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1 Өнімде көрсетілген тауар 
белгісі

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының 
тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы 
Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

 
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
United States and other countries.

 
Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS 
and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a 
trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

  
Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

®
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2 Қауіпсіздік және ескерту

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. 
Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз 

 
Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған 
материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін корпусты алып 
тастамаңыз. 

 
«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын 
болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға 
шақырады. 
АБАЙЛАҢЫЗ! От немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы 
жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және оның үстіне вазалар сияқты 
сұйықтықтармен толтырылған заттар қойылмауы тиіс. 
ЕСКЕРТУ! Ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. 
(Полярлы штепсельдері бар аймақтар үшін: ток соғу қаупінің алдын алу үшін 
штепсель мен саңылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.) 
• Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
• Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен 

қолданыңыз.
• Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс. 
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• Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық 
толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз. 

• Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн 
сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.

• Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе 
соған тең түрімен ауыстырыңыз.

 
Өнімге жасалған модификация зиянды радиацияның шығуын немесе 
қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Абайлаңыз

 • Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды. 
 • Бұл өнімнің ешбір бөлігін майлауға болмайды.
 • Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
 • Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс 

ұстаңыз. 
 • Өнімді қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай 

қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
 • Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату 

құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Сәйкестік

 
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын 
талаптарына сай.
II сыныпты жабдық таңбасы:

  
Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II 
СЫНЫПТЫ жабдық.
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WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда 
бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану 
құқығынан айыруы мүмкін.

Ескертпе

 • Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

Авторлық құқықтары

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта 
бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді 
өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Қоршаған ортаны күту

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты
Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай 
ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол 
(буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.) 
Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда 
қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш 
материалдар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді 
ұстаныңыз.
 

 
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар 
мен бөлшектерден жасалған. 
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Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол 
бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.
Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті 
ережелерімен танысып алыңыз.
Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, 
жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау 
қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.
 

Кепілдік

• Өнімді жөндеуге әрекеттенуші болмаңыз, бұл жарақат алу, өнімді 
зақымдау қаупін тудыруы мүмкін және кепілдікті жарамсыз етеді.

• Өнім мен қосалқы құралдарды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана 
пайдаланыңыз. Өнімнің артқы жағында басылған сақтандыру белгісі 
электр тогының соғу қаупін көрсетеді.

• Өнімнің орауын ешқашан алмаңыз. Қызмет көрсету немесе жөндету 
жұмыстары үшін әрдайым тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына 
хабарласыңыз.

• Осы нұсқаулықта нақты тыйым салынған кез келген әрекет немесе осы 
нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе 
жинау процедуралары кепілдікті жарамсыз етеді.
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3 Негізгілер

Қосу

  
a Дыбыс/бейне шығысына арналған HDMI қосқышы

• HDMI кабелі арқылы жоғары теледидарды (HDTV) қосады

b Қуат қосқышы 
• АТ қуат сымы арқылы қуат көзіне қосады

Теледидарды AV кабельдері арқылы қосу

  
ab

HDMI IN

HDMI

HDMI

MAINS ~

RL VIDEOAV
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• AV арқылы HMP4000 құрылғысын теледидарға қосу үшін берілген AV 
кабелін пайдаланыңыз.

• Ашалар мен розеткалардың түстері сәйкес келетінін тексеріңіз. 
Жоғары сапалы дыбыс үшін

 
• OPTICAL арқылы бейне/дыбыс жүйесінде HMP4000 құрылғысын 

OPTICAL немесе SPDIF кіріс қосқышына қосу үшін талшықты-оптикалық 
кабельді пайдаланыңыз. 

Қосу немесе сөндіру

1 HMP4000 құрылғысында қосу үшін қашықтан басқару құралындағы  
түймесін басыңыз. 
 » Қуат көрсеткіші ақ болып жанады. 

  
2 Теледидарда HMP4000 құрылғысының кіріс қосқышына ауысыңыз:

• HMP4000 құрылғысының кіріс арнасын таңдау үшін теледидардың 
қашықтан басқару құралында сигнал көзі түймесін пайдаланыңыз. 

OPTICAL



10 KK

 
3 HMP4000 құрылғысын күту режиміне ауыстыру үшін қашықтан басқару 

құралында қайтадан  түймесін басыңыз.
 » Қуат көрсеткіші қызыл болып жанады. 

Авто күту режимі
Негізгі экранда  [Setup] > [System] тармағына өтіп, [Automatic Standby] 
режимін қосыңыз
15 минут бойы HMP4000 құрылғысында ешбір түйме басылмаса немесе 
мультимедиа файлдары ойнатылмаса, HMP4000 құрылғысы автоматты түрде 
күту режиміне ауысады.

Экран сақтағыш
Негізгі экранда  [Setup] > [System] тармағына өтіп, [Screen Saver Delay] 
режимін қосыңыз.
Көрсетілген уақыт ішінде HMP4000 құрылғысында ешбір түйме басылмаса 
немесе мультимедиа файлдары ойнатылмаса, экран сақтағыш іске қосылады. 
Экран сақтағыш мүмкіндігінен шығу үшін қашықтан басқару құралындағы кез 
келген түймені басыңыз. 

Қашықтан басқару құралын пайдалану

HMP4000 құрылғысын қосу немесе күту режиміне ауысу
•  түймесін басыңыз.

Экрандар арасында немесе опцияларда жылжу

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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• Негізгі экранға оралыңыз.
, , , 

• Опцияларда жылжу
OK
• Опцияны растау

• Бір деңгей артқа өту немесе шығу
Мультимедианы ойнату немесе файлда жылжу үшін опциялар мәзірін көру

•  OPTIONS түймесін басыңыз
Ойнатуды басқару

• Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру

• Ойнатуды тоқтату
 / 

• Алдыңғы/келесі мультимедиа файлын өткізіп жіберу
 / 

• Ағымдағы файл ішінде артқа немесе алға қарай іздеу
• Іздеу жылдамдығын таңдау үшін қайта-қайта басыңыз.

 / 
• Фотосуретті бұру

 INFO
• Ойнату барысында ағымдағы файл туралы ақпаратты көрсету

• Кадр пішімін таңдау, кішірейту немесе үлкейту үшін қайталап 
басыңыз. Үлкен фотосуретті панорамалау үшін , , ,  
түймелерін басыңыз.

SUBTITLE
• Субтитр опцияларын ашу

Қосылған USB құрылғысын қауіпсіз шығарып алу
•  түймесін басып тұрып, параметрді таңдаңыз

Қосылған сақтау құрылғысындаастынан файлдарды/қалталарды басқару
• EDIT түймесін басыңыз.

Мәтінді енгізу
Экрандағы пернетақта арқылы мәтінді енгізу үшін қашықтан басқару құралын 
пайдаланыңыз. 
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Кіріс режимдерін таңдау
• Қашықтан басқару құралындағы  /  түймесін басыңыз. 

 » Экрандағы пернетақтада ағымдағы кіріс режимі бөлектенеді. 
 : ағылшынша бас әріппен енгізу
 : ағылшынша кіші әріппен енгізу 

 : таңбалар 
Мәтінді енгізу 
1 Қашықтан басқару құралында пернеге жылжу үшін    түймесін, ал 

әріпті немесе таңбаны таңдау үшін OK түймесін басыңыз. 
2 Экрандағы пернетақтада қашықтан басқару құралы арқылы енгізу 

опцияларын таңдаңыз: 
 /  : жүгіргіні солға немесе оңға жылжыту. 

 : жүгіргі алдындағы жазбаны жою.
3 Мәтінді енгізу аяқталғанда шығу үшін экрандағы пернетақтада OK 

түймесін басыңыз.

OK
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4 Ойнату

Ажыратымдылығы жоғары теледидарда жад құрылғысындағы мультимедиа 
файлын тамашалаңыз, оның ішінде: 

• USB көлемді сақтау құрылғысынан, 
• SD картасынан немесе 
• SDHC картасынан.

Көлемді сақтау құрылғысынан ойнату

1 Көлемді сақтау құрылғысын HMP4000 құрылғысына жалғаңыз:
• USB көлемді сақтау құрылғысы үшін HMP4000 құрылғысындағы  

ұясына жалғаңыз.
• SD/ SDHC картасын SD ұясына салыңыз.

 
  

 » USB құрылғысын HMP4000 құрылғысы танып,  белгішесі негізгі 
экрандағы  белгішесіне өзгереді. 

 » SD/ SDHC картасын HMP4000 құрылғысы танып,  белгішесі 
негізгі экрандағы  белгішесіне өзгереді.

2  Негізгі экранда  немесе  тармағын таңдаңыз.
 » Мультимедиа файлдары былайша сұрыпталады:

HDMI

HDMI
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[Folder]: барлық файлдарды/қалталарды көрсету. 
[Movies]: фильмдерді көрсету.
[Music]: музыка файлдарын көрсету.
[Photos]: фотосурет файлдарын көрсету.

 
3 Ойнату бастау керек файлды таңдаңыз.

Мультимедиа файлдарын іздеу

• Файлдар немесе қалталар тізімінде параметрлерді таңдау үшін  
OPTIONS түймесін басыңыз:
[Folder] ішінде:
Файлдарды түрлі көріністе көрсету үшін
• [Thumbnails][List] немесе[Preview] тармағын таңдаңыз.
Файлдарды мультимедиа түрі бойынша көрсету үшін 
• [All Media],[Movies],[Photos],немесе [Music] тармағын таңдаңыз.
[Movies], [Music] және [Photos] параметрінде:
Файлды кілтсөз бойынша іздеу үшін 
• [Search] тармағын таңдаңыз. Экрандағы пернетақтада кілтсөзді 

енгізіңіз (ақылдасу 'Мәтінді енгізу' бет 11). 
Файлдарды түрлі жолмен сұрыптау үшін
• [Sort Order] тармағын таңдаңыз.
Қалта көрінісі өту үшін
• [Go to Folder] тармағын таңдаңыз.

Ойнату параметрлерін таңдау

1 Ойнату барысында қашықтан басқару құралындағы  OPTIONS 
түймесін басыңыз.

Folder Movies Music Photos
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2 Параметрді таңдау үшін    түймесін басыңыз. Растау үшін, OK 
түймесін басыңыз.

Бейнелер үшін
[Subtitle]: субтитр тілін таңдау
[Audio]: дыбыс тілін таңдау
[Night Mode]: (Dolby Digital форматында кодталған дыбыс үшін): қатты 
дыбыс деңгейін жұмсартады және жұмсақ дыбыс деңгейін қатты етеді, 
сонда басқаларға кедергі келтірмей бейнелерді төменгі дыбыс деңгейінде 
тамашалауға болады.
[GOTO]: нақты уақытқа, тақырыпқа, немесе тарауға өткізу. 
[Repeat Title]: ағымдағы тақырыпты қайталау.
[Repeat All]: барлық файлдарды қайталау.
[Repeat Off]: қайталау режимін ажырату.
[Video Setting]: дисплей параметрлерін таңдау.
Музыка үшін
[Repeat Off]: қайталау режимін ажырату.
[Repeat One]: ағымдағы файлды қайталау.
[Repeat All]: барлық файлдарды қайталау.
[Shuffle Loop]: барлық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
Фотосурет слайд көрсетілімі үшін
[Slide Timing]: бір слайд екіншісіне ауыспастан бұрын уақыт аралығын 
белгілейді. 
[Slide Transition]: екі слайдтың арасында өткізу режимін орнатады.
[Repeat Off]: қайталау режимін ажырату.
[Repeat All]: ағымдағы қалтадағы фотосуреттерді қайталап көрсету.
[Shuffle Loop]: ағымдағы қалтадағы фотосуреттерді кездейсоқ ретпен көрсету. 
[Background Music]: слайд көрсетілімі барысында музыка файлын ойнату.
[Video Setting]: дисплей параметрлерін таңдау.

Файлдарды басқару

HMP4000 құрылғысында негізгі экраннан  немесе  белгішесін таңдаңыз. 
[Folder] параметріне өтіңіз, сонда қосылған сақтау құрылғыларындағы 
файлдарды басқаруға болады.



16 KK

 
Файлдар мен қалталарды көшіру немесе жылжыту

1 [Folder] параметрінде файлдар/қалталар тізімінен файлды немесе 
қалтаны таңдаңыз.
Бірнеше файлдарды таңдау 

a Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз. 
 » Параметрлер тізімі көрсетіледі. 

b [Multiple Select] тармағын таңдаңыз.
 » Файлдар немесе қалталар қосу үшін файлдар тізімі жасалады. 

c Файлды немесе қалтаны таңдау үшін  /  түймесін басыңыз. 
Растау үшін,  түймесін басыңыз.

2 Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз.
3 Параметрлердің қалқымалы тізімінде [Copy] немесе [Move] тармағын 

таңдаңыз.
4 Сақталатын орын ретінде қалтаны таңдаңыз. Растау үшін,  түймесін 

басыңыз.
 » Таңдалған файлдар немесе қалталар сақталатын қалтаға көшіріледі 

немесе жылжытылады.

Файлдарды және қалталарды жою

1 «Файлдар мен қалталарды көшіру немесе жылжыту» астындағы 1-3 
қадамдарды орындаңыз (ақылдасу 'Файлдар мен қалталарды көшіру 
немесе жылжыту' бет 16).

2 Параметрлердің қалқымалы тізімінде [Delete] тармағын таңдаңыз.
 » Таңдалған файлдар немесе қалталар жойылады.

Folder Movies Music Photos



17KK

Файлдар мен қалталардың атауын өзгерту

1 [Folder] параметрінде файлдар/қалталар тізімінен файлды немесе 
қалтаны таңдаңыз.

2 Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз.
3 Параметрлердің қалқымалы тізімінде [Rename] тармағын таңдаңыз.
4 Қалқымалы экрандағы пернетақтада файл/қалта атауын өзгертіңіз 

(ақылдасу 'Мәтінді енгізу' бет 11).

Музыканың ойнату тізімдерін жасау
Бірге ойнатылатын музыка файлдарының ойнату тізімдерін жасауға болады.
1 [Folder] параметрінде музыка файлдарын таңдаңыз.

a Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз. 
 » Параметрлер тізімі көрсетіледі. 

b [Multiple Select] тармағын таңдаңыз.
 » Файлдар қосу үшін файлдар тізімі жасалады. 

c Файлды таңдау үшін  /  түймесін басыңыз. Растау үшін,  
түймесін басыңыз.

2 Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз.
3 Параметрлердің қалқымалы тізімінде [Save Playlist] тармағын таңдаңыз.
4  Ойнату тізімін қажетінше атаңыз.

 » Музыка ойнату тізімі жасалады.

Фотосурет альбомдарын жасау
Сурет файлдары үшін фотосурет альбомдарын жасауға болады.
1 [Folder] параметрінде сурет файлдарын таңдаңыз. 

a Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз. 
 » Параметрлер тізімі көрсетіледі. 

b [Multiple Select] тармағын таңдаңыз.



18 KK

 » Файлдар қосу үшін файлдар тізімі жасалады. 

c Файлды таңдау үшін  /  түймесін басыңыз. Растау үшін,  
түймесін басыңыз.

2 Қашықтан басқару құралында EDIT түймесін басыңыз.
3 Параметрлердің қалқымалы тізімінде [Save Photo Album] тармағын 

таңдаңыз.
4  Фотосурет альбомын қажетінше атаңыз.

 » Фотосурет альбомы жасалады.
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5 Орнату

HMP4000 құрылғысының орнату опцияларын өзгертуге де болады. 
1 Негізгі экранда  [Setup] параметрін таңдаңыз.

• Қажет болса, негізгі экранға өту үшін қашықтан басқару құралындағы 
 түймесін басыңыз. 
 » Орнату мәзірі көрсетіледі.

2 Параметрді таңдау үшін    түймесін басыңыз. Опцияны құптау 
үшін OK түймесін басыңыз. 
• Жоғарғы деңгей мәзіріне оралу үшін  түймесін басыңыз. 

Жүйе

[Menu Language]: экрандағы мәзірлер тілін таңдау.
[Subtitle]: бейнелер үшін субтитр тілін таңдау.
[Screen Saver Delay]: таңдалған уақыт аралығы үшін HMP4000 құрылғысы 
әрекетсіздік режимінде болғанда, мысалы, уақытша тоқтату немесе 
тоқтату режимінде, экран сақтағышты қосу. Экран сақтағыш режимінен 
шығу үшін кез келген пернені басыңыз.
[Automatic Standby]: HMP4000 құрылғысында 15 минут бойы ешбір 
түйме басылмағанда немесе мультимедиа файлдары ойнатылмағанда 
HMP4000 құрылғысын күту режиміне ауыстыру.
[Request to Resume Play]: соңғы тоқтатқан жерден бейне ойнатуды 
жалғастыру қажет пе, жоқ па, соны таңдауға мүмкіндік береді.
[Reset Factory Defaults]: зауыттық параметрлерді қалпына келтіру.

Дыбыс

[HDMI Audio Mode]: HDMI қосқышы үшін дыбыс шығысын таңдау.
[Optical output]: OPTICAL қосқышы үшін дыбыс шығысын таңдау
[Lip Sync]: дыбысты бейне ойнатумен синхрондау.
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Бейне

[Aspect Ratio]: дисплейдің кадр пішімін таңдау. 
[TV System]: теледидар қолдайтын бейне ажыратымдылығын таңдау. 
Толығырақ ақпаратты теледидар нұсқаулығынан қараңыз.
[Video Zoom]: бейне көріністерін үлкейту немесе кішірейту.
*[1080P 24Hz]: бейне шығысы үшін 1080p 24 Гц ажыратымдылығын 
пайдалану, мұндағы 1080p 24 Гц ажыратымдылық пен кадр 
жылдамдығын білдіреді. 
[Deep Color]: бейне мазмұны қою түс режимінде түсірілгенде және 
теледидар бұл функцияны қолдағанда түстерді көбірек көлеңкемен 
және реңктермен көрсетеді.

Ескертпе

 • *Бейне ажыратымдылығы теледидармен үйлесімді болмаса, бос экранды көресіз. Дисплейді 
қалпына келтіру үшін 10 секунд күте тұрыңыз.
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6 EasyLink

HMP4000 құрылғысында HDMI CEC (Тұтынушылардың электрондық 
бақылауы) протоколын пайдаланатын Philips EasyLink мүмкіндігі бар. HDMI 
арқылы жалғанған EasyLink үйлесімді құрылғыларды басқару үшін бір қашықтан 
басқару құралын пайдалануға болады.
1 HDMI арқылы HMP4000 құрылғысын HDMI CEC протоколдарымен 

үйлесімді теледидарға қосыңыз. 
2 Теледидарда HDMI CEC әрекеттеріне мүмкіндік беру үшін 

функцияларды қосыңыз (теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз).

3 HMP4000 құрылғысында [Easy Link] параметрін қосыңыз.
• Негізгі экранда [Setup] > [Easy Link] тармағын таңдаңыз. [On] 

тармағын таңдаңыз.
4 [Easy Link] экранында келесі опцияларды таңдауға болады:

[One Touch Play]
HMP4000 құрылғысында ойнатуды бастағанда теледидар HDMI кіріс 
арналарына автоматты түрде ауысады.
[One Touch Standby]
Теледидарды күту режиміне ауыстырғанда HMP4000 құрылғысы да күту 
режиміне автоматты түрде ауысады.
[Auto Power On From TV]
Теледидардағы HMP4000 құрылғысының кіріс арнасын қосқанда HMP4000 
күту режимінен автоматты түрде ауыса алады.

Ескертпе

 • WOOX Innovations компаниясы барлық HDMI CEC құрылғыларымен үйлесімді болуына 100% 
кепілдік бермейді.
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7 Микробағдарламаны USB 
сақтау құрылғысы арқылы 
жаңарту

Микробағдарламаны жаңартпас бұрын HMP4000 құрылғысының ағымдағы 
микробағдарлама нұсқасын тексеріңіз. Негізгі экранда  [Setup] > [Software 
Upgrade] > [Version Info] тармағына өтіңіз.
1 Компьютерде мына әрекеттерді орындаңыз:

a Соңғы микробағдарламаны табу үшін www.philips.com/support 
торабына өтіңіз. 

b Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын 
басыңыз.

c Микробағдарлама жаңартуын жүктеп алып, USB сақтау 
құрылғысының түпкі каталогына файлды сақтаңыз.

2 HMP4000 құрылғысында мына әрекеттерді орындаңыз:

a USB сақтау құрылғысын жалғаңыз.

b Негізгі экранда [Setup] > [Software Upgrade]> [USB upgrade] 
тармағын таңдаңыз.
 » Микробағдарлама жаңартуы анықталса, жаңартуды бастау 

сұралады.

3 Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 » Жаңарту аяқталғанда HMP4000 құрылғысы автоматты түрде өшіп, 

қайта қосылады.

Ескерту

 • Микробағдарлама жаңартуын бастамас бұрын HMP4000 құрылғысы қосулы және сақтау 
құрылғысы салынған болсын.

http://www.philips.com/support
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8 Ақаулықтарды жою

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы ойнатқыштың үлгісі және 
сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі ойнатқыштың төменгі 
жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз: 
Үлгі нөмірі __________________________
Сериялық нөмір ___________________________
Сурет жоқ.
• Дұрыс бейне кірісі арнасын таңдау үшін теледидар пайдаланушы 

нұсқаулығын қараңыз.
USB сақтау құрылғысының мазмұнын оқу мүмкін емес.
• USB сақтау құрылғысының форматына қолдау жоқ. 
• Қолдау бар жадтың ең үлкен өлшемі — 1 терабайт. 
• Ойнатқыштың осы файлдарды қолдайтынын тексеріңіз. («Техникалық 

сипаттамалары» > «Ойнатылатын медиа» бөлімін қараңыз) .
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9 Техникалық сипаттамасы

Ескертпе

 • Техникалық сипаттамасы және дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Электр қуаты
• Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц, 15 В
• Қуатты тұтыну: < 15 Вт
• Күту режимінде қуатты тұтыну: < 0,5 Вт

Қолданылатын пішімдер:
• Бейне: MPEG 1/2/4(MPEG 4 2-бөлім), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, 

RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, 
MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480)

• Дыбыс: Dolby digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA, 
ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM

• Сурет: .JPEG, JPG, PNG, GIF (қимылсыз GIF), ажыратымдылығы 
жоғары JPEG

HDD және USB қолдауы
• Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
• NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
• USB MTP қолдауы, USB PTP қолдауы, USB MSC қолдауы

Сибтитр қолдауы
• .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Бейне
• HDMI шығысыt: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
• Күрделі бейне шығысы: 1 Vp-p (75 Ом)

Дыбыс
• HDMI шығысы
• Оптикалық шығыс
• Аналогты стерео шығысы
• Сигнал-шу қатынасы (1 кГц): > 90 дБ (A-өлшенген)
• Динамикалық ауқым (1 кГц): > 80 дБ (A-өлшенген)
• Жиілік жауабы: +/-0.2 дБ

Негізгі құрылғы
• Өлшемдері: (Ұ x Е x Б): 160 x 91 x 54,1 мм
• Таза салмағы: 0,25 кг
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Жазбаша ұсыныс
WOOX Innovations Limited компаниясы осы құжатпен өнімде пайдаланылатын 
ашық бастапқы бағдарламалар бумаларының сәйкес бастапқы кодтың 
көшірмесін сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс тиісті лицензиялармен 
сұралады. Бұл ұсыныс бұйымды сатып алғаннан кейін үш жылға дейін жарамды. 
Бастапқы кодты алу үшін open.source@philips.com мекенжайына хабарласыңыз. 
Егер электрондық поштаны пайдаланбауды жөн көрсеңіз немесе осы 
электрондық пошта мекенжайына хабар жібергеннен кейін растау хабарын 
алмасаңыз, мына мекенжайға жазыңыз: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics 
Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New 
Territories, Hong Kong. Егер хатыңыздың расталғаны туралы хабарды уақытылы 
алмасаңыз, жоғарыдағы электрондық пошта мекенжайына электрондық хат 
жіберіңіз.
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