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1 Upozornenie k ochranným 
známkam

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na 
základe licencie od spoločnosti 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	 Bezpečnosť	a	upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že 
im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu 
zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Význam	týchto	bezpečnostných	symbolov	

 
Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol 
spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej 
domácnosti neodstraňujte kryt. 

 
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne 
preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a 
údržbou. 
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom 
nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa 
nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy. 
VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. 
(Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým 
prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.) 
• Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
• Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
• Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 



5SK

• Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené 
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň 
alebo podobné zdroje tepla.

• Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy 
rovnaký alebo ekvivalentný typ.

 
Úpravou	výrobku	môže	dôjsť	k	vzniku	nebezpečného	žiarenia	EMC	alebo	inému	
spôsobu	nebezpečnej	prevádzky.

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku. 
 • Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
 • Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 • Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla. 
 • Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli 

výrobok odpojiť od zariadenia.
 • Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto 

odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Súlad	so	smernicami

 
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového 
rušenia.
Symbol	zariadenia	triedy	Class	II:

  
Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného 
uzemnenia.
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Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú 
výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie 
používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Autorské práva

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez 
povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Starostlivosť	o	životné	prostredie

Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), 
polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová 
pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia 
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte 
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.
 

 
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, 
ktoré možno recyklovať a znova využiť. 
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Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného 
domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť 
možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
 

Záruka

• Nikdy sa nepokúšajte opraviť výrobok – mohlo by dôjsť k riziku poranenia 
osôb, poškodenia výrobku a k strate platnosti záruky.

• Výrobok a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom. 
Výstražný štítok na zadnej strane výrobku označuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

• Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy 
sa obráťte na zákaznícku podporu.

• Záruka stráca platnosť v prípade vykonania akýchkoľvek činností výslovne 
zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úprav a postupov montáže, ktoré 
sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.
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3 Základné informácie

Pripojenie

  
a Konektor	HDMI	pre	výstup	zvuku/videa

• Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením (HDTV) prostredníctvom 
kábla HDMI

b Konektor napájania 
• Pripojenie k napájaniu prostredníctvom sieťového napájacieho kábla

Pripojenie k TV pomocou káblov AV

ab

HDMI IN

HDMI

HDMI

MAINS ~
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• Cez konektor AV pripojte prehrávač HMP4000 k televízoru pomocou 

priloženého kábla AV.
• Uistite sa, že zástrčky a zásuvky majú rovnakú farbu. 
Vysoká kvalita zvuku

 
• Cez konektor OPTICAL pripojte prehrávač HMP4000 pomocou optického 

kábla ku vstupnému konektoru OPTICAL alebo SPDIF na audio/video 
systéme. 

Zapnutie alebo vypnutie

1 Prehrávač HMP4000 zapnete stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. 
 » Indikátor napájania sa rozsvieti nabielo. 

  

RL VIDEOAV

OPTICAL
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2 V televízore prepnite zdroj na vstupný konektor prehrávača HMP4000:
• Na diaľkovom ovládači televízora vyberte pomocou tlačidla zdroja 

vstupný kanál prehrávača HMP4000. 

 
3 Ak chcete prehrávač HMP4000 prepnúť do pohotovostného režimu, 

opätovne stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
 » Indikátor napájania sa rozsvieti načerveno. 

Automatický	pohotovostný	režim
Na domovskej obrazovke prejdite na položku 	[Nastav.] > [Systém] a zapnite 
funkciu [Automatický	pohot.	režim].
Ak na prehrávači HMP4000	nestlačíte žiadne tlačidlo ani nespustíte prehrávanie 
média po dobu 15 minút, prehrávač HMP4000 sa automaticky prepne do 
pohotovostného režimu.

Šetrič	obrazovky
Na domovskej obrazovke prejdite na položku 	[Nastav.] > [Systém] a zapnite 
funkciu [Oneskorenie	šetriča	obr.].
Ak na prehrávači HMP4000 nestlačíte v priebehu nastaveného času žiadne tlačidlo 
ani nespustíte prehrávanie média, zapne sa šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky 
zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na diaľkovom ovládači. 

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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Používanie	diaľkového	ovládača

Zapnutie	prehrávača	HMP4000	alebo	jeho	prepnutie	do	pohotovostného	
režimu

• Stlačte tlačidlo .
Navigácia	medzi	obrazovkami	alebo	cez	možnosti

• Návrat na domovskú obrazovku
, , , 

• Navigácia cez možnosti
OK
• Potvrdenie možnosti

• Späť o jednu úroveň alebo ukončenie
Zobrazenie	ponuky	možností	na	prehrávanie	médií	alebo	navigáciu	medzi	
súbormi

• Stlačte tlačidlo 	OPTIONS
Ovládanie prehrávania

• Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

• Zastavenie prehrávania
 / 

• Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci mediálny súbor
	/	

• Vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu v rámci aktuálneho 
súboru

• Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte rýchlosť vyhľadávania
 / 

• Otočenie fotografie
	INFO

• Zobrazenie informácií o aktuálnom súbore počas prehrávania

• Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte pomer strán alebo priblíženie či 
oddialenie obrazu. Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami 

, , , .
SUBTITLE
• Sprístupnenie možností titulkov
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Bezpečné	odstránenie	pripojeného	zariadenia	USB
• Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  a vyberte požadovanú možnosť

Správa	súborov/priečinkovv	pripojených	úložných	zariadeniach
• Stlačte tlačidlo EDIT.

Zadávanie textu
Pri používaní klávesnice na obrazovke zadávajte text pomocou diaľkového 
ovládača. 

 
Výber	režimov	vstupu
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  / . 

 » Aktuálny režim vstupu je zvýraznený na klávesnici na obrazovke. 
 : Vstup v angličtine, veľké písmená
 : Vstup v angličtine, malé písmená 

 : symboly 
Zadávanie textu 
1 Stláčaním tlačidiel    na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný 

kláves a stlačením tlačidla OK vyberte dané písmeno alebo symbol. 
2 Na klávesnici na obrazovke pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosti 

vstupu: 
 /  : Posunutie kurzora doľava alebo doprava. 

 : Vymazanie položky pred kurzorom.
3 Po dokončení zadávania textu stlačte na klávesnici na obrazovke tlačidlo OK 

a klávesnicu zatvorte.

OK
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4 Prehrávanie

Vychutnajte si na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) prehrávanie médií z 
veľkokapacitného úložného zariadenia vrátane: 

• veľkokapacitného úložného zariadenia USB, 
• karty SD alebo 
• karty SDHC.

Prehrávanie	obsahu	z	vysokokapacitného	úložného	
zariadenia

1 Pripojte veľkokapacitné úložné zariadenie k prehrávaču HMP4000:
• V prípade veľkokapacitného úložného zariadenia USB ho pripojte ku 

konektoru  na prehrávači HMP4000.
• Zasuňte kartu SD/SDHC do priečinka SD.

 
  

 » Keď prehrávač HMP4000 rozpozná zariadenie USB, na domovskej 
obrazovke sa položka  zmení na . 

 » Keď prehrávač HMP4000 rozpozná kartu SD/SDHC, na domovskej 
obrazovke sa položka  zmení na  .

2  Na domovskej obrazovke vyberte položku  alebo .

HDMI

HDMI
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 » Mediálne súbory sú roztriedené do nasledovných kategórií:
[Priečinok]: Zobrazia sa všetky súbory/priečinky. 
[Filmy]: Zobrazia sa filmové súbory.
[Hudba]: Zobrazia sa hudobné súbory.
[Fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií.

  
3 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Vyhľadávanie	mediálnych	súborov

• V zozname súborov alebo priečinkov stlačte tlačidlo 	OPTIONS a 
vyberte požadovanú možnosť:
V položke [Priečinok]:
Zobrazenie	súborov	v	rôznych	zobrazeniach
• Vyberte možnosť [Miniatúry], [Zoznam] alebo [Náhľad].
Zobrazenie	súborov	podľa	typu	média	
• Vyberte možnosť [Všetky	médiá], [Filmy], [Fotogr.]alebo [Hudba].
V položke [Filmy], [Hudba] a [Fotogr.]:
Vyhľadávanie	súboru	podľa	kľúčového	slova	
• Vyberte možnosť[Hľadať]. Na klávesnici na obrazovke zadajte kľúčové 

slovo (pozrite si 'Zadávanie textu' na strane 12). 
Roztriedenie	súborov	rôznymi	spôsobmi
• Vyberte položku [Poradie].
Prechod	na	zobrazenie	priečinkov
• Vyberte položku [Prejsť	na	prieč.].

Výber	možností	prehrávania

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo 	OPTIONS na diaľkovom ovládači.

Folder Movies Music Photos
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2 Stlačením tlačidla    vyberte príslušnú možnosť. Výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK.

Videá
[Titulky]: Výber jazyka titulkov
[Zvuk]: Výber jazyka zvuku
[Nočný	režim]: (zvuk kódovaný formátom Dolby Digital): Tlmí hlasnejšie zvuky a 
zosilňuje tichšie zvuky, vďaka čomu si môžete vychutnať pozeranie videí pri nízkej 
úrovni hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.
[ÍSŤ	NA]: Preskočenie na určitý čas, titul alebo kapitolu. 
[Opakovať	titul]: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
[Opakovať	vš.]: Opakované prehrávanie všetkých súborov.
[Vyp.	opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
[Nastavenie	videa]: Výber možností zobrazenia.
Hudba
[Vyp.	opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
[Opakovať	jeden]: Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.
[Opakovať	vš.]: Opakované prehrávanie všetkých súborov.
[Náhod.	výber]: Prehrávanie všetkých súborov v náhodnom poradí.
Prezentácia	fotografií
[Načasov.	snímok]: Nastavenie časového intervalu prechodu medzi jednotlivými 
snímkami. 
[Prechod	snímok]: Nastavenie režimu prechodu medzi dvoma snímkami.
[Vyp.	opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
[Opakovať	vš.]: Opakované prehrávanie fotografií v aktuálnom priečinku.
[Náhod.	výber]: Prehrávanie fotografií v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí. 
[Hudba	pozadia]: Prehrávanie hudobného súboru počas prezentácie.
[Nastavenie	videa]: Výber možností zobrazenia.

Správa	súborov

Na domovskej obrazovke prehrávača HMP4000 vyberte položku  alebo . 
Prejdite na položku [Priečinok], prostredníctvom ktorej môžete spravovať súbory 
v pripojených úložných zariadeniach.
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Kopírovanie	alebo	presúvanie	súborov	a	priečinkov

1 V položke [Priečinok] vyberte v zozname súborov/priečinkov požadovaný 
súbor alebo priečinok.
Výber viacerých súborov 

a Na	diaľkovom	ovládači	stlačte	tlačidlo	EDIT.	
 » Zobrazí sa zoznam možností. 

b Vyberte	možnosť	[Viacnásobný	výber].
 » Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory 

alebo priečinky. 

c Stlačením	tlačidla	 	/	 	vyberte	súbor	alebo	priečinok.	Výber	
potvrďte	stlačením	tlačidla	 .

2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť [Kopír.] alebo 

[Presun].
4 Vyberte priečinok ako cieľové umiestnenie. Výber potvrďte stlačením tlačidla 

.
 » Vybrané súbory alebo priečinky sa skopírujú alebo presunú do 

cieľového umiestnenia.

Odstránenie	súborov	a	priečinkov

1 Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Kopírovanie alebo presúvanie súborov 
a priečinkov“ (pozrite si 'Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov' 
na strane 16).

2 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť [Odstrániť].

Folder Movies Music Photos
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 » Vybrané súbory alebo priečinky sa odstránia.

Premenovanie	súborov	alebo	priečinkov

1 V položke [Priečinok] vyberte v zozname súborov/priečinkov požadovaný 
súbor alebo priečinok.

2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť [Premen.].
4 Na kontextovej klávesnici na obrazovke upravte názov súboru/priečinka 

(pozrite si 'Zadávanie textu' na strane 12).

Vytvorenie zoznamov hudobných skladieb
Môžete vytvoriť zoznamy súborov hudobných skladieb, ktoré chcete prehrávať 
spoločne.
1 V položke [Priečinok] vyberte hudobné súbory.

a Na	diaľkovom	ovládači	stlačte	tlačidlo	EDIT.	
 » Zobrazí sa zoznam možností. 

b Vyberte	možnosť	[Viacnásobný	výber].
 » Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory. 

c Stlačením	tlačidla	 	/	 	vyberte	súbor.	Výber	potvrďte	stlačením	
tlačidla	 .

2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť [Ulož.	zozn.	sklad.].
4  Zadajte ľubovoľný názov zoznamu skladieb.

 » Vytvorí sa hudobný zoznam skladieb.

Vytvorenie	albumov	fotografií
Môžete vytvoriť albumy fotografií pre súbory obrázkov.
1 V položke [Priečinok] vyberte súbory obrázkov. 
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a Na	diaľkovom	ovládači	stlačte	tlačidlo	EDIT.	
 » Zobrazí sa zoznam možností. 

b Vyberte	možnosť	[Viacnásobný	výber].
 » Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory. 

c Stlačením	tlačidla	 	/	 	vyberte	súbor.	Výber	potvrďte	stlačením	
tlačidla	 .

2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť [Uložiť	fotoalbum].
4  Zadajte ľubovoľný názov albumu fotografií.

 » Vytvorí sa album fotografií.
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5 Nastavenie

Môžete zmeniť možnosti nastavenia prehrávača HMP4000. 
1 Na domovskej obrazovke vyberte položku 	[Nastav.].

• V prípade potreby prejdite na domovskú obrazovku stlačením tlačidla  
na diaľkovom ovládači. 
 » Zobrazí sa ponuka nastavenia.

2 Stlačením tlačidla    vyberte príslušnú možnosť. Stlačením tlačidla 
OK potvrďte vybratú možnosť. 
• Stlačením tlačidla  sa vrátite do ponuky vyššej úrovne. 

Systém

[Jazyk	ponuky]: Výber jazyka pre ponuky na obrazovke.
[Titulky]: Výber jazyka titulkov pre videá.
[Oneskorenie	šetriča	obr.]: Zapnutie šetriča obrazovky, keď je prehrávač 
HMP4000 v režime nečinnosti po dobu nastaveného časového úseku, napr. 
v režime pozastavenia alebo zastavenia. Režim šetriča obrazovky ukončíte 
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
[Automatický	pohot.	režim]: Prepnutie prehrávača HMP4000	do 
pohotovostného režimu, keď po dobu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo ani 
nespustíte prehrávanie žiadneho média v prehrávači HMP4000.
[Požiad.	pokračov.	v	prehrávaní]: Umožňuje vybrať obnovenie prehrávania 
videa od posledného bodu zastavenia.
[Obnovenie	výrobných	nastavení]: Obnovenie výrobných nastavení.

Zvuk

[Zvukový	režim	HDMI]: Výber zvukového výstupu pre konektor HDMI.
[Optický	výstup]: Výber zvukového výstupu pre konektor OPTICAL.
[Synchron.	obr./zvuk]: Synchronizácia zvuku s prehrávaním videa.
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Video

[Pomer	strán]: Výber pomeru strán zobrazenia. 
[TV	norma]: Výber rozlíšenia videa, ktoré podporuje váš televízor. 
Podrobnosti nájdete v návode k televízoru.
[Video	pribl.]: Priblíženie alebo oddialene scén videa.
*[1080P	24Hz]: Použitie rozlíšenia 1080p 24 Hz pre výstup videa, pričom 
1080p 24 Hz predstavuje rozlíšenie a frekvenciu snímok. 
[Deep	Color]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime Deep Color 
a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných 
odtieňov a tónov.

Poznámka

 • *Ak rozlíšenie videa nie je kompatibilné s rozlíšením vášho televízora, zobrazí sa prázdna obrazovka. 
Zobrazenie sa obnoví po 10 sekundách.
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6 EasyLink

Prehrávač HMP4000 podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou 
funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden 
diaľkový ovládač.
1 Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač HMP4000 k televízoru 

kompatibilnému s protokolom HDMI CEC. 
2 V televízore zapnite funkcie povoľujúce ovládanie prostredníctvom protokolu 

HDMI CEC (pozrite si návod na používanie k televízoru).
3 V prehrávači HMP4000 zapnite funkciu [EasyLink].

• Na domovskej obrazovke vyberte položku [Nastav.] > [EasyLink]. 
Vyberte možnosť [Zap.].

4 V položke [EasyLink] môžete zvoliť nasledujúce možnosti:

[Prehr.	jedným	dot.]
Keď spustíte prehrávanie v prehrávači HMP4000, televízor sa automaticky prepne 
na vstupný kanál HDMI.
[Poh.	režim	jedným	dot.]
Keď prepnete televízor do pohotovostného režimu, prehrávač HMP4000 sa tiež 
automaticky prepne do pohotovostného režimu.
[Automatické	zapnutie	z	TV]
Keď v televízore prepnete vstupný kanál prehrávača HMP4000, prehrávač 
HMP4000 sa automaticky zapne z pohotovostného režimu.

Poznámka

 • Spoločnosť WOOX Innovations neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými 
zariadeniami HDMI CEC.



22 SK

7 Aktualizácia firmvéru 
prostredníctvom	úložného	
zariadenia USB

Pred aktualizáciou firmvéru skontrolujte aktuálnu verziu firmvéru prehrávača 
HMP4000. Na domovskej obrazovke prejdite na položku 	[Nastav.] > 
[Aktualizácia	softvéru] > [Inf.	o	verzii].
1 Vykonajte v počítači nasledovné kroky:

a Prejdite na stránku www.philips.com/support, kde nájdete najnovší 
firmvér.	

b Vyhľadajte	svoj	model	a	kliknite	na	položku	„Softvér	a	ovládače“.

c Prevezmite	aktualizáciu	firmvéru	a	súbor	uložte	do	koreňového	
adresára	úložného	zariadenia	USB.

2 V prehrávači HMP4000 vykonajte nasledovné kroky:

a Pripojte	pamäťové	zariadenie	USB.

b Na	domovskej	obrazovke	vyberte	položku	[Nastav.]	>	[Aktualizácia	
softvéru]>	[Aktual.	cez	USB].
 » Ak sa zistí aktualizácia firmvéru, zobrazí sa výzva na spustenie 

aktualizácie.

3 Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
 » Po dokončení aktualizácie sa prehrávač HMP4000	automaticky vypne a 

opätovne zapne.

Výstraha

 • Kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí, nechajte prehrávač HMP4000	zapnutý a úložné zariadenie 
pripojené.

http://www.philips.com/support
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8 Riešenie problémov

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové 
číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane 
tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________
Žiadny	obraz.
• Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na 

používanie televízora
Obsah	úložného	zariadenia	USB	nie	je	možné	načítať.
• Formát daného úložného zariadenia USB nie je podporovaný. 
• Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 1 TB. 
• Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť 

„Technické	údaje“ > „Prehrávateľné	médiá“) .
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9	 Technické	údaje

Poznámka

 • Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Napájanie
• Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 15 W
• Spotreba energie: < 15 W
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Podporované	formáty:
• Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 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)

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

• Obrázky: .JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (neanimovaný GIF), TIF, TIFF, HD-
JPEG

Podpora HDD a USB
• Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
• NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
• Podpora USB MTP, podpora USB PTP, podpora USB MSC

Podpora titulkov
• .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video
• Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
• Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov

Zvuk
• Výstup HDMI
• Optický výstup
• Analógový stereofónny výstup
• Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (A-merané)
• Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (A-merané)
• Frekvenčná odozva: +/-0,2 dB

Hlavná jednotka
• Rozmery (D x Š x V): 160 x 91 x 54,1 mm
• Hmotnosť netto: 0,25 kg
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Písomná ponuka
Spoločnosť WOOX Innovations Limited týmto ponúka možnosť poskytnutia, 
na základe požiadania, kópie príslušného zdrojového kódu pre balíky softvéru 
s otvoreným zdrojovým kódom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto 
spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka je platná 
tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na 
adresu open.source@woox.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete 
potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú 
adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics 
Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New 
Territories, Hong Kong. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail 
na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
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