ั ้ งเพ ื อ่หมนุด ตู วัเล ือกต อไปน ี ้
•	 เล นซ เพลงป จจบุ นั
•	 เล นซ เพลงท ั ้ งหมดบนด ิสก หร ือโฟลเดอร 
•	 เล นเพลงวนรอบแบบส ม
•	 ป ดโหมดเล นซ 

วิดีโอ DivX

คณุสามารถเล นว ิด โีอ DivX จากด ิสก หร ืออปุกรณเก บ็ข อม ลูแบบ USB

1

2

3
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รหัส VOD สำาหรับ DivX
•	 ก อนท ี ค่ณุจะซ ื ้ อว ิด โีอ DivX และเล นว ิด โีอบนเคร ื อ่งเล นน ี ้ โปรดลงทะเบ ียนเคร ื อ่งเล นน ี ้ บน www.divx.com 

โดยใช รหสั DivX VOD 
•	 แสดงรหสั DivX VOD: กด  แล วเล ือก [ต ั ้ งค า] > [ข ั ้ นสงู] > [รหสั DivX® VOD]

บทบรรยาย DivX
•	 กด SUBTITLE เพ ื อ่เล ือกภาษา 
•	 หากบทบรรยายปรากฏข ึ ้ นไม ถ กูต อง เปล ี ย่นชดุต วัอกัษรท ี ่รองร บับทบรรยาย DivX เล ือกชดุต วัอกัษร: กด  แล ว

เล ือก [ชดุตวัอกัษร]

ชุดตัวอักษร ภาษา
[มาตรฐาน] องักฤษ, อลับาเน ีย, เดนมาร ก, ดตัช , ฟ นแลนด , ฝร ั ่งเศส, แกล กิ, เยอรม นั, อ ิตาล ,ี เค ิร ด (ละต ิน), 

นอร เวย , โปรต เุกส, สเปน, สว ีเดนและตรุก ี
[จีน] จ ีน (แผ นด ินใหญ)
[จีนไตหวัน] จ ีนไต หว นั
[เกาหลี] องักฤษและเกาหล ี

หมายเหตุ

 • ในการเล นไฟล  DivX DRM ท ี ่ม ีการป องก นัจากอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ให เช ื ่อมต อเคร ื ่องเล นน ี ้ ก บัท ีว ผี าน HDMI
 • ในการใช บทบรรยาย ตรวจสอบให แน ใจว าไฟล บทบรรยายม ีช ื ่อไฟล เหม ือนก บัช ื ่อไฟล ว ิด โีอ DivX เช น ถ าไฟล ว ิด โีอ DivX ช ื ่อ 

“movie.avi” ให บ นัท ึกไฟล บทบรรยายเป น “movie.srt” หร ือ “movie.sub” 
 • เคร ื ่องเล นน ี ้ สามารถเล นไฟล บทบรรยายได ในร ปูแบบต อไปน ี ้ : .srt, .sub, .txt, .ssa และ .smi

ไฟล RMVB หรือ RM

คณุสามารถเล นไฟล  RMVB หร ือ RM จากด ิสก หร ืออปุกรณเก บ็ข อม ลู USB
ไฟล  Real Media Variable Bitrate (RMVB) และ RealMedia (RM) ม ีท ั ้ งเส ียงและภาพว ิด โีอ คณุสามารถคดัลอกไฟล  
RMVB หร ือ RM จากคอมพ ิวเตอร ของคณุไปยงัแผ นด ิสก ท ี ่บ นัท กึได หร ืออปุกรณเก บ็ข อม ลู USB และเล นไฟล จาก
เคร ื อ่งเล นน ี ้

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให แน ใจว านามสกลุไฟล ค ือ “.RMVB” หร ือ “.RM”

เลนเสียงเพลงประกอบภาพ

เล นเพลงและภาพพร อมกนัเพ ื อ่สร างเส ียงเพลงประกอบภาพ

1 เล นไฟล เพลงจากด ิสก หร ืออปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ท ี ่เช ื อ่มต อ

2 กด  แล วไปท ี โ่ฟลเดอร ภาพ

3 เล ือกภาพจากด ิสก แผ นเด ียวก นัหร ือ USB และกด OK เพ ื อ่เร ิ ่มเล นภาพสไลด 

TH
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4 กด  เพ ื อ่หยดุภาพสไลด 

5 กด  อ กีคร ั ้ งเพ ื อ่หยดุเล นเพลง

BonusView บน Blu-ray

ด ูเน ื ้ อหาพ ิเศษ (เช น ความเห น็ต างๆ) ในหน าต างหน าจอขนาดเล ก็
คณุสมบ ตั ิน ี ้ ใช ได เฉพาะกบัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ใ่ช งานได ก บั BonusView เท าน ั ้ น (ท ี ่เร ียกว าภาพซ อนภาพ)

1 ในระหว างการเล น กด 
 » เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

2 เล ือก [การเล ือก PIP] > [PIP] แล วกด OK
 » ตัวเลือก PIP [1]/[2] ขึ้นอยกับเนื้อหาวิดีโอ

 » หนาตางวิดีโอรองจะแสดง

3 เล ือก [ภาษาเส ียงพากย ท ี ่ 2] หร ือ [ภาษาค ำาบรรยายท ี ่ 2] แล วกด  OK

BD-Live บน Blu-ray

เข าใช บร กิารออนไลน พ ิเศษ เช น ภาพยนตร  เกม ร งิโทน และเน ื ้ อหาโบนสัอ ื ่นๆ
คณุสมบ ตั ิน ี ้ ใช ได เฉพาะกบัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ส่ามารถเล น BD-Live ได 

1 เตร ียมการเช ื อ่มต ออ ินเตอร เน ต็และต ั ้ งค าเคร ือข าย (ด ทู ี ่ “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)

2 เช ื อ่มต ออปุกรณจ ดัเก บ็ USB เข าก บัช องเส ียบ  (USB) ของเคร ื อ่งเล นน ี ้
•	 อปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ใช ส ำาหร บัจดัเก บ็เน ื ้ อหา BD-Live ท ี ่ดาวน โหลด
•	 หากคณุเช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นเข าก บัอ ินเตอร เน ต็ผ านอะแดปเตอร  Wi-Fi USB (แยกจ ำาหน าย) ให เช ื อ่มต อฮ บั 

USB (ไม ม ีมาให ) เข าก บัเคร ื อ่งเล นเพ ื อ่ให ม ีพอร ต USB พร อมใช มากข ึ ้ น
•	 กด  และเล ือก [ต ั ้ งค า] > [ข ั ้ นสงู] > [ลบหน วยความจ ำา] เพ ื อ่ลบ BD-Live ท ี ่ดาวน โหลดลงในอปุก

รณเก บ็ข อม ลู USB ก อนหน าเพ ื อ่เพ ิ ่มพ ื ้ นท ี ่ว างในหน วยความจ ำา

3 เล นด ิสก ท ี ส่ามารถเล น BD-Live ได 

4 บนเมน ดู ิสก  เล ือกไอคอน BD-Live แล วกด OK
 » BD-Live เริ่มตนโหลด ระยะเวลาในการโหลดจะขึ้นอยกับดิสกและการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

5 บนอ ินเตอร เฟซ BD-Live เล ือกรายการเพ ื อ่เข าใช เมน ู

หมายเหตุ

 • บร ิการ BD-Live อาจแตกต างก นัตามแผ นด ิสก และประเทศ
 • เม ื ่อคณุใช  BD-Live ข อม ลูบนด ิสก และเคร ื ่องเล นน ี ้ จะถ กูเข าใช โดยผ ให บร ิการเน ื ้ อหา
 • ใช อปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ท ี ่ม ีพ ื ้ นท ี ่ว างไม ต กว า 1GB จ ดัเก บ็ไฟล ท ี ่ดาวน โหลด
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เลนวิดีโอ Blu-ray 3D

กอนเร ิ ม่การใช งาน ตรวจสอบให แน ใจว า:
•	 โทรทศัน สน บัสนนุ 3D และเช ื อ่มต อก บัเคร ื อ่งเล นน ี ้ ผ าน HDMI
•	 ด ิสก เป นด ิสก  Blu-ray 3D 
•	 คณุม ีแว นตา 3D ท ี ใ่ช ได ก บัโทรทศัน 

1 ตรวจสอบว าได เป ดเอาต พตุ 3D แล ว: กด  แล วเล ือก [ต ั ้ งค า] > 
 [Video] > [ดวู ิด โีอ 3D]> [อตัโนมตั ิ]

2 เล นว ิด โีอ Blu-ray 3D 

3 สวมแว นตา 3D เพ ื อ่ด ูเอฟเฟกต  3D 
•	 ในการเล นว ิด โีอ 3D ในรปูแบบ 2D ให ป ดเอาต พตุ Blu-ray 3D (กด  แล วเล ือก [ต ั ้ งค า] > [Video] >  

[ดวู ิด โีอ 3D]> [ป ด])

ตั้งคาเครือขาย

เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ เข าก บัอ ินเตอร เน ต็เพ ื อ่เข าใช บร กิาร:
•	 BD-Live: เข าใช คณุสมบ ตั โิบนสัออนไลน  (ใช ก บัแผ นด ิสก  Blu-ray ท ี ส่ามารถเล น BD-Live ได )
•	 อพัเดตซอฟต แวร : อ พัเดตซอฟต แวร ของเคร ื อ่งเล นน ี ้ ผ านอ ินเตอร เน ต็
•	 YouTube: เข าใช เว บ็ไซต  YouTube
•	 Picasa: เข าใช เว บ็ไซต  Picasa

หมายเหตุ

 • ส ำาหร บัการเช ื ่อมต อไร สาย คณุต องใช อปุกรณเสร ิมอะแดปเตอร  Philips Wi-Fi (ช ื ่อ WUB1110)
 • อะแดปเตอร  USB Wi-Fi (WUB1110) ไม ม ใีห มา หากต องการซ ื ้ ออะแดปเตอร น ี ้ เข าไปท ี ่ shop.philips.com หากไม ม ีร านค า

ออนไลน ของ Philips ในประเทศของคณุ โปรดต ิดต อฝ ายบร ิการล กูค า Philips ส ำาหร บัรายละเอ ียดการต ิดต อ เข าไปท ี ่ www.philips.
com/support

1 เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ เข าก บัอ ินเตอร เน ต็ผ านการเช ื อ่มต อแบบม ีสาย (อ ีเธอร เน ต็) หร ือแบบไร สาย
•	 ส ำาหร บัการเช ื อ่มต อใช สาย ให เช ื อ่มต อสายเคร ือข าย (ไม ม ีมาให ) เข าก บัพอร ต LAN ท ี อ่ย ด านหลงัแผงควบคมุ

ของเคร ื อ่งเล น
•	 ส ำาหร บั Wi-Fi ให เช ื อ่มต ออะแดปเตอร  Wi-Fi USB ของ Philips (ช ื อ่ WUB1110) เข าก บัช องเช ื อ่มต อ  

(USB) ท ี อ่ย ด านหน าแผงควบคมุของเคร ื อ่งเล น

 
TH

BDP3280_98_UM_V1.1.indb   63 8/11/2011   5:39:17 PM



64

2 ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข าย

1) กด 
2) เล ือก [ต ั ้ งค า] แล วกด OK
3) เล ือก [Network] > [การต ิดต ั ้ งเคร ือข าย] แล วกด OK
4) ท ำาตามค ำาแนะน ำาท ี ่ปรากฏบนหน าจอเพ ื อ่ต ิดต ั ้ งให เสร จ็สมบ รูณ หากจ ำาเป น ให ใช ป ุ ่มต วัอกัษรและต วัเลขบน

ร โีมทคอนโทรลเพ ื อ่ป อนรหสัผ าน

ขอควรระวัง

 • โปรดศ ึกษาเราเตอร เคร ือข ายและหลกัการของระบบเคร ือข ายให เข าใจก อนท ี ่จะเช ื ่อมต อเคร ือข าย หากจ ำาเป น ให อ านเอกสาร
ประกอบท ี ่มาพร อมก บัคอมโพเนนต ของเคร ือข าย Philips ไม ร บัผ ิดชอบต อความสญูเส ีย ความเส ียหาย หร ือการเส ียของข อม ลู

วิดีโอของ YouTube

เคร ื อ่งเล นน ี ้ ซ ึ ่งเช ื อ่มต อก บัอ ินเตอร เน ต็ ให คณุสามารถเบราส  ค นหา และดวู ิด โีอ YouTube ได  

1 เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ก บัอ ินเตอร เน ต็ (ด ทู ี ่ “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)

2 กด 

3 เล ือก [YouTube] แล วกด OK
 » หนาดีฟอลตของ YouTube จะปรากฏบนหนาจอทีวี

4 ใช ร โีมทคอนโทรลเล ื อ่นด ูและเล ือกต วัเล ือก
•	 หากต องการออกจาก YouTube ให กด 

ปุ่ม การดำาเนินการ
  กด  เพ ื อ่แสดงแป นพ ิมพ บนหน าจอส ำาหร บัการค นหาว ิด โีอ

กด  เพ ื อ่แสดงป ุ ่มเล นบนหน าจอ
กด  เพ ื อ่เล ื อ่นด ปู ุ ่มเล นบนหน าจอหร ือรายการว ิด โีอ

OK ย ืนย นัการป อนหร ือการเล ือก
เร ิ ่มเล นหร ือเล นต อ
หยดุเล นช ั ่วคราว
หยดุเล น

 / ข ามไปท ี ่ว ิด โีอก อนหน าหร ือถดัไป
 / ข ามถอยหลงัหร ือเด ินหน าระหว างเล นว ิด โีอ

หมายเหตุ

 • หากคณุไม กดป ุ ่มใดๆ ภายใน 2 - 3 ว ินาท ี ป ุ ่มบนหน าจอและเมน จูะหายไป
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Picasa (ภาพถายออนไลน)

เครื่องเลนนี้ ใหคุณสามารถเขาใช คนหา และดูภาพถายที่จัดเก็บในอัลบั้มเว็บ Picasa ของคุณได

สิ่งที่คุณตองมี
•	 ท ี ค่อมพ ิวเตอร ของคณุ ให ไปท ี ่ www.picasa.com เพ ื อ่สร างแอคเคาท พร อมอลับ ั ้ มเว บ็ Picasa
•	 เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ก บัอ ินเตอร เน ต็

1 เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ก บัอ ินเตอร เน ต็ (ด ทู ี ่ “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)

2 กด 

3 เล ือก [Picasa] แล วกด OK
 » หนาดีฟอลตของ Picasa จะปรากฏบนหนาจอทีวี

4 ล อ็กอ ินเข าส อ ลับ ั ้ มเว บ็ Picasa ด วยแอคเคาท เว บ็ Picasa
•	 คร ั ้ งแรกท ี ล่ อ็กอ ิน ให เล ือก “New User” (ผ ใช ใหม )
•	 ในการป อนช ื อ่ผ ใช และรหสัผ าน กดป ุ ่มต วัอกัษรและต วัเลขบนร โีมทคอนโทรล 

5 ใช ร โีมทคอนโทรลเล ื อ่นด ูและเล ือก:
•	 My Photos (ภาพของฉนั): แสดงภาพถ ายท ี ่จ ดัเก บ็ในอลับ ั ้ มเว บ็ Picasa ของคณุ
•	 Featured (พ ิเศษ): แสดงภาพ Featured จากเว บ็ไซต  Picasa
•	 Friends (เพ ื อ่น): แสดงรายช ื อ่เพ ื อ่น
•	 Search (ค นหา): ค นหาภาพถ ายตามค ำาหลกั
•	 Favorites (รายการโปรด): แสดงภาพถ ายท ี ่ชอบจากอลับ ั ้ มเว บ็ Picasa ของคณุ
•	 Tag (แท ก็): แสดงภาพถ ายท ี ถ่ กูแท ก็ในอลับ ั ้ มเว บ็ Picasa ของคณุ

6 หากต องการออกจากหน า Picasa กด 

เลนภาพสไลด

1 ใช ร โีมทคอนโทรลเล ือก “My Photos” (ภาพของฉนั) จากหน า Picasa และกด OK
 » ภาพถายในอัลบั้มเว็บ Picasa ของคุณจะแสดงเปนภาพขนาดเล็ก

2 เล ือกภาพถ าย แล วกด OK เพ ื อ่ด ูภาพถ ายแบบเต ม็หน าจอ

3 กด OK อ กีคร ั ้ งเพ ื อ่เร ิ ่มภาพสไลด  

4 ในช วงภาพสไลด  ให กด  เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต อไปน ี ้ จากน ั ้ นกด OK เพ ื อ่เล ือกต วัเล ือก: 
•	 การเล นป จจบุ นั: แสดงดชัน ีของภาพถ ายป จจบุ นั
•	 การหยดุช ั ่วคราว/ การเล นภาพสไลด : หยดุช ั ่วคราวหร ือเล นภาพสไลด 
•	 หมนุ: หมนุภาพถ ายป จจบุ นั
•	 ซ ูม: ซมเข าหร ือซ ูมออกภาพถ าย
•	 เอฟเฟกต : เล ือกเอฟเฟกต ภาพสไลด 
•	 ความเร ว็: เล ือกความเร ว็ภาพสไลด 
•	 เพ ื อ่น: เพ ิ ่มเจ าของภาพถ ายป จจบุ นัในรายช ื อ่เพ ื อ่น

5 หากต องการกลบัไปท ี ่หน าจอก อนหน าน ี ้ กด 
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การใชงาน Philips EasyLink

เคร ื อ่งเล นน ี ้ รองร บั Philips EasyLink ซ ึ ่งใช โปรโตคอล HDMI CEC (Consumer Electronics Control) คณุสามา
รถใช ร โีมทคอนโทรลเพ ียงอ นัเด ียวในการควบคมุอปุกรณท ี ใ่ช  EasyLink ซ ึ ่งเช ื อ่มต อผ านข ั ้ วต อ HDMI Philips ไม ร บั
รองว าจะใช งานร วมกนัได  100% ก บัอปุกรณ HDMI CEC ท ั ้ งหมด

1 เช ื อ่มต ออปุกรณท ี ่รองร บั HDMI CEC ผ าน HDMI และเป ดการท ำางานของ HDMI CEC บนท ีว ีและอปุกรณท ี ่
เช ื อ่มต ออ ื ่นๆ (ด รูายละเอ ียดในค ม ือผ ใช ท ีว ีหร ืออปุกรณอ ื ่น)

2 กด 

3 เล ือก [ต ั ้ งค า]> [EasyLink]

4 เล ือก [เป ด] ภายใต ต วัเล ือก: [EasyLink][เล นด วยป ุ ม่เด ียว] และ  [Standby ด วยป ุ ม่เด ียว]
 » ฟงกชัน EasyLink เปดทำางาน

การเล นแบบกดป ุ ม่เด ียว
เม ื อ่คณุเล นด ิสก บนเคร ื อ่งเล นน ี ้ ท ีว ีจะสลบัไปท ี ่ช องสญัญาณว ิด โีอเข าท ี ถ่ กูต องโดยอตัโนม ตั ิ
สแตนด บายแบบกดป ุ ม่เด ียว
เม ื อ่อปุกรณท ี ่เช ื อ่มต อ (เช น ท ีว ี) เข าส สแตนด บายด โดยใช ร โีมทคอนโทรลในต วั เคร ื อ่งเล นน ี ้ จะเข าส สแตนด บายโดย
อตัโนม ตั ิ
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3 เปลี่ยนการตั้งคา

ส วนน ี ้ ช วยคณุในการเปล ี ย่นการต ั ้ งค าเคร ื อ่งเล นน ี ้

 
หมายเหตุ

 • คณุไม สามารถเปล ี ่ยนต วัเล ือกเมน ทู ี ่เป นส ีเทา
 • หากต องการกล บัไปยงัเมน กู อนหน าน ี ้ ให กด  เพ ื ่อออกจากเมน ู กด 

ภาพ

1 กด 

2 เล ือก[ต ั ้ งค า] > [Video] เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต ั ้ งค าว ิด โีอ
•	 [จอ TV]: เล ือกรปูแบบการแสดงภาพท ี ่พอด กี บัหน าจอท ีว ี
•	 [ว ิด โีอ HDMI]: เล ือกความละเอ ียดว ิด โีอ HDMI
•	 [HDMI Deep Colour]: แสดงส ีท ี ่ม ีเฉดและส ีส นัมากย ิ ่งข ึ ้ นเม ื อ่เน ื ้ อหาว ิด โีอถ กูบ นัท กึเป น Deep Color 

และท ีว ีรองร บัคณุสมบ ตั ิน ี ้
•	 [การต ั ้ งค าร ปูภาพ]: เล ือกการต ั ้ งค าส ีท ี ก่ ำาหนดไว ล วงหน า
•	 [ดวู ิด โีอ 3D]: ต ั ้ งค าไปท ี ่ 3D หร ือ 2D เอาต พตุเม ื อ่เล นด ิสก  Blu-ray 3D เคร ื อ่งเล นต องเช ื อ่มต อก บัท ีว ี 3D 

ผ าน HDMI

1

2

3
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หมายเหตุ

 • หากคณุเปล ี ่ยนการต ั ้ งค า ตรวจด ใูห แน ใจว าท ีว ีรองร บัการต ั ้ งค าใหม 
 • ส ำาหร บัการต ั ้ งค าท ี ่เก ี ่ยวข องก บั HDMI ต องเช ื ่อมต อท ีว ผี าน HDMI
 • ส ำาหร บัการเช ื ่อมต อ composite (ผ านช องเส ียบ VIDEO) เล ือกความละเอ ียดว ิด โีอ 480i/576i หร ือ 480p/576p ใต  [ว ิด โีอ 

HDMI] เพ ื ่อเป ดใช เอาต พตุว ิด โีอ

เสียง

1 กด 

2 เล ือก [ต ั ้ งค า] > [เส ียง] เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต ั ้ งค าเส ียง
•	 [โหมดกลางค ืน]: เล ือกเส ียงเง ียบหร ือไดนาม คิเต ม็ร ปูแบบ โหมดกลางค ืนจะลดระดบัความดงัและเพ ิ ่มระดบัเส ียง

ท ี ่น ม เช น เส ียงพ ดู
•	 [Neo 6]: เป ดหร ือป ดเอฟเฟกต เส ียงรอบท ศิทางซ ึ ่งถ กูแปลงจากเส ียงระบบ 2.0 แชนเนล 
•	 [เส ียง HDMI]: ต ั ้ งค าร ปูแบบเส ียง HDMI เม ื อ่เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ผ าน HDMI
•	 [เส ียงด ิจ ติอล]: เล ือกรปูแบบเส ียงส ำาหร บัเอาต พตุเส ียงเม ื อ่เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ผ านช องเส ียบด ิจ ิตอล (สาย 

coaxial)
•	 [ดาวน แซมปล งิ PCM]: ต ั ้ งค าอตัราการส มต วัอย างส ำาหร บัเอาต พตุเส ียง PCM เม ื อ่เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ผ านช อง

เส ียบด ิจ ิตอล (สาย coaxial)

หมายเหตุ

 • ส ำาหร บัการต ั ้ งค าท ี ่เก ี ่ยวข องก บั HDMI ต องเช ื ่อมต อท ีว ผี าน HDMI
 • ม โีหมดกลางค ืนส ำาหร บั DVD ท ี ่เข ารห สั Dolby และด ิสก  Blu-ray 

เครือขาย (การติดตั้ง, สถานะ...)

1 กด 

2 เล ือก [ต ั ้ งค า] > [Network] เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต ั ้ งค าเคร ือข าย
•	 [การต ิดต ั ้ งเคร ือข าย]: เร ิ ่มต ิดต ั ้ งแบบม ีสายหร ือไร สายเพ ื อ่ใช งานเคร ือข าย
•	 [ด กูารต ั ้ งค าเคร ือข าย]: แสดงสถานะเคร ือข ายป จจบุ นั
•	 [ด กูารต ั ้ งค าไร สาย]: แสดงสถานะ Wi-Fi ป จจบุ นั

คาโปรด (ภาษา, ผปกครองควบคุม...)

1 กด 

2 เล ือก [ต ั ้ งค า] > [ค าโปรด] เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต ั ้ งค าโปรด
•	 [เมน ภูาษา]: เล ือกภาษาเมน ทู ี ่แสดงบนหน าจอ
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•	 [เส ียง]: เล ือกภาษาเส ียงพากย ส ำาหร บัว ิด โีอ
•	 [บทบรรยาย]: เล ือกภาษาบทบรรยายส ำาหร บัว ิด โีอ
•	 [เมนดู ิสก ]: เล ือกภาษาเมน สู ำาหร บัด ิสก ว ิด โีอ
•	 [ผ ปกครองควบคมุ]: จ ำากดัการเข าใช งานด ิสก ท ี ไ่ม เข ารหสัการจดัอ นัด บั ป อน “0000” เพ ื อ่เข าส ต วัเล ือกจ ำากดัการ

ใช งาน ในการเล นด ิสก ท ี ไ่ม ต องค ำาน งึถ งึการจดัอ นัด บั ให เล ือกระดบั “8”
•	 [ภาพพกัหน าจอ]: เป ดหร ือป ดโหมดพกัหน าจอ หากเป ด หน าจอจะเข าส โหมดไม ใช งานเม ื อ่ไม ม กีารใช งานใดๆ 

มากกว า 10 นาท ี (เช น ในโหมดหยดุช ั ่วคราวหร ือหยดุ)
•	 [การย ายบทบรรยายอตัโนมตั ิ]: เป ดหร ือป ดการย ายบทบรรยาย หากเป ด จะม กีารปร บัต ำาแหน งบทบรรยายโดยอตั

โนม ตั ิเพ ื อ่ให พอด กี บัหน าจอท ีว ี (คณุสมบ ตั ิน ี ้ ใช งานกบัท ีว ี Philips บางร นเท าน ั ้ น)
•	 [เปล ี ย่นรหสัผ าน]: ต ั ้ งค าหร ือเปล ี ย่นรหสัผ านเพ ื อ่เล นด ิสก ท ี ่จ ำากดั ป อน “0000” หากไม ม ีรหสัผ านหร ือถ าคณุ

ล ืมรหสัผ าน
•	 [แผงจอแสดงผล]: เปล ี ย่นความสว างของหน าจอเคร ื อ่งเล น 
•	 [Auto Standby]: เป ดหร ือป ดสแตนด บายอตัโนม ตั ิ หากเป ด เคร ื อ่งเล นจะสว ิตช เข าส สแตนด บายหลงัจากไม ม กีาร

ใช งานเป นเวลา 30 นาท ี (เช น ในโหมดหยดุช ั ่วคราวหร ือหยดุ)
•	 [VCD PBC]: แสดงหร ือข ามเมน ูเน ื ้ อหาส ำาหร บั VCD และ SVCD

หมายเหตุ

 • หากไม ม ภีาษาท ี ่ต องการในภาษาด ิสก  เส ียงหร ือบทบรรยาย คณุสามารถเล ือก [อ ื น่ๆ] จากต วัเล ือกเมน ูและป อนรหสัภาษา 4 หลกั
โดยด รูห สัได จากด านหลงัของค ม ือน ี ้

 • หากคณุเล ือกภาษาท ี ไ่ม ม ีบนด ิสก  เคร ื ่องเล นน ี ้ จะใช ภาษาท ี ่เป นค าเร ิ ่มต นของด ิสก 

ตัวเลือกขั้นสูง (ความปลอดภัย BD-Live, ลบหนวยความจำา...)

1 กด 

2 เล ือก [ต ั ้ งค า] > [ข ั ้ นสงู] เพ ื อ่เข าใช ต วัเล ือกต ั ้ งค าข ั ้ นส งู
•	 [BD-Live security]: จ ำากดัหร ืออนญุาตให เข าใช งาน BD-Live (เฉพาะส ำาหร บัด ิสก  BD-Live ท ี ผ่ ใช จ ดัท ำาข ึ ้ นท ี ่

ไม ใช เช งิพาณ ิชย )
•	 [อพัเดตซอฟต แวร ]: เล ือกเพ ื อ่อ พัเดตซอฟต แวร จากเคร ือข ายหร ือจากอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB 
•	 [ลบหน วยความจ ำา]: ลบ BD-Live ท ี ่ดาวน โหลดลงในอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ก อนหน า โฟลเดอร  “BUDA” จะถ กู

สร างโดยอตัโนม ตั ิเพ ื อ่จ ดัเก บ็ BD-Live ท ี ่ดาวน โหลด
•	 [รหสั DivX® VOD]: แสดงรหสัลงทะเบ ียน DivX® หร ือรหสัยกเล กิการลงทะเบ ียนส ำาหร บัเคร ื อ่งเล นน ี ้
•	 [ข อมลูเวอร ช นั]: แสดงเวอร ช นัซอฟต แวร ของเคร ื อ่งเล นน ี ้
•	 [เร ียกค ืนค าเร ิ ม่ต น]: ร ีเซ ต็เคร ื อ่งเล นน ี ้ ให เป นการต ั ้ งค าเร ิ ่มต นท ี ถ่ กูก ำาหนดมาจากโรงงาน

หมายเหตุ

 • คณุไม สามารถจ ำาก ดัการเข าใช อ ินเตอร เน ต็บนด ิสก  Blu-ray เพ ื ่อการพาณ ิชย ได 
 • ก อนท ี ค่ณุจะซ ื ้ อว ิด โีอ DivX และเล นว ิด โีอบนเคร ื ่องเล นน ี ้ โปรดลงทะเบ ียนเคร ื ่องเล นน ี ้ บน www.divx.com โดยใช รห สั 

DivX VOD
 • คณุไม สามารถร ีเซ ต็การต ั ้ งค าผ ปกครองควบค มุให เป นค าเร ิ ่มต นได 
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4 อัพเดตซอฟตแวร

ก อนท ี จ่ะอพัเดตซอฟต แวร ของเคร ื อ่งเล นน ี ้ โปรดตรวจสอบเวอร ช นัป จจบุ นัของซอฟต แวร :
•	 กด  แล วเล ือก [ต ั ้ งค า] > [ข ั ้ นสงู] > [ข อมลูเวอร ช นั] แล วกด OK

อัพเดตซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต

1 เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นก บัอ ินเตอร เน ต็ (ด ทู ี ่ “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)

2 กด , และเล ือก [ต ั ้ งค า]

3 เล ือก [ข ั ้ นสงู] > [อพัเดตซอฟต แวร ]> [เคร ือข าย]
 » หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ เครื่องจะใหคุณเริ่มอัพเดต

4 ท ำาตามค ำาแนะน ำาบนหน าจอท ีว ีเพ ื อ่อ พัเดตซอฟต แวร 
 » เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น เครื่องเลนนี้จะปดและเปดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

อัพเดตซอฟตแวรผาน USB

1 ตรวจสอบซอฟต แวร เวอร ช นัล าสดุบน www.philips.com/support
•	 ค นหาร นของคณุและคล กิบน “ซอฟต แวร และไดรเวอร ”

2 ดาวน โหลดซอฟต แวร ลงในอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB

a เป ดซ ิปดาวน โหลดและตรวจสอบว าม โีฟลเดอร เป ดซ ิปท ี ช่ ื อ่ “UPG_ALL”

b วางโฟลเดอร  “UPG_ALL” ในไดเร ก็ทอร ีราก

3 เช ื อ่มต ออปุกรณจ ดัเก บ็ USB เข าก บัช องเส ียบ  (USB) ของเคร ื อ่งเล นน ี ้

4 กด , และเล ือก [ต ั ้ งค า]

5 เล ือก [ข ั ้ นสงู] > [อพัเดตซอฟต แวร ]> [USB]
 » หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ เครื่องจะใหคุณเริ่มอัพเดต

6 ท ำาตามค ำาแนะน ำาบนหน าจอท ีว ีเพ ื อ่อ พัเดตซอฟต แวร 
 » เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น เครื่องเลนนี้จะปดและเปดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง

 • อย าป ดเคร ื ่องหร ือถอดอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ขณะก ำาลงัอ พัเดตซอฟต แวร เน ื ่องจากอาจท ำาให เคร ื ่องเล นเก ิดความเส ียหายได 
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5 ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ข อม ลูจ ำาเพาะอาจเปล ี ่ยนแปลงได โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า

รหัสโซน (Region Code)

เคร ื อ่งเล นน ี ้ สามารถเล นด ิสก ท ี ่ม ีรห สัโซนต อไปน ี ้

DVD Blu-ray ประเทศ

A
 เอเช ียแปซ ิฟ ก, ไต หว นั, เกาหล ี

สื่อที่เลนได

•	 BD-ว ิด โีอ, BD 3D
•	 DVD-ว ิด โีอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
•	 VCD/SVCD
•	 Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, ไฟล  JPEG
•	 DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
•	 อปุกรณเก บ็ข อม ลูแบบ USB

รูปแบบไฟล

•	 ว ิด โีอ: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .rmvb, .rm
•	 เส ียง: .mp3, .wma, .wav
•	 ภาพ: .jpg, .gif, .png

วิดีโอ

•	 ระบบสญัญาณ: PAL / NTSC
•	 เอาต พตุว ิด โีอ Composite: 1 Vp-p (75 ohm)
•	 เอาต พตุ HDMI 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24

เสียง

•	 เอาต พตุอะนาล อ็ก 2 ช อง
•	 เส ียงด านหน า ซ าย&ขวา : 2 Vrms (> 1 kohm)

•	 เอาต พตุด ิจ ิตอล: 0.5 Vp-p (75 ohm)
•	 โคแอกเช ียล

•	 เอาต พตุ HDMI
•	 ความถ ี ก่ารส มต วัอย าง:

•	 MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
•	 WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
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อัตราบิตคงที่:
•	 MP3: 112 kbps - 320 kpbs
•	 WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB
•	 ความสามารถในการใช ร วมกนัได : USB ความเร ว็ส งู (2.0)
•	 รองร บักล ม: กล มอปุกรณเก บ็ข อม ลู (UMS)
•	 ระบบไฟล : FAT16, FAT32
•	 รองร บั HDD (ฮาร ดไดรฟ แบบพกพา): อาจจ ำาเป นต องใช แหล งไฟฟ าจากภายนอก

ตัวเครื่อง
•	 ระดบัแหล งจ ายไฟ: AC 100-240V~, 50/60 Hz
•	 การใช พลงังาน: 18 W
•	 การใช พลงังานในโหมดสแตนด บาย: < 0.5 W
•	 ขนาด (กว าง x ส งู x ล กึ): 435 x 41 x 195.5 (มม.) 
•	 น หนกัสทุธ :ิ 1.4 กก.

อุปกรณเสริมที่ใหมา
•	 ร โีมทคอนโทรลและแบตเตอร ี ่
•	 สายเคเบ ิล HDMI
•	 สายไฟ AC
•	 ค ม ือผ ใช 

ขอมูลจำาเพาะเลเซอร
•	 ชน ิดเลเซอร  (ไดโอด): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
•	 ความยาวคล ื ่น: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)
•	 พลงัข บัเส ียง: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)
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6 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • อ นัตรายจากไฟฟ าช อ็ต ห ามถอดฝาครอบต วัเคร ื ่องของเคร ื ่องเล นออกโดยเด ด็ขาด 

เพ ื อ่ร กัษาการร บัประกนัให ม ผีลใช ได  ห ามซ อมแซมระบบด วยต วัคณุเอง 
หากคณุประสบป ญหาการใช งานเคร ื อ่งเล นน ี ้ ให ตรวจสอบประเด น็ต อไปน ี ้ ก อนท ี ่จะย ื ่นค ำาร องขอร บับร กิาร หากคณุยงั
คงประสบป ญหา ให ลงทะเบ ียนเคร ื อ่งเล นของคณุ และขอร บับร กิารได ท ี ่ www.philips.com/welcome 
หากคณุต ิดต อ Philips โปรดแจ งหมายเลขร นและหมายเลขผล ิตภณัฑ ของเคร ื อ่งเล นน ี ้ หมายเลขร นและหมายเลข
ผล ิตภณัฑ ม ีอย ท ี ่ด านหลงัเคร ื อ่งเล นน ี ้ เข ียนหมายเลขด านล างน ี ้ : 
หมายเลขร น __________________________
หมายเลขผล ิตภณัฑ  ___________________________

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนเครื่องเลนไมทำางาน
•	 ถอดปล ั ๊ กเคร ื อ่งเล นออกจากเต าร บั แล วเส ียบปล ั ๊ กอ กีคร ั ้ ง

ภาพ

ไมมีภาพ
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าท ีว ถี กูปร บัไปยงัแหล งอ ินพตุท ี ถ่ กูต องของเคร ื อ่งเล นน ี ้
•	 ส ำาหร บัการเช ื อ่มต อ composite (ผ านช องเส ียบ VIDEO) ไปยงัท ีว ี บนเคร ื อ่งเล นน ี ้ เล ือกความละเอ ียดว ิด โีอ 

480i/576i หร ือ 480p/576p ใต  
 [ว ิด โีอ HDMI] เพ ื อ่เป ดใช เอาต พตุว ิด โีอ

ไม ม ภีาพในการเช ื อ่มต อ HDMI

•	 ตรวจสอบว าสาย HDMI ไม ข ดัข อง หากสายข ดัข อง เปล ี ย่นสาย HDMI ใหม 
•	 บนร โีมทคอนโทรล กด  แล วกด “731” (ป ุ ่มต วัเลข) เพ ื อ่ก ค ืนการแสดงภาพ หร ือรอ 10 ว ินาท ีเพ ื อ่การก ค ืนอตัโนม ตั ิ
•	 หากเคร ื อ่งเล นน ี ้ เช ื อ่มต อก บัอปุกรณแสดงภาพท ี ไ่ม ได ร บัอนญุาตผ านสาย HDMI อาจจะปรากฏสญัญาณเส ียง/

ภาพ

ดิสกไมเลนวิดีโอความละเอียดสูง
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าด ิสก ม ีว ิด โีอความละเอ ียดส งู
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าด ิสก ม ีว ิด โีอความละเอ ียดส งู 
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เสียง

เอาตพุตเสียงจากทีวี
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าสายสญัญาณเส ียงเช ื อ่มต อก บัอ ินพตุเส ียงของท ีว ี
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าท ีว ถี กูปร บัไปยงัแหล งอ ินพตุท ี ถ่ กูต องของเคร ื อ่งเล นน ี ้

ไม ม ีเอาต พตุเส ียงจากล ำาโพงอปุกรณ เส ียงภายนอก (โฮมเธ ียเตอร หร ือแอมพล ิไฟเออร )

•	 ตรวจสอบให แน ใจว าสายสญัญาณเส ียงเช ื อ่มต อก บัอ ินพตุเส ียงของเคร ื อ่งเส ียง 
•	 สลบัอปุกรณเส ียงภายนอกไปท ี ่ช องสญัญาณอ ินพตุเส ียงท ี ถ่ กูต อง

ไมมีเสียงในการเชื่อมตอ HDMI
•	 คณุอาจจะไม ได ย ินเส ียงจากเอาต พตุ HDMI หากอปุกรณท ี ่เช ื อ่มต อไม  ได มาตรฐาน HDCP หร ือใช ได ก บั DVI 

เท าน ั ้ น

ไมมีเอาตพุตเสียงรองสำาหรับคุณสมบัติภาพซอน
•	 เม ื อ่เล ือก [Bitstream] ภายใต เมน ู [เส ียง HDMI] หร ือ [เส ียงด ิจ ติอล] จะเป นการป ดเส ียงอ ินเตอร แอกท ีฟ เช น 

เส ียงรองส ำาหร บัคณุสมบ ตั ภิาพซ อน ยกเล กิการเล ือก [Bitstream]

เลน

เลนแผนดิสกไมได 
•	 ให ท ำาความสะอาดแผ นด ิสก  
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าโหลดด ิสก ถ กูต อง
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าเคร ื อ่งเล นน ี ้ รองร บัแผ นด ิสก  ด ู “ข อม ลูจ ำาเพาะผล ิตภณัฑ ”
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าผล ิตภณัฑ น ี ้ รองร บัรหสัรหสัโซนของ DVD หร ือ BD
•	 ส ำาหร บั DVD±RW หร ือ DVD±R ตรวจสอบให แน ใจว าด ิสก ได ด ำาเน ินการจนข ั ้ นตอนสดุท ายแล ว

เลนไฟลวิดีโอ DivX ไมได
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าไฟล ว ิด โีอ DivX น ั ้ นสมบ รูณ
•	 ตรวจสอบให แน ใจว านามสกลุไฟล ว ิด โีอถ กูต อง
•	 ในการเล นไฟล  DivX DRM ท ี ่ม กีารป องก นัจากอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ให เช ื อ่มต อเคร ื อ่งเล นน ี ้ ก บัท ีว ผี าน 

HDMI

คำาบรรยาย DivX ปรากฏขึ้นไมถูกตอง

•	 ตรวจสอบให แน ใจว าไฟล บทบรรยายม ีช ื อ่ไฟล เหม ือนช ื อ่ไฟล ว ิด โีอ DivX 
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าไฟล บทบรรยายม ีนามสกลุไฟล ท ี ่รองร บัโดยเคร ื อ่งเล นน ี ้ (.srt, .sub, .txt, .ssa, หร ือ .smi)

ไมสามารถอานเนื้อหาของอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่เชื่อมตอ

•	 ตรวจสอบว าร ปูแบบของอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB ใช งานร วมก บัเคร ื อ่งเล นน ี ้ ได 
•	 ตรวจสอบว าระบบไฟล บนอปุกรณเก บ็ข อม ลู USB รองร บัโดยเคร ื อ่งเล นน ี ้
•	 ส ำาหร บั USB HDD (ฮาร ดไดรฟ แบบพกพา): อาจจ ำาเป นต องใช แหล งไฟฟ าจากภายนอก

สัญลักษณ ‘ไมมีรายการ’ หรือ ‘x’ จะปรากฏบนทีวี
•	 ไม สามารถท ำางานได 

TH

BDP3280_98_UM_V1.1.indb   74 8/11/2011   5:39:23 PM



75

ภ
าษ

าไ
ท

ย

คุณสมบัติ EasyLink ใชงานไมได
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าเคร ื อ่งเล นน ี ้ เช ื อ่มต อก บั EasyLink TV ของ Philips และเป ดใช ต วัเล ือก EasyLink (ด ทู ี ่ 

“ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/ เคร ื อ่งเล น DVD” > “ใช งาน Philips EasyLink”)

ไมสามารถเขาใชคุณสมบัติ BD-Live
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าเคร ื อ่งเล นน ี ้ เช ื อ่มต อก บัเคร ือข าย (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” > 

“ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าได ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข าย (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” > “ต ั ้ งค าเคร ือ

ข าย”)
•	 ตรวจสอบว าด ิสก  Blu-ray รองร บัคณุสมบ ตั ิ BD-Live
•	 ลบหน วยความจ ำาเก บ็ข อม ลู (ด ทู ี ่ “เปล ี ย่นการต ั ้ งค า” > ต วัเล ือกข ั ้ นส งู (ความปลอดภยั BD-Live, ลบหน วยความ

จ ำาเก บ็ข อม ลู...)”)

เครือขาย

ไมพบเครือขายไรสายหรือภาพผิดเพี้ยน
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าได ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข ายอย างถ กูต องแล ว (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” 

> “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าได ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข าย (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” > “ต ั ้ งค าเคร ือ

ข าย”)
•	 ตรวจสอบว าเคร ือข ายไร สายไม ถ กูรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ โทรศ พัท  DECT หร ืออปุกรณ Wi-Fi อ ื ่นๆ ท ี อ่ย ใกล เค ียง 
•	 หากเคร ือข ายไร สายท ำางานไม เป นปกต ิ ให ลองต ิดต ั ้ งเคร ือข ายแบบม ีสาย (ด ู “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่ง

เล น DVD” > “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)

YouTube และ Picasa ไมทำางาน
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าได ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข ายอย างถ กูต องแล ว (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” 

> “ต ั ้ งค าเคร ือข าย”)
•	 ตรวจสอบให แน ใจว าได ท ำาการต ิดต ั ้ งเคร ือข าย (ด ทู ี ่ “ใช งานแผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” > “ต ั ้ งค าเคร ือ

ข าย”)
•	 ตรวจสอบการเช ื อ่มต อเราเตอร  (ด ูเราเตอร ในค ม ือผ ใช )

YouTube และ Picasa ทำางานชา
•	 ด ขู อม ลูเก ี ย่วก บัช วงสญัญาณ อตัราถ ายโอนและป จจ ยัอ ื ่นๆ เก ี ย่วก บัคณุภาพสญัญาณในค ม ือผ ใช ของเราเตอร ไร สาย
•	 คณุต องม กีารเช ื อ่มต ออ ินเทอร เน ต็ความเร ว็ส งูส ำาหร บัเราเตอร ของคณุ

วิดีโอ 3D

ไมสามารถดูเอฟเฟกซ 3D
•	 ตรวจสอบว าได เป ดเอาต พตุ 3D แล ว (ด ทู ี ่ “ใช ด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD” > “เล นว ิด โีอ Blu-ray 3D”)
•	 ตรวจสอบว าช ื อ่ด ิสก ท ี ่จะเล นใช ได ก บั Blu-ray 3D
•	 ่ตรวจสอบว าท ีว ใีช  3D และ HDMI ได และต ั ้ งค าท ีว ไีปท ี โ่หมด 3D (ด ทู ี ค่ ม ือผ ใช ท ีว ี)
•	 ตรวจสอบว าได เป ดใช งานแว นตา 3D แล ว (ด ทู ี ค่ ม ือผ ใช ท ีว ี)
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7 คำาประกาศเรื่องความปลอดภัยและความ
สำาคัญ

อ านและท ำาความเข าใจค ำาแนะน ำาท ั ้ งหมดก อนท ี ่จะใช แผ นด ิสก  Blu-ray/เคร ื อ่งเล น DVD หากเก ิดความเส ียหายเน ื อ่งจา
กการไม ปฏ ิบ ตั ิตามค ำาแนะน ำา การร บัประกนัจะไม ม ผีลใช ได 

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
•	 ห ามไม ให ผล ิตภณัฑ หร ืออปุกรณเสร ิมเป ยกฝนหร ือน  ห ามวางภาชนะท ี ่ม ีของเหลว เช น แจกนั ใกล ก บัผล ิตภณัฑ  

หากน กระเซ น็ลงบนหร ือในผล ิตภณัฑ  ให ถอดปล ั ๊ กไฟออกท นัท ี ต ิดต อฝ ายด ูแลล กูค าของ Philips เพ ื อ่ตรวจสอบ
ผล ิตภณัฑ ก อนเร ิ ่มใช 

•	 ห ามวางผล ิตภณัฑ และอปุกรณเสร ิม ร โีมทคอนโทรลไว ใกล ก บัเปลวไฟหร ือแหล งก ำาเน ิดความร อนใดๆ รวมถ งึแสง
อาท ิตย โดยตรง

•	 ห ามใส ว ตัถใุดๆ ลงในช องระบายความร อนหร ือช องท ี ่เป ดได อ ื ่นๆ บนผล ิตภณัฑ 
•	 หากใช ปล ั ๊ กไฟหลกัหร ือต วัเช ื อ่มต ออปุกรณอย  ในขณะท ี ย่กเล กิการเช ื อ่มต อก บัท ีว ี อปุกรณท ี ย่กเล กิการเช ื อ่มต อ

จะยงัคงพร อมใช งานอย 
•	 ถอดปล ั ๊ กออกจากเต าเส ียบก อนเก ิดพายฟุ าผ า
•	 เม ื อ่คณุปลดการเช ื อ่มต อสายไฟ ให ด งึท ี ่ต วัปล ั ๊ ก อย าด งึท ี ส่าย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
•	 ก อนท ี ค่ณุจะเช ื อ่มต อผล ิตภณัฑ ก บัเต าเส ียบไฟ ตรวจด ใูห แน ใจว าแรงดนัไฟฟ าตรงก บัค าท ี ่พ ิมพ บนด านหลงัหร ือ

ด านล างของผล ิตภณัฑ  อย าเส ียบปล ั ๊ กหากค าแรงดนัไฟฟ าแตกต างก นั

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
•	 จะม ีรงัส ีท ี ่มองเห น็และมองไม เห น็เม ื อ่เป ดเคร ื อ่ง หล กีเล ี ย่งให ห างจากแสงสว าง
•	 อย าแตะเลนส ออปต คิ ลัของด ิสก ท ี อ่ย ด านในช องใส ด ิสก 
•	 อย าวางผล ิตภณัฑ หร ือว ตัถใุดบนสายไฟหร ือบนอปุกรณไฟฟ าอ ื ่น
•	 หากผล ิตภณัฑ ถ กูขนส งในอณุหภ ูม ิท ี ่ต กว า 5°C ให แกะกล องผล ิตภณัฑ แล วรอจนกระท ั ่งอณุหภ ูม ิเท าก บัอณุหภ ู

ม ิห องก อนท ี ่จะเช ื อ่มต อปล ั ๊ กไฟ

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
•	 ห ามต ิดต ั ้ งผล ิตภณัฑ ในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่จ ำากดั และควรให ม ีพ ื ้ นท ี ่เหล ือรอบผล ิตภณัฑ อย างน อยส ี ่น ิ ้ ว เพ ื อ่

ให ผล ิตภณัฑ ระบายความร อนได  ตรวจด ใูห แน ใจว าผ าม านหร ือวตัถอุ ื ่นๆ ไม บงัช องระบายอากาศของผล ิตภณัฑ 

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!
•	 อย าใช แบตเตอร ี ผ่สมกนั (เก าและใหม  หร ือแบบคาร บอนและอลัคาไลน  อ ื ่นๆ)
•	 ถอดแบตเตอร ี อ่อกหากแบตเตอร ี ่หมด หร ือไม ได ใช งานร โีมทคอนโทรลเป นเวลานาน
•	 แบตเตอร ี ่ม ีสารเคม ีอย ภายใน ต องก ำาจ ดัท ิ ้ งอย างถ กูว ิธ ี
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ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
•	 ผล ิตภณัฑ /ร โีมทคอนโทรลอาจใช แบตเตอร ีแบบเหร ียญซ ึ ่งสามารถกล ืนเข าปากได 
•	 โปรดเก บ็แบตเตอร ใีห พ นม ือเด ก็ตลอดเวลา

  
การเตือนดานสุขภาพ 3D

•	 หากคณุหร ือครอบคร วัม ีประวตั กิารเจ บ็ป วยโรคลมบ าหม หูร ือ ม ีอาการแพ แสงกะท นัห นั ให ปร กึษาแพทย ผ เช ี ย่วชาญ 
ก อนเข าใกล แหล งไฟแฟลช, ภาพเคล ื อ่นไหวรวดเร ว็หร ือการด ู 3D

•	 เพ ื อ่หล กีเล ี ย่งความร ส กึไม สบาย เช น เว ียนศ ีรษะ, ปวดห วั หร ืองนุงง เราแนะน ำาว าไม ควรด ู 3D เป นระยะเวลาหน ึ ่ง 
หากคณุร ส กึไม สบาย ให หยดุร บัชม 3D และอย าเคล ื อ่นไหวร างกายหร ือท ำาก ิจกรรมท ี อ่าจท ำาให เก ิดอ นัตราย (เช น 
การข บัรถ) จนกว าอาการดงักล าวจะหายไป หากยงัคงม ีอาการ อย าร บัชม 3D ต อโดยไม ปร กึษาผ เช ี ย่วชาญทางการ
แพทย ก อน

•	 ผ ปกครองควรตรวจสอบเด ก็ขณะก ำาลงัร บัชม 3D และตรวจด ใูห แน ใจว าเด ก็ไม ม ีอาการใดๆ ตามท ี ไ่ด อธ ิบายไว ด านบน 
ไม แนะน ำาให เด ก็อายตุ กว า 6 ขวบร บัชม 3D เน ื อ่งจากสภาพร างกายยงัไม พร อม

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

•	 อย าใส ว ตัถใุดๆ ท ี ไ่ม ใช ด ิสก ลงในช องใส ด ิสก 
•	 อย าใส ด ิสก ท ี ถ่ กูห มหร ือด ิสท ท ี ่แตกหกัลงในช องใส ด ิสก 
•	 น ำาด ิสก ออกจากช องใส ด ิสก หากคณุไม ใช ผล ิตภณัฑ เป นเวลานาน
•	 ใช ผ าไมโครไฟเบอร เท าน ั ้ นในการท ำาความสะอาดผล ิตภณัฑ 

รักษาสิ่งแวดลอม

  
ผล ิตภณัฑ ของคณุใช ว สัด แุละส วนประกอบท ี ่ม คีณุภาพส งูในการผล ิต และสามารถน ำาไปร ไีซเค ิล หร ือน ำากล บั
มาใช ใหม ได 
ห ามท ิ ้ งผล ิตภณัฑ รวมก บัขยะจากคร วัเร ือน โปรดศ กึษากฎข อบงัค บัท องถ ิ ่นว าด วยการแยกเก บ็ผล ิตภณัฑ ไฟฟ าและ
อ ิเล ก็ทรอน กิส และแบตเตอร ี ่ การก ำาจ ดัผล ิตภณัฑ เก าเหล าน ี ้ อย างถ กูต องช วยป องก นัผลส ืบเน ื อ่งทางลบท ี อ่าจเก ิด
ข ึ ้ นก บัส ิ ่งแวดล อมและสขุภาพของมนษุย 

CLASS 1
LASER PRODUCT
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ผล ิตภณัฑ ของคณุประกอบด วยแบตเตอร ี ่ซ ึ ่งไม สามารถท ิ ้ งรวมก บัขยะในคร วัเร ือนท ั ่วไป
โปรดศ กึษากฎข อบงัค บัท องถ ิ ่นว าด วยการแยกเก บ็แบตเตอร ี ่ การท ิ ้ งแบตเตอร ี อ่ย างถ กูว ิธ ีจะช วยป องก นัไม ให เก ิดผลก
ระทบในทางลบต อส ิ ่งแวดล อมและสขุภาพได 
โปรดเย ี ย่มชม www.recycle.philips.com ส ำาหร บัข อม ลูเพ ิ ่มเต ิมเก ี ย่วก บัศ นูย ร ไีซเค ิลในพ ื ้ นท ี ่ของคณุ

ลิขสิทธิ์

 
อปุกรณน ี ้ ม ีเทคโนโลย ีป องก นัการคดัลอกซ ึ ่งได ร บัการค มครองโดยล ิขส ิทธ ิ ์ ของสหรฐัอเมร กิาและส ิทธ ิ ์ ในทร พัย ส ิ
นทางป ญญาอ ื ่นๆ ของ Rovi Corporation ห ามท ำาว ศิวกรรมย อนกลบัหร ือถอดแยกประกอบ 

ซอฟตแวรโอเพนซอรส

เม ื อ่ม กีารร องขอ Philips Electronics Singapore Pte Ltd. ในท ี ่น ี ้ เสนอท ี ่จะส งมอบส ำาเนาซอร สโค ดท ี ่ตรงก นัท ั ้ งหมด
ของชดุซอฟต แวร โอเพนซอส ท ี ไ่ด ร บัล ิขส ิทธ ิ ์ ท ี ใ่ช ในผล ิตภณัฑ น ี ้ เม ื อ่ข อเสนอน ี ้ ได ร บัการร องขอตามใบอนญุาตท ี ่
เก ี ย่วข อง 

ข อเสนอน ี ้ ม ผีลเป นเวลาสามป หลงัจากการซ ื ้ อผล ิตภณัฑ ตามข อม ลูท ี ่ปรากฏในใบเสร จ็ร บัเง ิน ในการขอร บัซอร สโค ด 
โปรดต ิดต อ open.source@philips.com หากคณุไม ต องการใช อ ีเมล หร ือหากคณุไม ได ร บัการย ืนย นัใบเสร จ็ภายในหน ึ ่ง
ส ปัดาห หลงัจากการส งอ ีเมล ไปยงัอ ีเมล แอดเดรสน ี ้ โปรดเข ียนถ งึ “Open Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands” หากคณุไม ได ร บัการย ืนย นัจดหมายในเวลาท ี ่เหมาะ
สม โปรดส งอ ีเมล ไปยงัอ ีเมล แอดเดรสด านบน

หมายเหตุสำาหรับผใช:

เม ื อ่ใช ผล ิตภณัฑ น ี ้ ก บัซอฟต แวร และบร กิารของ RealNetworks จะถ ือว าผ ใช ตกลงตามข อก ำาหนดของ REALNET-
WORKS, INC ดงัต อไปน ี ้ : 
•	 ผ ใช อาจใช ซอฟต แวร เพ ื อ่การใช ส วนต วัซ ึ ่งไม ใช เช งิพาณ ิชย ได เท าน ั ้ นโดยสอดคล องตามข อก ำาหนดของ RealNet-

works EULA 
•	 ห ามม ใิห ผ ใช ท ำาการแก ไข แปล ท ำาว ศิวกรรมย อนกลบั แก รหสั แยกประกอบหร ือใช ว ิธ ีอ ื ่นใดค นหาซอร สโค ดหร ือ

ท ำาซ ฟ งก ช นัการท ำางานของ Real Format Client Code ยกเว นภายในขอบเขตท ี ่ข อจ ำากดัน ี ้ เป นข อห ามโดยช ดั
แจ งตามกฎหมายท ี ่บงัค บัใช  

•	 RealNetworks Inc. สงวนส ิทธ ิ ์ การร บัประกนัและเง ื อ่นไขท ั ้ งหมดท ี ่นอกเหน ือจากท ี ก่ ำาหนดไว ในข อตกลงน ี ้
ซ ึ ่งใช แทนการร บัประกนัอ ื ่นๆ ท ั ้ งหมดท ั ้ งโดยช ดัแจ งหร ือโดยนยั รวมถ งึแต ไม จ ำากดัเฉพาะการร บัประกนัโดยนยั 
หร ือเง ื อ่นไขความสามารถทางการค าและความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค เฉพาะ และไม ร บัผ ิดใดๆ ท ั ้ งหมดต อความ
เส ียหายโดยอ อม ความเส ียหายพ ิเศษ ความเส ียหายโดยบงัเอ ญิ และความเส ียหายท ี ่ตามมา เช น แต ไม จ ำากดัเฉพาะ
ก ำาไรท ี ส่ ญูเส ีย 
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เครื่องหมายการคา

  
‘Blu-ray’, ‘Blu-ray Disc’, โลโก  ‘Blu-ray Disc’, โลโก  ‘Blu-ray 3D’ และ ‘Blu-ray 3D’ เป นเคร ื อ่งหมายการค าของ Blu-ray 
Disc Association

  
HDMI และโลโก  HDMI และอ ินเตอร เฟซ High-Definition Multimedia เป นเคร ื อ่งหมายการค าหร ือเคร ื อ่งหมายการค า
จดทะเบ ียนของ HDMI licensing LLC ในสหรฐัอเมร กิาและประเทศอ ื ่นๆ

  
ผล ิตภายใต ส ิทธ ิ ์ จาก Dolby Laboratories Dolby และสญัลกัษณ double-D เป นเคร ื อ่งหมายการค าของ Dolby Labo-
ratories

  
ผล ิตภายใต ใบอนญุาตการจดส ิทธ ิบ ตัรในสหรฐัอเมร กิา ส ิทธ ิบ ตัรท ี :่ 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 และส ิทธ ิบ ตัรอ ื ่นในสหรฐัอเมร กิา และส ิทธ ิบ ตัร
อ ื ่นๆ ท ั ่วโลกท ี อ่อกแล วหร ือรอด ำาเน ินการอย  DTS และสญัลกัษณเป นเคร ื อ่งหมายการค าจดทะเบ ียน และ DTS-HD, และ 
DTS-HD Master Audio | Essential และโลโก  DTS เป นเคร ื อ่งหมายการค าของ DTS, Inc. ผล ิตภณัฑ รวมถ งึซอฟต แวร  
© DTS, Inc. สงวนล ิขส ิทธ ิ ์

  
เก ี ย่วก บัว ิด โีอ DIVX: DivX® เป นรปูแบบว ิด โีอด ิจ ิตอลท ี ส่ร างข ึ ้ นโดย DivX, Inc. อปุกรณน ี ้ ได ร บัการร บัรอง 
DivX Certified® ว าสามารถเล นว ิด โีอ DivX ได  โปรดเย ี ย่มชม divx.com ส ำาหร บัข อม ลูเพ ิ ่มเต ิมและเคร ื อ่งม ือ
ซอฟต แวร เพ ื อ่แปลงไฟล ของคณุให เป นว ิด โีอ DivX

เก ี ย่วก บั DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อปุกรณ DivX Certified® ต องลงทะเบ ียนเพ ื อ่ให เล นเน ื ้ อหา DivX Video-
on-Demand (VOD) ได  ในการร บัรหสัลงทะเบ ียน ให ค นหาส วน DivX VOD ในเมน ตู ั ้ งค าอปุกรณของคณุ ไปท ี ่ vod.
divx.com ส ำาหร บัข อม ลูเพ ิ ่มเต ิมเก ี ย่วก บัว ิธ กีารลงทะเบ ียนให เสร จ็สมบ รูณ

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD และโลโก ท ี ่เก ี ย่วข องเป นเคร ื อ่งหมายการค าจดทะเบ ียนของ DivX, Inc. 
และสามารถใช ได ภายใต ล ิขส ิทธ ิ ์
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DivX Certified® ส ำาหร บัเล นว ิด โีอ DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) ส งูสดุ 1080p HD รวมถ งึเน ื ้ อหาพร ี
เม ี ย่ม
 

 
BONUSVIEW™

‘BD LIVE’ และ ‘BONUSVIEW’ เป นเคร ื อ่งหมายการค าของ Blu-ray Disc Association

  
‘DVD Video’ เป นเคร ื อ่งหมายการค าของ DVD Format/Logo Licensing Corporation

  
โลโก  Real RMVB เป นเคร ื อ่งหมายการค าของหร ือเคร ื อ่งหมายการค าจดทะเบ ียนของ RealNetworks, Inc.

  
Java และเคร ื อ่งหมายการค า Java อ ื ่นและโลโก เป นเคร ื อ่งหมายการค าจดทะเบ ียนของ Sun Microsystems, Inc. ใน
ประเทศสหรฐัอเมร กิาและ/หร ือในประเทศอ ื ่นๆ

TH
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License Texts and Acknowledgements for any open source software used in 
this Philips product

Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual, or in the supplied safety leaflet (if 
available).

1. U-boot
#
# (C) Copyright 2000 - 2008
# Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
#
# See file CREDITS for list of people who contributed to this
# project.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2 of
# the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
# MA 02111-1307 USA
#
A copy of the GPL is included below at item 2.

2. Linux kernel
NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely 
considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of “derived work”.
Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to 
(the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the 
license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

Linus Torvalds
----------------------------------------
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software 
and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that 
you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs; and that you know you can do these things.



2

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to 
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the 
rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them 
these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to 
know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors 
of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we 
have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying 
it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such 
program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its 
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). 
Whether that is true depends on what the Program does.

1.  You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions:
a)  You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of 

any change.
b)  You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from 

the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

c)  If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including 
an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to 
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and 
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the 
Program.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based 
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a)  Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 

under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b)  Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no 

more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of 
the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or,

c)  Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code 
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, 
as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, 
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4.  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically 
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you 
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), 
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a 
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. 
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not 
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict 
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a 
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-
free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only 
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 
to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application 
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit 
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this 
License.
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9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time 
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License 
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a 
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve 
this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to 
where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) 19yy <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later 
version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public 
License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. 
Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be 
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” 
for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) 
written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is 
a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is 
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

3. Busybox, the Linux IR control package and SquashFS
Busybox, the Linux IR control package and SquashFS are subject to the GPL, a copy of which is included at item 2.

4. DirectFB, glibc, libusb-compat,libusb and mtd-utils
DirectFB glibc, libmtp and libusb are subject to the following license:

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, 
version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically 
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest 
you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in 
any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if 
you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of 
it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you 
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with 
the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the 
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original 
version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a 
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. 
Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full 
freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, 
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary 
General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free 
programs. 
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is 
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore 
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permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits 
more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing 
non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, 
so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more 
frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain 
by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use 
a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many 
more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of 
a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified 
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the 
library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the 

copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General 
Public License (also called “this License”).
Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. 
A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition 
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its 
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered 
only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for 
writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library 
does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 
and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, 
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also 
meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of 

any change. 
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this 

License.
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d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the 
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole 
must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus 
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, 
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on 
the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of 
this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given 
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the 
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of 
the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do 
not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange. 
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even 
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the 
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is 
therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. 
Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a 
library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of 
whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still 
fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the 
Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the 
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, 
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for 
debugging such modifications.
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You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and 
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays 
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference 
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 

including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses 
the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses 
at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library 
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user 
installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made 
with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access 
to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a 
copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the library” must include any data and utility programs 
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed 
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not 
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with 
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the 
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, 
and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any 

other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and 

explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this 

License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from 
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you 
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), 
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives 
a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and 
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict 
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a 
consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-
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free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only 
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 
to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application 
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not 
thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address 
new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that 
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license 
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our 
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO 

THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS 
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY 
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it 
free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms 
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a 
pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later 
version.
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This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General 
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the 
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” 
for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by 
James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it! 

5. IJG: JPEG software decoder
The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its 
quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided “AS IS”, and you, its user, 
assume the entire risk as to its quality and accuracy.
This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
All Rights Reserved except as specified below.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, 
without fee, subject to these conditions:
(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this 

copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be 
clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that “this software is 
based in part on the work of the Independent JPEG Group”.

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable 
consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. 

6. WPA Supplicant
Copyright (c) 2003-2009, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to 

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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7. Unicode Bidirectional Algorithm
For the general privacy policy governing access to this site, see the Unicode Privacy Policy. For trademark usage, see the 
Unicode Consortium® Trademarks and Logo Policy.
Notice to End User: Terms of Use 
Carefully read the following legal agreement (“Agreement”). Use or copying of the software and/or codes provided 
with this agreement (The “Software”) constitutes your acceptance of these terms 
Unicode Copyright. 
Copyright © 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. 
Certain documents and files on this website contain a legend indicating that “Modification is permitted.” Any person 
is hereby authorized, without fee, to modify such documents and files to create derivative works conforming to the 
Unicode® Standard, subject to Terms and Conditions herein. 
Any person is hereby authorized, without fee, to view, use, reproduce, and distribute all documents and files solely 
for informational purposes in the creation of products supporting the Unicode Standard, subject to the Terms and 
Conditions herein. 
Further specifications of rights and restrictions pertaining to the use of the particular set of data files known as the 
“Unicode Character Database” can be found in Exhibit 1. 
Each version of the Unicode Standard has further specifications of rights and restrictions of use. For the book editions, 
these are found on the back of the title page. For the online edition, certain files (such as the PDF files for book 
chapters and code charts) carry specific restrictions. All other files are covered under these general Terms of Use. To 
request a permission to reproduce any part of the Unicode Standard, please contact the Unicode Consortium. 
No license is granted to “mirror” the Unicode website where a fee is charged for access to the “mirror” site. 
Modification is not permitted with respect to this document. All copies of this document must be verbatim. 
Restricted Rights Legend. Any technical data or software which is licensed to the United States of America, its agencies 
and/or instrumentalities under this Agreement is commercial technical data or commercial computer software 
developed exclusively at private expense as defined in FAR 2.101, or DFARS 252.227-7014 (June 1995), as applicable. 
For technical data, use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in DFARS 
202.227-7015 Technical Data, Commercial and Items (Nov 1995) and this Agreement. For Software, in accordance 
with FAR 12-212 or DFARS 227-7202, as applicable, use, duplication or disclosure by the Government is subject to the 
restrictions set forth in this Agreement. 
Warranties and Disclaimers. 
This publication and/or website may include technical or typographical errors or other inaccuracies . Changes are 
periodically added to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication and/
or website. Unicode may make improvements and/or changes in the product(s) and/or program(s) described in this 
publication and/or website at any time. 
If this file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc. the sole and exclusive remedy for any 
claim will be exchange of the defective media within ninety (90) days of original purchase. 
EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION C.2, THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-
INFRINGEMENT. UNICODE AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ERRORS OR OMISSIONS 
IN THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE OR OTHER DOCUMENTS WHICH ARE REFERENCED BY OR 
LINKED TO THIS PUBLICATION OR THE UNICODE WEBSITE. 
Waiver of Damages. In no event shall Unicode or its licensors be liable for any special, incidental, indirect or 
consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, whether or not Unicode was advised of the possibility 
of the damage, including, without limitation, those resulting from the following: loss of use, data or profits, in connection 
with the use, modification or distribution of this information or its derivatives. 
Trademarks. 
Unicode and the Unicode logo are registered trademarks of Unicode, Inc. 
This site contains product names and corporate names of other companies. All product names and company names 
and logos mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Other products 
and corporate names mentioned herein which are trademarks of a third party are used only for explanation and for the 
owners’ benefit and with no intent to infringe. 
Use of third party products or information referred to herein is at the user’s risk. 
Miscellaneous. 
Jurisdiction and Venue. This server is operated from a location in the State of California, United States of America. 
Unicode makes no representation that the materials are appropriate for use in other locations. If you access this server 
from other locations, you are responsible for compliance with local laws. This Agreement, all use of this site and any 
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claims and damages resulting from use of this site are governed solely by the laws of the State of California without 
regard to any principles which would apply the laws of a different jurisdiction. The user agrees that any disputes 
regarding this site shall be resolved solely in the courts located in Santa Clara County, California. The user agrees said 
courts have personal jurisdiction and agree to waive any right to transfer the dispute to any other forum. 
Modification by Unicode Unicode shall have the right to modify this Agreement at any time by posting it to this site. 
The user may not assign any part of this Agreement without Unicode’s prior written consent. 
Taxes. The user agrees to pay any taxes arising from access to this website or use of the information herein, except for 
those based on Unicode’s net income. 
Severability. If any provision of this Agreement is declared invalid or unenforceable, the remaining provisions of this 
Agreement shall remain in effect. 
Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties. 
--------------------------------------------------------------------------------
EXHIBIT 1
UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE
Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/
reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes any source code published in the Unicode 
Standard or under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.
unicode.org/cldr/data/.
NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR 
OTHERWISE USING UNICODE INC.’S DATA FILES (“DATA FILES”), AND/OR SOFTWARE (“SOFTWARE”), YOU 
UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE 
DATA FILES OR SOFTWARE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.
org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any 
associated documentation (the “Data Files”) or Unicode software and any associated documentation (the “Software”) 
to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, 
merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data 
Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice 
appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice 
appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well 
as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY 
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE 
DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the 
copyright holder.
--------------------------------------------------------------------------------
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other 
trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
-------------------------------------------------------------------------------- 

8. OpenSSL.
Open SSL is an Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security 
(TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library.
See http://www.openssl.org/, and in particular http://www.openssl.org/source/license.html.
The license conditions are copied below.
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay 
license apply to the toolkit.
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See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL, please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License
---------------

/* =====================================================
* Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*  notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*  the documentation and/or other materials provided with the
*  distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*  software must display the following acknowledgment:
*  “This product includes software developed by the OpenSSL Project
*  for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
*
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to
*  endorse or promote products derived from this software without
*  prior written permission. For written permission, please contact
*  openssl-core@openssl.org.
*
* 5.  Products derived from this software may not be called “OpenSSL”
*  nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*  acknowledgment:
*  “This product includes software developed by the OpenSSL Project
*  for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ======================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Original SSLeay License
-----------------------
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/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*  documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*  must display the following acknowledgement:
*  “This product includes cryptographic software written by
*  Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
*  The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
*  being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*  the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*  “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR 
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
* OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
* CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
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9. Zlib general purpose compression library
See http://www.zlib.net/, and in particular http://www.zlib.net/zlib_license.html.

/* zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for 
any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it 
and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If 

you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is 
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original 
software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly  jloup@gzip.org
Mark Adler  madler@alumni.caltech.edu
*/ 

10. cURL
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

11. Freetype, a Free, High-Quality, and Portable Font Engine
The software is based in part of the work of the FreeType Team.
See http://freetype.sourceforge.net/, and in particular http://freetype.sourceforge.net/FTL.TXT. 
Portions of the relevant license conditions are copied below.
The FreeType Project LICENSE     2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
…
1. No Warranty
------------------

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS’ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution
-------------------

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, 
compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and 
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object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of 
the rights granted herein, subject to the following conditions:

…
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the 

work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the 
FreeType web page in your documentation, though this isn’t mandatory.

… 

12. International Components for Unicode
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1995-2009 International Business Machines Corporation and others 
All rights reserved. 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom 
the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in 
all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting 
documentation. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. 

13. Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

14. DNS Resolver
The DNS resolver code, taken from BIND 4.9.5, is copyrighted both by UC Berkeley and by Digital Equipment 
Corporation. The DEC portions are under the following license:
Portions Copyright (C) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital 
Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software 
without specific, written prior permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS’’ AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES 
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
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FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, 
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

15. getnameinfo, getaddrinfo
The files inet/getnameinfo.c and sysdeps/posix/getaddrinfo.c are copyright (C) by Craig Metz and are distributed under 
the following license:
/* The Inner Net License, Version 2.00
The author(s) grant permission for redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, of 
the software and documentation provided that the following conditions are met:
0. If you receive a version of the software that is specifically labelled as not being for redistribution (check the version 

message and/or README), you are not permitted to redistribute that version of the software in any way or form.
1. All terms of the all other applicable copyrights and licenses must be followed.
2. Redistributions of source code must retain the authors’ copyright notice(s), this list of conditions, and the following 

disclaimer.
3. Redistributions in binary form must reproduce the authors’ copyright notice(s), this list of conditions, and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. [The copyright holder has authorized the removal of this clause.]
5. Neither the name(s) of the author(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ITS AUTHORS AND CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
If these license terms cause you a real problem, contact the author. */

16. libpng
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the 
notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.2.41, December 3, 2009, are Copyright (c) 2004, 2006-2009 Glenn 
Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following 
individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as 
libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no 
warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with 
all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
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libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-
Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals 
added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list 
of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, 
Inc.
For the purposes of this copyright and license, “Contributing Authors” is defined as the following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied “AS IS”.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, 
expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose.  
The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or 
consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility 
of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, 
without fee, subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source 
code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use this source code in a 
product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
A “png_get_copyright” function is available, for convenient use in “about” boxes and the like:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files “pngbar.png” and “pngbar.jpg (88x31) and 
“pngnow.png” (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source 
Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
December 3, 2009

17. SQLite
All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Public_
Domain”public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have 
signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored 
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in a firesafe at the main offices of HYPERLINK “http://www.hwaci.com”Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, 
use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any 
purpose, commercial or non-commercial, and by any means. 
The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually 
bundle and ship with a larger application. Portions of the documentation and some code used as part of the build 
process might fall under other licenses. The details here are unclear. We do not worry about the licensing of the 
documentation and build code so much because none of these things are part of the core deliverable SQLite library. 
All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from 
the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain 
dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

18. libxml2
Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio files, which are covered by a 
similar licence but with different Copyright notices) all the files are:
Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is fur- nished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT- NESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CON- NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in advertising or otherwise to promote 
the sale, use or other deal- ings in this Software without prior written authorization from him.
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