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Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/support торабында тіркеңіз.
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Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
a

Осы нұсқауларды оқыңыз.

b

Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.

c

Барлық ескертулерді ескеріңіз.

d

Барлық нұсқауларды орындаңыз.

e

Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.

f

Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

g

Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу
шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде
күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.

h

Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы
құралдарды қолданыңыз.

i

Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет
көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір
жолмен зақымданғанда, мысалы, құрылғыға сұйықтық
төгіліп кеткен немесе бір заттар құлап түскенде, құрылғы
жаңбырдың астында немесе ылғалда қалғанда, қалыпты
жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткенде қызмет
көрсету қажет.
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Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып,
нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің
немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
• Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда
белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
• Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және
жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
• Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде
батареяларды шығарып алыңыз.

k

Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы
тиіс.

l

Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы,
сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар)
қоймаңыз.

Есту қауіпсіздігі
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.
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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.
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Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяларды орнату
Ескерту

•• Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе
оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.

•• Өнімді бұзып алу қаупі! Өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса,
батареяларды алыңыз.

•• Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды
қоқысқа дұрыс тастау керек.

1
2
3

Батарея бөлімін ашыңыз.
2 сілтілі батареяны (жинаққа кірмейді), AA, R06 немесе UM3
түрі, дұрыс жағымен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
Батарея бөлімін жабыңыз.

Қуатты қосу
•

түймесін басыңыз.
Өнімді күту режиміне ауыстыру үшін,
қайта басыңыз.

түймесін қайта-

Сағатты орнату
1

Күту режимінде SET TIME түймесін басып тұрыңыз.
• Сағатты орнату аяқталғанша, түймені жібермеңіз.
KK
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2
3
4

3

Сағатты орнату үшін, HOUR түймесін қайта-қайта басыңыз
немесе оны басып тұрыңыз.
Минутты орнату үшін, MIN түймесін қайта-қайта басыңыз
немесе оны басып тұрыңыз.
SET TIME түймесін жіберіңіз.
»» Орнатылған сағат көрсетіледі.

Құлаққап арқылы тыңдау

Құлаққапты құрылғыдағы

4

ұясына қосыңыз.

Радио тыңдау
Ескертпе

•• Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және
оның орнын реттеңіз.

1
2
•

5

Диапазонды таңдау үшін, FM немесе MW түймесін басыңыз.
Мақсатты радиостанцияға реттеу үшін, TUNING дөңгелегін
бұрыңыз.
Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін,
дөңгелегін бұрыңыз.

Таймерді пайдалану

Өнім автоматты түрде қосылатын уақытты орнатуға болады.
1 Күту режимінде SET TIMER түймесін басып тұрыңыз.
• Таймерді орнату аяқталғанша, түймені жібермеңіз.
6 KK
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Сағатты орнату үшін, HOUR түймесін қайта-қайта басыңыз
немесе оны басып тұрыңыз.
Минутты орнату үшін, MIN түймесін қайта-қайта басыңыз
немесе оны басып тұрыңыз.
SET TIMER түймесін жіберіңіз.
• Таймерді өшіру үшін, SET TIMER түймесін басыңыз.
• Таймерді қайта белсендіру үшін, SET TIMER түймесін
қайтадан басыңыз.

Дисплейдің жарықтығын
реттеу

LIGHT түймесін басыңыз.

7

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.
KK
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Қуат жоқ
• Батареялар дұрыс салынбаған. Батареяларды батареялар
бөлімінде көрсетілгендей дұрыс салыңыз.
• Батареялардың қуаты таусылған. Жаңаларымен
ауыстырыңыз.
Дыбыс жоқ
• Дыбыс деңгейін реттеңіз.
• Құлақаспапты құрылғыдан ажыратыңыз.
Нашар радио сигналын қабылдау
• FM үшін жақсырақ қабылдау мақсатында телескоптық
антеннаны толығымен ұзартыңыз және оның орнын
реттеңіз.
• MW үшін ішкі антенна жұмыс істейді. Жақсырақ қабылдау
үшін, құрылғының күйін реттеңіз.
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Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген
қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне
қойылатын талаптарына сай.

Қоршаған ортаны күту
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.
8 KK

Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі
көрінсе, ол бұйымның 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.
Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына
сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға
болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық
ретінде лақтыруға болмайды.Батареяларды қоқысқа тастау
жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды
қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам
денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.
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, ресурсы біткен
батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті
ережелерді ұстаныңыз.
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Авторлық құқықтары
2015 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.
Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V.
компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды
Gibson Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V.
компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.
Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Gibson кез
келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу
міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.
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