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1 Інформація про торгові 
марки

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками 
Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations 
Limited за ліцензією 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 Техніка безпеки та важлива 
інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього пристрою. 
Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, 
гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Попереджувальні символи 

 
Символ блискавки вказує на те, що пристрій містить неізольовані матеріали, 
які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити 
себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус. 

 
Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного 
ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі 
чи обслуговуванні пристрою. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, 
пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на 
нього посудини з рідиною, наприклад вази. 
УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте 
штепсель у розетку. (Для регіонів, де використовуються штепселі з 
розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, 
вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм). 
• Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
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• Використовуйте лише блоки живлення, вказані у цьому посібнику 
користувача.

• Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій. 
• Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його 

(наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо). 
• Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від 

надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
• Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку 

або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого 
або еквівалентного типу.

 
Внесення змін до виробу може становити небезпеку впливу 
електромагнітного опромінення або спричинити виникнення небезпечних 
ситуацій.

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу. 
 • Деталі цього виробу не можна змащувати.
 • Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 • Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або 

тепла. 
 • Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко 

від'єднати від мережі.
 • Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід 

стежити за його справністю.

Відповідність стандартам

  
Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод.
Символ пристрою класу II:



6 UK

  
пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно 
схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права 
користуватися цим пристроєм.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Авторське право

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. 
Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати 
вироби, не зобов’язуючись відповідним чином змінювати попередньо 
реалізовані вироби.

Турбота про довкілля

Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали 
про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: 
картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен 
(пакети, захисний пінопластовий лист). 
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на 
переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте 
пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових 
норм.
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Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна 
переробити та використовувати повторно. 

 
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі 
означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/
EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та 
електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними 
побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе 
запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.
 

Гарантія

• Ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб, оскільки це може 
призвести до травмування користувача, пошкодження виробу та 
анулювання гарантії.

• Використовуйте виріб і приладдя тільки у спосіб, визначений 
виробником. Знаки застереження, надруковані з тильної сторони виробу, 
вказують на ризик ураження електричним струмом.

• Ніколи не знімайте кришку виробу. З питань обслуговування чи ремонту 
завжди звертайтесь до Центру обслуговування клієнтів.

• Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, 
та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не 
рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до 
скасування гарантії.
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3 Основні відомості

Під'єднання

  
a Роз'єм HDMI для виведення відео- та аудіосигналу

• Підключення до телевізійного сигналу високої чіткості (HDTV) 
через кабель HDMI

b Роз'єм живлення 
• Підключення до мережі живлення через кабель змінного струму

Під'єднання до телевізора з використанням аудіовідеокабелів

ab

HDMI IN

HDMI

HDMI

MAINS ~
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• Скористайтеся аудіовідеокабелями, щоб під'єднати HMP4000 до 

телевізора через інтерфейс AV.
• Вставляйте штекери в роз'єми відповідного кольору. 
Для аудіо високої якості

 
• Через роз'єм OPTICAL за допомогою волоконно-оптичного кабелю 

під'єднайте HMP4000 до вхідного роз'єму OPTICAL чи SPDIF на аудіо-/
відеосистемі. 

Увімкнення та вимкнення

1 На HMP4000 натисніть на пульті дистанційного керування кнопку , 
щоб увімкнути пристрій. 
 » Індикатор живлення засвітиться білим світлом. 

RL VIDEOAV

OPTICAL
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2 На телевізорі переключіться на роз'єм вхідного сигналу HMP4000:

• На пульті дистанційного керування для телевізора натисніть кнопку 
джерела сигналу та виберіть вхідний канал для HMP4000. 

 
3 Щоб увімкнути режим очікування HMP4000, натисніть ще раз кнопку  

на пульті дистанційного керування.
 » Індикатор живлення засвітиться червоним світлом. 

Автоматичний перехід у режим очікування
На головному екрані перейдіть до пункту  [Налашт.] > [Система] щоб 
увімкнути параметр [Авт. перех. у реж. очік.].
Якщо протягом 15 хвилин не буде натиснуто жодної кнопки і не буде 
відтворено мультимедійного файлу на HMP4000, HMP4000 перейде в режим 
очікування автоматично.

Екранна заставка
На головному екрані перейдіть до пункту  [Налашт.] > [Система] щоб 
увімкнути параметр [Затримка екран. заставки].
Якщо протягом встановленого часу не буде натиснуто жодної кнопки і не 
буде відтворено мультимедійного файлу на HMP4000, увімкнеться екранна 

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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заставка. Щоб закрити екранну заставку, натисніть будь-яку кнопку на пульті 
дистанційного керування. 

Використання пульта дистанційного керування.

Увімкнення HMP4000 або перехід у режим очікування
• Натисніть кнопку .

Навігація між екранами або параметрами

• Повернення на головний екран
, , , 

• Навігація між параметрами
OK
• Підтвердження параметра

• Повернення на один рівень назад або вихід
Перегляд меню параметрів для відтворення мультимедійного файлу або 
навігації у файлі

• Натисніть  OPTIONS
Керування відтворенням

• Відтворення, призупинення або відновлення відтворення

• Зупинка відтворення
 / 

• Перехід до попереднього/наступного мультимедійного файлу
 / 

• Пошук у зворотному або поступальному напрямку у межах 
поточного файлу

• Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку
 / 

• Поворот фотографій
 INFO

• Відображення інформації про поточний файл під час відтворення

• Натисніть кілька разів, щоб вибрати формат кадру або збільшити чи 
зменшити. Для переміщення збільшеною фотографією натисніть 
, , , .
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SUBTITLE
• Доступ до параметрів субтитрів

Безпечне відключення під'єднаного пристрою USB
• Натисніть та утримуйте кнопку , після чого виберіть параметр

Упорядкування файлів/папок напід'єднаних накопичувачах
• Натисніть кнопку EDIT.

Введення тексту
За допомогою екранної клавіатури можна вводити текст із пульта 
дистанційного керування. 

 
Вибір режимів введення
• Натисніть кнопку  /  на пульті дистанційного керування. 

 » На екранній клавіатурі буде виділено поточний режим введення. 
 : введення англійських літер у верхньому регістрі
 : введення англійських літер у нижньому регістрі 

 : символи 
Введення тексту 
1 На пульті дистанційного керування натискайте    для переходу 

до клавіші, і натискайте OK для вибору літери або символу. 
2 На екранній клавіатурі вибирайте параметри введення за допомогою 

пульта дистанційного керування: 
 /  : переміщення курсору ліворуч або праворуч. 

 : видалення символу перед курсором.
3 Завершивши введення тексту, виберіть на екранній клавіатурі пункт OK, 

щоб вийти.

OK
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4 Відтворення

Насолоджуйтеся відтворенням мультимедійного вмісту на HDTV із таких 
накопичувачів, як: 

• USB-накопичувач, 
• карта SD або 
• карта SDHC.

Відтворення вмісту накопичувача

1 Під'єднайте накопичувач до HMP4000:
• Для USB-накопичувача: під'єднайте до роз'єму  на HMP4000.
• Вставте карту SD/SDHC у роз'єм SD.

 
 

 » Коли USB-пристрій буде розпізнано HMP4000,  зміниться на 
головному екрані на . 

 » Коли карту SD/SDHC буде розпізнано HMP4000,  зміниться 
на головному екрані на .

2  На головному екрані виберіть  або .
 » Мультимедійні файли посортовано таким чином:

[Папка]: Відображення усіх файлів/папок. 

HDMI

HDMI
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[Фільми]: Відображення файлів із фільмами.
[Музика]: Відображення музичних файлів.
[Фотогр.]: Відображення файлів із фотографіями.

 
3 Виберіть файл для запуску відтворення.

Пошук мультимедійних файлів

• У списку файлів або папок натисніть  OPTIONS, щоб вибрати 
відповідні параметри:
У пункті [Папка]:
Для відображення файлів у різних варіантах
• виберіть [Мініатюри], [Список] або [Поп. перег].
Для відображення файлів за типом медіафайлів 
• виберіть [Усі носії],[Фільми],[Фото]або [Музика].
У пунктах [Фільми], [Музика] та [Фото]:
Для пошуку файлу за ключовим словом 
• виберіть[Шукати]. Введіть ключове слово на екранній клавіатурі 

(див. 'Введення тексту' на сторінці 12). 
Для сортування файлів у різному порядку
• Виберіть [Порядок сортув.].
Для переходу до перегляду папок
• Виберіть [Перейд. до папки].

Вибір параметрів відтворення

1 Під час відтворення натисніть  OPTIONS на пульті дистанційного 
керування.

Folder Movies Music Photos
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2 За допомогою кнопки    виберіть потрібне значення. Щоб 
підтвердити, натисніть OK.

Для відео
[Субтитри]: вибір мови субтитрів
[Аудіо]: вибір мови аудіосупроводу
[Нічний режим]: (для аудіо із кодуванням Dolby Digital): пом'якшення 
гучного звуку та підсилення низького звуку, щоб Ви могли насолоджуватися 
переглядом відео з невисокою гучністю, не заважаючи іншим.
[ІТИ ДО]: перехід до певного часу, заголовку чи розділу. 
[Повтор. заголовок]: повторне відтворення поточного заголовка.
[Повторити все]: повторне відтворення усіх файлів.
[Повтор вимк.]: вимкнення режиму повторюваного відтворення.
[Налаштування відео]: вибір параметрів відтворення.
Для музики
[Повтор вимк.]: вимкнення режиму повторюваного відтворення.
[Повторити один]: повтор поточного файлу.
[Повторити все]: повторне відтворення усіх файлів.
[Довільне відтвор.]: відтворення усіх файлів у довільному порядку.
Для відтворення фотографій у режимі показу слайдів
[Трив. показу сл.]: налаштування інтервалу між показом двох послідовних 
файлів. 
[Спосіб зміни слайдів]: налаштування режиму переходу між двома слайдами.
[Повтор вимк.]: вимкнення режиму повторюваного відтворення.
[Повторити все]: повторюване відтворення фотографій із поточної папки.
[Довільне відтвор.]: відтворення фотографій із поточної папки в довільному 
порядку. 
[Фонова музика]: відтворення музичного файлу під час показу слайдів.
[Налаштування відео]: вибір параметрів відтворення.

Впорядкування файлів

На головному екрані HMP4000 виберіть  або . Відкрийте пункт [Папка], 
де можна впорядковувати файли на підключених накопичувачах.
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Копіювання або переміщення файлів і папок

1 У пункті [Папка] виберіть у списку файлів/папок потрібний файл або 
папку.
Вибір кількох файлів 

a На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EDIT. 
 » Відобразиться список варіантів. 

b Виберіть [Вибір кількох пунктів].
 » Буде створено список файлів, до якого можна додавати файли 

або папки. 

c За допомогою кнопки  /  виберіть файл або папку. Щоб 
підтвердити, натисніть .

2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EDIT.
3 У спливаючому списку виберіть функцію [Копіюв] або [Перем.].
4 Виберіть папку як місце призначення. Щоб підтвердити, натисніть .

 » Вибрані файли або папки буде скопійовано або переміщено до 
вказаного місця призначення.

Видалення файлів і папок

1 Виконайте дії 1-3 із пункту "Копіювання або переміщення файлів і папок" 
(див. 'Копіювання або переміщення файлів і папок' на сторінці 16).

2 У спливаючому списку параметрів виберіть [Видалити].
 » Вибрані файли або папки буде видалено.

Folder Movies Music Photos
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Перейменування файлів і папок

1 У пункті [Папка] виберіть у списку файлів/папок потрібний файл або 
папку.

2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EDIT.
3 У спливаючому списку параметрів виберіть [Переймен.].
4 На спливаючій екранній клавіатурі змініть назву файлу/папки (див. 

'Введення тексту' на сторінці 12).

Створення списків відтворення музики
Із музичних файлів, які мають відтворюватися разом, можна створити списки 
відтворення.
1 У пункті [Папка] виберіть музичні файли.

a На пульті дистанційного керування натисніть EDIT. 
 » Відобразиться список варіантів. 

b Виберіть [Вибір кількох пунктів].
 » Буде створено список файлів, до якого можна додавати файли. 

c Щоб вибрати файл, натисніть  / . Щоб підтвердити, натисніть 
.

2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EDIT.
3 У спливаючому списку параметрів виберіть [Збер. спис. відтв.].
4  Назвіть відповідно список відтворення.

 » Музичний список відтворення сформовано.

Створення фотоальбомів
Для файлів зображень можна створювати фотоальбоми.
1 У пункті [Папка] виберіть файли із зображеннями. 

a На пульті дистанційного керування натисніть EDIT. 
 » Відобразиться список варіантів. 
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b Виберіть [Вибір кількох пунктів].
 » Буде створено список файлів, до якого можна додавати файли. 

c Щоб вибрати файл, натисніть  / . Щоб підтвердити, натисніть 
.

2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EDIT.
3 У спливаючому списку параметрів виберіть [Зберегти фотоальбом].
4  Назвіть відповідно фотоальбом.

 » Фотоальбом створено.
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5 Налаштування

Параметри налаштування HMP4000 можна змінювати. 
1 На головному екрані виберіть  [Налашт.].

• У разі потреби натисніть кнопку  на пульті дистанційного 
керування, щоб перейти до головного екрана. 
 » З’явиться меню налаштування.

2 За допомогою кнопки    виберіть потрібне значення. Щоб 
підтвердити параметр, натисніть кнопку OK. 
• Щоб повернутися до меню верхнього рівня, натисніть . 

Система

[Мова меню]: вибір мови для екранних меню.
[Субтитри]: вибір мови субтитрів для відео.
[Затримка екран. заставки]: увімкнення екранної заставки, коли 
HMP4000 перебуває у стані бездіяльності, на певний визначений 
період часу, наприклад, у режимі паузи чи зупинки. Щоб закрити режим 
екранної заставки, натисніть будь-яку кнопку.
[Авт. перех. у реж. очік.]: перемикання HMP4000 в режим очікування, 
коли протягом 15 хвилин не буде натиснуто жодної кнопки або не 
відтворено жодного мультимедійного файлу на HMP4000.
[Запит щодо віднов. відтворення]: можливість вибрати відтворення 
відеофайлу з моменту, де його востаннє було зупинено.
[Відновлення заводс. налаштувань]: відновлення стандартних 
налаштувань.

Звук

[Аудіорежим HDMI]: вибір відтворення звуку через роз'єм HDMI.
[Оптичний вихід]: вибір відтворення звуку через роз'єм OPTICAL.
[Синхр. відео і мовл.]: синхронізація звуку та відео.
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Відео

[Формат кадру]: вибір формату кадру екрана. 
[ТВ-система]: вибір роздільної здатності відео, яку підтримує телевізор. 
Докладніше див. у посібнику з користування телевізором.
[Масштаб. відео]: Збільшення або зменшення масштабування відеосцен.
*[1080P 24Hz]: використання "1080p 24 Гц" для відтворення відео, де 
1080p 24 Гц позначає роздільну здатність та частоту кадрів. 
[Deep Color]: відтворення кольорів із більшою кількістю відтінків і тонів, 
якщо відео записано в режимі Deep Color, і телевізор підтримує цю 
функцію.

Примітка

 • *Якщо роздільна здатність відео несумісна із ТВ, екран може бути порожнім. Щоб відновити 
відтворення, зачекайте 10 секунд.
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6 EasyLink

HMP4000 підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується 
протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями із 
підтримкою функції EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна 
керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.
1 Підключіть HMP4000 через HDMI до телевізора, сумісного з 

протоколом HDMI CEC. 
2 Увімкніть на телевізорі функції, що уможливлюють операції HDMI CEC 

(читайте у посібнику користувача до телевізора).
3 На HMP4000 увімкніть [EasyLink].

• На головному екрані виберіть [Налашт.] > [EasyLink]. Виберіть 
[Вмк.].

4 У пункті [EasyLink] можна вибрати такі параметри:

[Відт. одним дотиком]
Під час запуску відтворення на HMP4000 телевізор автоматично 
переключається на вхідний канал HDMI.
[Режим очік. одним дот.]
У випадку переключення телевізора в режим очікування HMP4000 
переключається автоматично в режим очікування.
[Автоматичне увімкн. з ТВ]
У випадку переключення на вхідний канал HMP4000 на телевізорі HMP4000 
може автоматично вийти з режиму очікування.

Примітка

 • Компанія WOOX Innovations не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма 
пристроями HDMI CEC.
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7 Оновлення програмного 
забезпечення через USB-
накопичувач

Перш ніж оновлювати програмне забезпечення, перевірте поточну версію 
ПЗ пристрою HMP4000. На головному екрані перейдіть до  [Налашт.] > 
[Оновлення ПЗ] > [Про версію].
1 Виконайте на комп'ютері такі дії:

a Відкрийте www.philips.com/support і знайдіть найновішу версію 
ПЗ. 

b Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне 
забезпечення та драйвери".

c Завантажте оновлення для програмного забезпечення і збережіть 
файл у кореневому каталозі на USB-накопичувачі.

2 На HMP4000 виконайте такі дії:

a Під'єднайте USB-накопичувач.

b На головному екрані виберіть [Налашт.] > [Оновлення ПЗ]> 
[Оновлення з USB].
 » За наявності оновлення з'явиться пропозиція щодо виконання 

оновлення.

3 Для оновлення виконайте екранні інструкції.
 » Після завершення оновлення HMP4000 автоматично вимкнеться та 

ввімкнеться знову.

Увага!

 • Пристрій HMP4000 має залишатися ввімкненим, а накопичувач – встановленим до завершення 
процедури оновлення програмного забезпечення.

http://www.philips.com/support
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8 Усунення несправностей

Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають модель і серійний номер 
програвача. Номер моделі та серійний номер вказано внизу на програвачі. 
Запишіть тут цифри: 
№ моделі __________________________
Серійний номер ___________________________
Зображення відсутнє.
• Як вибрати потрібний канал вхідного відеосигналу, див. у посібнику 

користувача телевізора.
Неможливо зчитати вміст USB-накопичувача.
• Формат цього USB-накопичувача не підтримується. 
• Максимальний об'єм пам'яті, що підтримується, становить 1 Тб. 
• Перевірте, чи програвач підтримує ці файли. (Див. розділ "Технічні 

характеристики" > "Носії, що підтримуються").
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9 Специфікація

Примітка

 • Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Потужність
• Вхід: змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц, 15 Вт
• Споживання енергії: < 15 Вт
• Споживання енергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Формати, що підтримуються:
• Відео: MPEG 2/1/04(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, 

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

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

• Зображення: .JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (статичний GIF), TIF, TIFF, HD-
JPEG

Підтримка жорстких дисків та USB-пристроїв
• Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
• NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
• Підтримка USB MTP, USB PTP, USB MSC

Підтримка субтитрів
• .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Відео
• Вихід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
• Композитний відеовихід: 1 Vpp ~ 75 Ом

Звук
• Вихід HDMI
• Оптичний вихід
• Виведення аналогового стереозвуку
• Співвідношення "сигнал-шум" (1 кГц): > 90 дБ (за шкалою A)
• Динамічний діапазон (1 кГц): > 80 дБ (за шкалою А)
• Частота відповіді: +/-0,2 дБ

Головний блок
• Розміри (Д x Ш x В): 160 x 91 x 54,1 мм
• Вага нетто: 0,25 кг
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Письмова пропозиція
Компанія WOOX Innovations Limited пропонує на замовлення копію 
відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом, що 
дозволяється відповідними ліцензіями. Ця послуга дійсна впродовж трьох 
років після придбання продукту. Для отримання вихідного коду звертайтеся 
на open.source@woox.com. Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну 
пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після 
надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа за 
адресою: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East 
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong (Гонконг). 
Якщо впродовж тривалого часу Ви не отримаєте підтвердження про 
прочитання свого листа, пишіть на електронну адресу, вказану вище.
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