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1 Informacje o znakach 
towarowych

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na 
licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

 
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 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi 
instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek 
postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Poznaj symbole bezpieczeństwa 

 
„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który 
może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony. 

 
Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie 
przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z 
obsługą i konserwacją. 
OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy 
stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów. 
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy włożyć wtyczkę do końca. 
(W krajach z wtyczką uniwersalną: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy 
szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu). 
• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez 

producenta.
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• Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
• Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą. 
• Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 

(np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec). 
• Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami 

(światłem słonecznym, ogniem itp.).
• Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię 

można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
 
Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego 
promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.

Ostrzeżenie

 • Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia. 
 • Nie smaruj żadnej części urządzenia.
 • Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
 • Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła. 
 • Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu 

odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
 • Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich 

wtyki muszą być łatwo dostępne.

Zgodność z przepisami

 
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń 
radiowych.
Symbol urządzenia klasy II:

  
Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.
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Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie 
zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na 
jego obsługę.

Uwaga

 • Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Prawa autorskie

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega 
sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania 
do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. 
Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), 
pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia 
ochronna). 
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz 
ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy 
zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i 
zużytych urządzeń elektronicznych.
 

 
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz 
komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. 
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Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że 
produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów 
elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego 
typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu 
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
 

Gwarancja

• Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to obrażeniami 
ciała, uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

• Urządzenia i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem 
określonym przez producenta. Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu 
urządzenia wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.

• Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia. W sprawach dotyczących serwisu lub 
napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta.

• Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane 
lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę 
gwarancji.
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3 Podstawowe informacje

Podłączanie

  
a Złącze HDMI sygnału wyjściowego audio/wideo

• Podłączanie do telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV) za pomocą 
przewodu HDMI

b Gniazdo zasilania 
• Podłączanie do źródła zasilania za pomocą przewodu zasilającego

Podłączanie do telewizora za pomocą przewodów AV

ab

HDMI IN

HDMI

HDMI

MAINS ~
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• Aby podłączyć urządzenie HMP4000 do telewizora, podłącz dołączony do 

zestawu przewód AV do gniazda AV.
• Sprawdź, czy wtyki i gniazda są do siebie dopasowane kolorystycznie. 
Wysokiej jakości dźwięk

 
• Przez OPTICAL za pomocą przewodu światłowodowego podłącz 

urządzenie HMP4000 do złącza wejściowego OPTICAL lub SPDIF 
urządzenia audio-wideo. 

Włączanie i wyłączanie

1 Aby włączyć urządzenie HMP4000, naciśnij przycisk  na pilocie. 
 » Wskaźnik zasilania zacznie świecić na biało. 

  

RL VIDEOAV

OPTICAL
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2 Przełącz telewizor na złącze wejściowe urządzenia HMP4000:
• Na pilocie telewizora użyj przycisku źródła, aby wybrać kanał wejściowy 

urządzenia HMP4000. 

 
3 Aby przełączyć urządzenie HMP4000 w tryb gotowości, ponownie naciśnij 

przycisk  na pilocie.
 » Wskaźnik zasilania zacznie świecić na czerwono. 

Automatyczny tryb gotowości
Na ekranie głównym wybierz kolejno  [Konfig.] > [System], aby włączyć opcję 
[Automat. tryb gotowości].
Jeśli w urządzeniu HMP4000 przez 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk 
ani nie będą odtwarzane multimedia, urządzenie HMP4000 automatycznie 
przełączy się w tryb gotowości.

Wygaszacz ekranu
Na ekranie głównym wybierz kolejno  [Konfig.] > [System], aby włączyć opcję 
[Opóźn. wygaszacza ekranu].
Jeśli w urządzeniu HMP4000 przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia, włączy się wygaszacz ekranu. Aby 
wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij dowolny przycisk na pilocie. 

Używanie pilota zdalnego sterowania

Włączanie urządzenia HMP4000 lub przełączanie go w tryb gotowości

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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• Naciśnij przycisk 
Poruszanie się między ekranami lub opcjami

• Powrót do ekranu głównego
, , , 

• Poruszanie się między opcjami
OK
• Potwierdzanie opcji

• Powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście
Wyświetlanie menu opcji dla odtwarzania multimediów lub poruszania się 
między plikami

• Naciśnij przycisk  OPTIONS
Sterowanie odtwarzaniem

• Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania

• Zatrzymanie odtwarzania
 / 

• Przechodzenie do poprzedniego/następnego pliku multimedialnego
 / 

• Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu w bieżącym pliku
• Naciśnij kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania

 / 
• Obrót zdjęcia

 INFO
• Wyświetlanie informacji o bieżącym pliku podczas odtwarzania

• Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wybrać proporcje obrazu lub aby 
powiększyć lub pomniejszyć obraz. Aby przesuwać powiększone zdjęcie 
na ekranie, naciskaj przyciski , , , .

SUBTITLE
• Przechodzenie do opcji napisów

Bezpieczne wyjmowanie podłączonego urządzenia USB
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie wybierz opcję

Zarządzanie plikami/folderamiw podłączonych urządzeniach pamięci
• Naciśnij przycisk EDIT
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Wpisywanie tekstu
Aby wprowadzić tekst, użyj klawiatury ekranowej i pilota. 

 
Wybór trybu wprowadzania tekstu
• Naciśnij przycisk  /  na pilocie. 

 » Na klawiaturze ekranowej zostanie podświetlony bieżący tryb 
wprowadzania tekstu. 

 : język angielski, wielkie litery
 : język angielski, małe litery 

 : symbole 
Wpisywanie tekstu 
1 Naciśnij przycisk    na pilocie, aby przemieścić się między klawiszami, 

a następnie przycisk OK, aby wybrać żądaną literę lub symbol. 
2 Przy użyciu pilota wybierz opcje wprowadzania tekstu na klawiaturze 

ekranowej: 
 /  : Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo. 

 : Usuwanie wpisu znajdującego się przed kursorem.
3 Po zakończeniu wprowadzania tekstu wybierz opcję OK na klawiaturze 

ekranowej, aby wyjść.

OK
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4 Odtwarzanie

W telewizorze HD można odtwarzać multimedia z urządzeń pamięci masowej, np.: 
• urządzenia pamięci masowej USB, 
• karty SD, 
• karty SDHC.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej

1 Podłącz urządzenie pamięci masowej do urządzenia HMP4000:
• Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  w urządzeniu 

HMP4000.
• Włóż kartę SD/SDHC do gniazda SD.

 
 

 » Jeśli urządzenie USB zostanie rozpoznane przez urządzenie 
HMP4000, symbol  na ekranie głównym zostanie zastąpiony 
symbolem . 

 » Jeśli karta SD/SDHC zostanie rozpoznana przez urządzenie 
HMP4000, symbol  na ekranie głównym zostanie zastąpiony 
symbolem .

2  Na ekranie głównym wybierz  lub .

HDMI

HDMI
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 » Pliki multimedialne są sortowane w następujący sposób:
[Folder]: Wyświetlanie wszystkich plików/folderów. 
[Filmy]: Wyświetlanie plików z filmami.
[Muzyka]: Wyświetlanie plików muzycznych.
[Zdjęcia]: Wyświetlanie plików zdjęć.

  
3 Wybierz plik, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wyszukiwanie plików multimedialnych

• Na liście plików lub folderów naciśnij przycisk  OPTIONS, aby wybrać 
żądane opcje:
W obszarze [Folder]:
Wyświetlanie plików w innych widokach
• Wybierz opcję [Miniatury], [Lista] lub [Podgląd].
Wyświetlanie plików według typu nośnika 
• Wybierz opcję [Wsz. multim.],[Filmy],[Zdjęcie]lub [Muzyka].
W obszarach [Filmy], [Muzyka] i [Zdjęcie]:
Wyszukiwanie pliku według słów kluczowych 
• Wybierz opcję[Szukaj]. Wprowadź słowo kluczowe za pomocą 

klawiatury ekranowej. (patrz 'Wpisywanie tekstu' na str. 12)
Porządkowanie plików na inne sposoby
• Wybierz opcję [Kolej. sortow.].
Przechodzenie do widoku folderów
• Wybierz opcję [Idź do folderu].

Wybór opcji odtwarzania

1 Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk  OPTIONS na pilocie.

Folder Movies Music Photos
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2 Naciśnij przycisk   , aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.

Filmy
[Napisy]: wybór języka napisów dialogowych
[Audio]: wybór języka ścieżki dźwiękowej
[Tryb nocny] (w przypadku dźwięku w formacie Dolby Digital): wyciszanie 
głośnych dźwięków i wzmacnianie głośności cichych, dzięki czemu można oglądać 
filmy przy niskiej głośności, nie przeszkadzając innym.
[IDŹ DO]: przechodzenie do określonego miejsca, tytułu lub rozdziału. 
[Powtórz tytuł]: powtarzanie bieżącego tytułu.
[Powt. wszyst.]: powtarzanie wszystkich plików.
[Powt. wył.]: wyłączanie trybu powtarzania.
[Ustawienie wideo]: wybór opcji wyświetlania.
Muzyka
[Powt. wył.]: wyłączanie trybu powtarzania.
[Powtórz jeden]: powtarzanie bieżącego pliku.
[Powt. wszyst.]: powtarzanie wszystkich plików.
[Odtw. w pętli]: odtwarzanie wszystkich plików w kolejności losowej.
Pokaz slajdów
[Ust.czas. slajdów]: ustawianie odstępu czasu między wyświetlaniem kolejnych 
slajdów. 
[Przejście slajdów]: ustawianie trybu przejścia między dwoma slajdami.
[Powt. wył.]: wyłączanie trybu powtarzania.
[Powt. wszyst.]: powtarzanie zdjęć w bieżącym folderze.
[Odtw. w pętli]: wyświetlanie zdjęć w bieżącym folderze w kolejności losowej. 
[Muzyka w tle]: odtwarzanie pliku muzycznego podczas pokazu slajdów.
[Ustawienie wideo]: wybór opcji wyświetlania.

Zarządzanie plikami

W urządzeniu HMP4000 wybierz opcję  lub  na ekranie głównym. Przejdź 
do obszaru [Folder], aby zarządzać plikami w podłączonych urządzeniach pamięci 
masowej.
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Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów

1 W obszarze [Folder] wybierz plik lub folder na liście plików/folderów.
Aby wybrać wiele plików: 

a Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT. 
 » Zostanie wyświetlona lista opcji. 

b Wybierz opcję [Wielokrotny wybór].
 » Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki lub 

foldery. 

c Naciśnij przycisk  / , aby wybrać plik lub folder. Naciśnij przycisk 
, aby potwierdzić.

2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT.
3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję [Kopiuj] lub [Przen.].
4 Wybierz folder docelowy. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

 » Zaznaczone pliki lub foldery zostaną skopiowane lub przeniesione do 
miejsca docelowego.

Usuwanie plików i folderów

1 Wykonaj czynności 1–3 opisane w części „Kopiowanie i przenoszenie plików 
i folderów” (patrz 'Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów' na str. 16).

2 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję [Usuń].
 » Zaznaczone pliki lub foldery zostaną usunięte.

Folder Movies Music Photos
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Zmiana nazwy plików i folderów

1 W obszarze [Folder] wybierz plik lub folder na liście plików/folderów.
2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT.
3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję [Zm. nazwę].
4 W wyskakującej klawiaturze ekranowej edytuj nazwę pliku/folderu (patrz 

'Wpisywanie tekstu' na str. 12).

Tworzenie list odtwarzania muzyki
Można tworzyć listy odtwarzania złożone z plików muzycznych, które mają być 
razem odtwarzane.
1 W obszarze [Folder] wybierz pliki muzyczne.

a Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT. 
 » Zostanie wyświetlona lista opcji. 

b Wybierz opcję [Wielokrotny wybór].
 » Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki. 

c Naciśnij przycisk  / , aby wybrać plik. Naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT.
3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję [Zapisz listę odtw.].
4  Nadaj nazwę liście odtwarzania.

 » Zostanie utworzona lista odtwarzania muzyki.

Tworzenie albumów zdjęć
Można tworzyć albumy zdjęć złożone z plików obrazów.
1 W obszarze [Folder] wybierz pliki obrazów. 

a Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT. 
 » Zostanie wyświetlona lista opcji. 

b Wybierz opcję [Wielokrotny wybór].
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 » Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki. 

c Naciśnij przycisk  / , aby wybrać plik. Naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk EDIT.
3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję [Zapisz album z fot.].
4  Nadaj nazwę albumowi zdjęć.

 » Zostanie utworzony album zdjęć.
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5 Konfiguracja

W urządzeniu HMP4000 można zmienić opcje konfiguracji. 
1 Na ekranie głównym wybierz opcję  [Konfig.].

• W razie potrzeby naciśnij przycisk  na pilocie, aby przejść do ekranu 
głównego. 
 » Zostanie wyświetlone menu ustawień.

2 Naciśnij przycisk   , aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić opcję. 
• Naciśnij przycisk , aby powrócić do wyższego poziomu menu. 

System

[Język menu]: Wybór języka menu ekranowych.
[Napisy]: Wybór języka napisów dialogowych dla filmów.
[Opóźn. wygaszacza ekranu]: Włączanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie 
HMP4000 przez określony czas znajduje się w trybie bezczynności, np. po 
wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania. Aby wyjść z trybu wygaszacza 
ekranu, naciśnij dowolny przycisk.
[Automat. tryb gotowości]: Przełączanie urządzenia HMP4000 w tryb 
gotowości, gdy w urządzeniu HMP4000 przez 15 minut nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia.
[Żądanie wznowienia odtwarzania]: Wybór wznowienia odtwarzania pliku 
od momentu, w którym zostało ostatnio zatrzymane.
[Przywróć ustawienia fabryczne]: Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Audio

[Tryb dźwięku HDMI]: Wybór sygnału audio dla złącza HDMI.
[Wyjście optyczne]: Wybór sygnału audio dla złącza OPTICAL.
[Synchronizacja mowy]: Synchronizacja odtwarzania dźwięku i obrazu.
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Wideo

[Prop. obrazu]: Wybór ustawień proporcji obrazu. 
[System TV]: Wybór rozdzielczości wideo obsługiwanej przez telewizor. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
[Zoom wideo]: Powiększanie lub pomniejszanie scen filmu.
*[1080P 24Hz]: 1080p 24 Hz dla sygnału wideo, gdzie 1080p 24 Hz oznacza 
rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę. 
[Deep Color]: Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie – jeśli 
film nagrano w trybie Deep Color, a telewizor obsługuje tę funkcję.

Uwaga

 • * Jeśli rozdzielczość wideo nie jest zgodna z telewizorem, może zostać wyświetlony pusty ekran. 
Aby przywrócić ustawienia ekranu, zaczekaj 10 sekund.
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6 EasyLink

Urządzenie HMP4000 zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z 
protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń 
zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazd HDMI, można używać 
jednego pilota zdalnego sterowania.
1 Korzystając ze złącza HDMI, podłącz urządzenie HMP4000 do telewizora 

zgodnego z protokołem HDMI CEC. 
2 W telewizorze włącz funkcje umożliwiające obsługę HDMI CEC (zapoznaj 

się z instrukcją obsługi telewizora).
3 W urządzeniu HMP4000 włącz funkcję [EasyLink].

• Na ekranie głównym wybierz kolejno [Konfig.] > [EasyLink]. Wybierz 
opcję [Wł.].

4 W obszarze [EasyLink] można wybrać następujące opcje:

[Odtw. 1 przycis.]
Po rozpoczęciu odtwarzania w urządzeniu HMP4000 telewizor automatycznie 
przełącza się na kanał wejściowy HDMI.
[Gotow. 1 przycis.]
Po przełączeniu telewizora w tryb gotowości urządzenie HMP4000 
automatycznie przełącza się w tryb gotowości.
[Aut. wł. przez telewizor]
Po przełączeniu telewizora na kanał wejściowy urządzenia HMP4000 urządzenie 
HMP4000 może się automatycznie wybudzić z trybu gotowości.

Uwaga

 • Firma WOOX Innovations nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami 
HDMI CEC.
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7 Aktualizacja oprogramowania 
sprzętowego za 
pośrednictwem urządzenia 
pamięci masowej USB

Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego należy sprawdzić bieżącą 
wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia HMP4000. Na ekranie głównym 
wybierz kolejno  [Konfig.] > [Aktualiz. oprogramowania] > [Info o wersji].
1 W komputerze wykonaj następujące czynności:

a Przejdź do strony www.philips.com/support, aby znaleźć najnowsze 
oprogramowanie sprzętowe. 

b Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.

c Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego i zapisz plik w 
katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.

2 W urządzeniu HMP4000 wykonaj następujące czynności:

a Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.

b Na ekranie głównym wybierz kolejno [Konfig.] > [Aktualiz. 
oprogramowania]> [Uaktualn. USB].
 » W przypadku znalezienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego 

zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu aktualizacji.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć 
aktualizację.
 » Po zakończeniu procesu aktualizacji urządzenie HMP4000 wyłączy się 

automatycznie, a następnie ponownie się włączy.

http://www.philips.com/support
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Przestroga

 • Nie wyłączaj urządzenia HMP4000 ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej aż do zakończenia 
procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
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8 Rozwiązywanie problemów

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny 
odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu odtwarzacza. 
Zapisz numery tutaj: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________
Brak obrazu.
• Informacje dotyczące wyboru właściwego kanału wejścia wideo można 

znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.
• Format tego urządzenia pamięci masowej USB nie jest obsługiwany. 
• Maksymalny rozmiar obsługiwanej pamięci wynosi 1 TB. 
• Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje te pliki (zapoznaj się z częścią „Dane 

techniczne” > „Odtwarzane nośniki”).
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9 Dane techniczne

Uwaga

 • Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Moc
• Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 15 W
• Pobór mocy: < 15 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Obsługiwane formaty:
• Wideo: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Część 2), 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)

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

• Zdjęcia: .JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (nieanimowane), TIF, TIFF, HD-JPEG
Obsługa dysków twardych i urządzeń USB

• Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
• NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
• Obsługa USB MTP, obsługa USB PTP, obsługa USB MSC

Obsługiwane napisy dialogowe
• .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Wideo
• Sygnał HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
• Sygnał wideo: 1 Vpp ~ 75 omów

Audio
• Wyjście HDMI
• Optyczne gniazdo wyjściowe
• Analogowe wyjście stereofoniczne
• Odstęp sygnału do szumu (1 kHz): > 90 dB (poziom dźwięku A)
• Dynamika (1 kHz): 80 dB (poziom dźwięku A)
• Pasmo przenoszenia: +/-0,2 dB

Jednostka centralna
• Wymiary (D x S x W): 160 x 91 x 54,1 mm
• Waga netto: 0,25 kg



Oferta pisemna
Firma WOOX Innovations Limited niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, 
kopii odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania 
o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których 
zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji. Niniejsza oferta jest 
ważna przez trzy lata od momentu zakupu produktu. Aby otrzymać kod źródłowy, 
należy napisać wiadomość na adres open.source@woox.com. Jeśli użytkownik 
nie chce korzystać z poczty elektronicznej lub w ciągu tygodnia od wysłania 
wiadomości e-mail na ten adres nie otrzyma potwierdzenia odbioru, należy 
napisać na adres Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science 
Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. 
Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy napisać 
wiadomość e-mail na powyższy adres.
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