Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз

Қолданушының
нұсқасы
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1 Маңызды
ақпарат
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.

•
•

•
•

Желдету үшін өнім айналасында
жеткілікті бос орын бар екендігін
тексеріңіз.
Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ
- Батарея ағып, нәтижесінде дене
жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе
өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
• Батареяларды өнімде белгіленгендей
+ және - белгілері бойынша
дұрыстап салыңыз.
• Батареяларды араластырып
пайдаланбаңыз (ескі және жаңа
немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
• Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған
кезде батареяларды шығарып
қойыңыз.
• Батареяларды күн сәулесі, от немесе
т.с.с сияқты артық қызу көзіне
шығармау керек.
Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе
шашырамауы тиіс.
Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп
көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған
заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

Есту қауіпсіздігі

2
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Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.
• Құлақаспаптарды жоғары дыбыс
деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді
нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды
бір минуттан аз тыңдаған қалыпты
адамның есту қабілетінің жоғалуына
себеп болатын децибелдің ауқымда
шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар
есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға
ұсынылады.
• Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт
өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз»
жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді.
Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін
«қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және
есту органдарыңызға зиянды болады.
Бұдан қорғану үшін есту органыңыз
бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін
қауіпсіз деңгейге орнатып, солай
қалдырыңыз.
Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:
• Дыбыс деңгейін реттегішті төмен
параметрге орнатыңыз.
• Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз
анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.
Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:
• Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз»
деңгейде тыңдау, есту қабілетінің
жоғалуына себеп болады.
• Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз
және тиісті үзілістер жасаңыз.
Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі
нұсқауларды орындаңыз.
• Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы
уақыт аралығында тыңдаңыз.
• Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен
дыбыс деңгейін реттемеңіз.
• Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз,
айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
• Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият
болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
Құлақаспапты көлік жүргізгенде,
велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда
қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады
және көптеген аймақтарда заңсыз
болып табылады.

Ескертпе
•• Түр тақтасы өнімнің артқы жағында орналасқан.

KK
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2 Қалта радиосы
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын
қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі
торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.

Кіріспе
Осы қалта радиосымен FM немесе MW
радиосын тыңдауға болдаы.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.
• Негізгі бөлік
• Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
• Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

4
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Радиоға шолу
b
a

TUNING

c

FM
MW OFF

d

VOL.

e

2 x 1.5V AAA/R03/UM4

f

KK
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a Телескопиялық антенна
• FM қабылдауын жақсартады.
b

•

Құлақаспапты жалғау.

c TUNING
• FM немесе MW радиостанцияларына
реттеңіз.
d Жолақ таңдағыш
• Толқындар диапазонын таңдаңыз:
FM немесе MW.
e OFF (ӨШІРУ)
VOL (ДЫБЫС
ДЕҢГЕЙІ)
• Өнімді қосу немесе өшіру.
• Дыбыс деңгейін реттеу.
f Батарея бөлімі

6
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3 Жұмысты
бастау

Қосу немесе өшіру
Өнімді қосу немесе өшіру үшін OFF
дөңгелегінбұраңыз.

VOL

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті
бойынша орындаңыз.

Батареяларды орнату
1

2

Батарея бөлімін ашыңыз.

2 AAA батареясын (жинаққа кірмейді)
көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-)
салыңыз.

2 x 1.5V AAA

3

Батарея бөлімін жабыңыз.

KK
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4 Жылжымалы
радионы
пайдалану
Радио тыңдау
Ескертпе
•• Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен

шығарыңыз немесе антеннаның немесе осы өнімнің
күйін реттеңіз.

1
2
•

Диапазон таңдағышты FM немесе MW
радиосын таңдау үшін реттеңіз.
Радиостанцияға реттеу үшін TUNING
дөңгелегін бұраңыз.
Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту
үшін OFF
VOL дөңгелегін бұраңыз.

Құлақаспап арқылы тыңдау
Құлақаспапты (жинақта жоқ) өнімдегі
ұясына қосыңыз.

8
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5 Өнім туралы
ақпарат
Ескертпе
•• Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз
өзгертіледі.

Ерекшеліктер
Жалпы шығыс
қуаты
Реттеу ауқымы
Сезімталдық

Жалпы
гармоникалық
бұрмаланулар
Сигнал-шу
арақатынасы
(FM)
Қуат көзі
Өлшемдер:
негізгі құрылғы
(Е x Б x Д)
Салмағы - негізгі
құрылғы

0,2 Вт RMS
FM: 87,5-108 МГц
MW: 540-1620 кГц
FM: 26 дБ сигнал/шу
арақатынасы<22 dBf
MW: 26 дБ сигнал/шу
арақатынасы<70 dBf
<2%
>50 дБА
AAA түрі; R03 немесе
UM4 батареялары x 2
дана (жинақта жоқ)
57 x 133 x 20 мм
0,07 кг™

KK
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6 Ақаулықтарды
жою
Абайлаңыз
•• Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді
ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.
Бұл құрылғыны пайдалану кезінде
мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан
бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп
шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips
веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз.
Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына
хабарласқан кезде өнімнің қасыңызда екенін,
үлгі және сериялық нөмірі қол жетімді екенін
тексеріңіз.
Қуат жоқ
• Батареялар дұрыс салынбаған.
Батареяларды батареялар бөлімінде
көрсетілгендей дұрыс салыңыз.
• Батареялардың қуаты таусылған.
Жаңаларымен ауыстырыңыз.
Дыбыс жоқ
• Дыбыс деңгейін реттеу.
• Құлақаспапты өнімнен ажыратыңыз.
Нашар радио сигналын қабылдау
• FM радиосы үшін жақсырақ қабылдау
мақсатында телескоптық антеннаны
толығымен ұзартыңыз және оның орнын
реттеңіз.
• MW радиосы үшін кірістірілген антенна
жұмыс істейді. Жақсырақ қабылдау үшін,
құрылғының күйін реттеңіз.
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7 Ескерту
WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген
құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер
немесе түрлендірулер пайдаланушының
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы
мүмкін.

қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын
материалдардан тұрады. Орауыш
материалдар, ресурсы біткен батареялар
мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.
Ескірген өнімді тастау

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға
болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.

Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/
EU еуропалық директивасы арқылы
қамтылатынын білдіреді. Электр және
электрондық бұйымдардың қалдықтарын
жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен
танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді
орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау
қоршаған ортаға және адам денсаулығына
тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға
көмектеседі.
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
KK
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