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Қолданушының нұсқасы

Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

Сұрағыңыз 
бар ма? Philips 
компаниясына 
хабарласыңыз
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1 Маңызды

Қауіпсіздік
• Осы нұсқауларды оқыңыз.
• Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
• Барлық ескертулерді ескеріңіз.
• Барлық нұсқауларды орындаңыз.
• Бұл құрылғыны судың жанында 

қолданбаңыз.
• Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
• Өндірушінің нұсқауларына сәйкес 

орнатыңыз.
• Радиаторлар, жылытқыштар, пештер 

немесе жылу шығаратын басқа 
құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) 
сияқты жылу көздеріне жақын 
орнатпаңыз. 

• Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, 
розеткаларынан және құрылғыдан 
шығып тұрған жерінен басылып немесе 
қысылып қалудан қорғаңыз.

• Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/
қосалқы құралдарды қолданыңыз.

• Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт 
қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток 
көзінен ажыратыңыз. 

• Барлық қызмет көрсету жұмыстарын 
білікті қызмет көрсетуші мамандарға 
істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе 
штепсельдік ұшы зақымдалған болса, 
оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп 
кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе 
ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс 
істемей тұрса немесе құлап қалған және 
тағы да басқаша зақымдалған болса, 
қызмет көрсетуді қажет етеді.

• 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.

• Батареялар (батарея топтамасы 
немесе орнатылған батареялар) 
күн сәулесі, от немесе соған 
ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне 
ұшырамауы тиіс.

• Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы 
немесе шашырамауы тиіс. 

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

• Direct Plug-in адаптерінің ашасы 
ажырату құрылғысы ретінде 
пайдаланылатын жерде, ажырату 
құрылғысы пайдалануға дайын болып 
қалуы керек.

• Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы 
тізімде берілген қуат көздерімен 
қолданыңыз.

Абайлаңыз

 • Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз. 
 • Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
 • Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне 

қоюшы болмаңыз.

Ескерту
WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген 
құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер 
немесе түрлендірулер пайдаланушының 
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы 
мүмкін.
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Бұл өнім 1999/5/EC нұсқауының талабына сай.
Еуропа Қауымдастығының сәйкестік туралы 
мәлімдемесінің көшірмесі www.philips.
com/support торабында пайдаланушы 
нұсқаулығының PDF пішімді нұсқасында алуға 
болады.

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

 
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.

  
Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері 
Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының 
иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып 
табылады және мұндай белгілерді Philips 
әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. 

Ескертпе

 • Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.
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2 Android™ үшін 
док динамигі

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 бекітілген үндеткішпен келесі 
әрекеттерді орындай аласыз:

• Android құрылғысынан немесе 
сыртқы құрылғыдан дыбыс тыңдау;

• құрылғыны зарядтау.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:
• Негізгі бөлік 
• Айнымалы ток адаптері
• 3,5 мм дыбыс кірісі байланыс кабелі
• Баспа материалдары• 
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Негізгі құрылғыны шолу

  
a 

• Bluetooth көрсеткіші.

b POWER
• Док динамигін қосыңыз/өшіріңіз 

немесе док динамигін күту режиміне 
ауыстырыңыз.

c Реттеу дөңгелегі
• Док құрылғысын тұрақтандыру үшін 

реттеңіз.

d AUDIO IN
• Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

e CHARGING 
• Android емес құрылғыны USB кабелі 

арқылы зарядтаңыз.

b

a
g

h

f

e

c

d

f DC IN
• Қуат көзінің розеткасы.

g FlexiDock 2 (Android құрылғысы үшін)
• Дыбыс деңгейін реттеңіз.
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3 Жұмысты 
бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 
бойынша орындаңыз.

Қуат көзі
Осы док динамигінің қуат көзі ретінде АТ 
қуатын немесе батареяларды пайдалануға 
болады.

1-таңдау: айнымалы ток қуаты

Ескерту

 • Өнімді бұзып алу қаупі! Док динамигінің артында 
немесе астында көрсетілген кернеуге қуат 
кернеуінің сәйкес келетінін тексеріңіз.

 • Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін 
ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. 
Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін қабырға розеткасына 
қосыңыз.

 
2-таңдау: батарея қуаты

Ескерту

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

1 Батарея бөлімін ашыңыз.
2 4 AA батареясын көрсетілгендей дұрыс 

полярлықпен (+/-) салыңыз.
3 Батарея бөлімін жабыңыз.

 
Ескертпе

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

 • Батареялар қосымша ретінде арналған. Док динамигі 
батарея режимінде болғанда докқа қойылған 
құрылғыны ойнату мүмкін емес.

 • Докқа қойылған құрылғыдан ойнатқанда және 
док динамигі батареялармен орнатылса, адаптерді 
розеткадан ажыратсаңыз, ойнату тоқтатылады және 
док динамигі күту режиміне ауысады. Док динамигін 
қайта іске қосу үшін  түймесін басыңыз және Audio 
in/Bluetooth/USB режиміне ауысыңыз.

Қосу
Док динамигін қосу үшін POWER түймесін 
басыңыз.

 » Құрылғының қуаты POWER түймесін 
басып қосылған болса, қуат ЖШД 
жасыл түспен жанады. POWER 
түймесін қайтадан басқанда қуат 
ЖШД өшеді және құрылғы күту 
режимінде болады.

Күту режиміне ауысу
Док динамигін күту режиміне ауыстыру үшін 
POWER түймесін қайтадан басыңыз.

 » ЖШД өшеді.
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4 Ойнату
Осы док динамигінің көмегімен 
құрылғылардан дыбысты тыңдауға болады.

Докқа қойыңыз және 
ойнатыңыз

Android™ жүйесімен үйлесімді
Док динамигін толығымен пайдалану үшін 
Android құрылғыңыз келесі талаптарға сай 
болуы керек: 

• Android операциялық жүйесі (4.2 
және одан жоғары нұсқасы) бар;

• micro USB коннекторы бар,
• Android Open Accessory (AOA) 

стандартын қолдайды.
micro USB коннекторы және Bluetooth 
функциясы бар басқа құрылғылар үшін док 
динамигін мына әрекеттер үшін пайдалануға 
болады:

• Android құрылғысын док арқылы 
зарядтау;

• Құрылғыны CHARGING ұяшығы 
арқылы зарядтау;

• Bluetooth арқылы дыбыс тыңдау.

Android құрылғысын докқа қою
Android құрылғысын ойнату және зарядтау 
үшін алдымен оны док динамигіне қойыңыз.
1 Android құрылғысындағы micro USB 

коннекторының бағытын тексеріңіз. USB 
коннекторында қақпақ бар болса, оны 
ашыңыз.

2 Қажет болса, док динамигінде USB 
коннекторын бұрыңыз, содан кейін 
Android құрылғысын докқа қойыңыз.

  
3 Құрылғыны тұрақтандыру үшін 

коннектордың артындағы дөңгелекті 
реттеңіз.
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4 Құрылғыны док динамигінің ортасына 
қою үшін коннекторды сырғытыңыз.

  
Кеңес

 • micro USB коннекторы жоғарғы жақта орналасқан 
болса, экранды авто бұру қол жетімді.

Android құрылғысын тыңдау
Android құрылғысын докқа қойғаннан кейін 
док динамигі арқылы музыканы тыңдай 
аласыз.
1 Док динамигін қосу үшін  түймесін 

басыңыз.
2 Android құрылғысынан ойнату.

 » Енді док динамигі арқылы музыка 
тыңдай аласыз.

Кеңес

 • Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймесін басыңыз.
 • Док динамигі батарея режимінде болғанда докқа 

қойылған құрылғыны ойнату мүмкін емес.

Қолмен орнатылған 
Bluetooth қосылымы арқылы 
дыбысты ойнату
Док динамигі портативті құрылғыңыздан 
жүйеге музыка ағынын жіберу үшін Bluetooth 
сымсыз технологиясын пайдаланады. 

Ескертпе

 • Bluetooth құрылғысында Bluetooth бағдарламасының 
2.1 немесе одан жоғары нұсқасы болуы керек. 

 • Bluetooth құрылғысын осы док динамигіне қосу 
алдында құрылғының Bluetooth мүмкіндіктерімен 
танысыңыз. 

 • Қондырмалы динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа 
электронды құрылғылардан аулақ ұстаңыз.

1 Bluetooth функциясын белсендіру үшін 
док динамигінде  түймесін басыңыз.
 » Bluetooth көрсеткіші  

жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
функциясын қосыңыз.
• Әр түрлі құрылғыларда Bluetooth 

функциясын белсендірудің әр түрлі 
жолы болуы мүмкін.

 



9KK

3 Құрылғымен жұптастыруға болатын 
Bluetooth құрылғыларын тексеріңіз.

 
4 Құрылғыда [PHILIPS AS360] (Philips 

AS360)көрсетілгенде қосылымды бастау 
үшін оны таңдаңыз.
 » Егер қосылым сәтті болса, қос 

дыбыстық сигнал растауын естисіз.

5 Құрылғының мультимедиа ойнатқышы 
көмегімен дыбыс ойнатыңыз.
 » Док динамигінен дыбыс шығады. 

Кеңес

 • Док динамигі мен жұптастырылған құрылғы 
арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр 
(30 фут) болады. 

 • Динамик пен құрылғы арасындағы қандай да бір 
кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.
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5 Басқа 
мүмкіндіктер

Дыбысты сыртқы 
құрылғыдан ойнату
Осы док динамигі арқылы сыртқы 
құрылғыдан дыбысты тыңдауға болады.
1 3,5 мм дыбыс кірісі кабелін (жинақта 

бар) мынаған қосыңыз:
• AUDIO IN ұяшығына және
• сыртқы құрылғыдағы құлақаспап 

ұяшығына.
2 Дыбысты құрылғыда ойнатыңыз 

(құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз).

Android құрылғысын 
зарядтау
Док динамигі қуатқа қосылған болса, 
докқа қойылған құрылғы автоматты түрде 
зарядтала бастайды.

Кеңес

 • Бұл функция micro USB коннекторы бар барлық 
Android құрылғылары үшін қол жетімді.

 • Батарея режимінде зарядтау қол жетімді емес.

Android құрылғысын USB 
ұяшығы арқылы зарядтау
USB кабелін (жинақта жоқ) мынаған 
жалғаңыз:

• док динамигінің артындағы 
CHARGING ұяшығы. 

• құрылғыдағы micro USB ұяшығы.

Ескертпе

 • барлық USB кабельдерінің осы док динамигімен 
жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді.

 • Батарея режимінде зарядтау қол жетімді емес.
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6 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 
өзгертіледі.

Ерекшеліктер

АТ қуаты OH-1028A0903000U-
VDE (Philips)
Кіріс: 100-240 В~, 
50/60 Гц, ЕҢ ЖОҒ. 
800 мA; 
Шығыс: 9 В  3 A

Батарея 4 x AA
Жұмыс үшін қуат 
тұтынуы

< 18 Вт

Қуат үнемдеу 
режимінде қуат 
тұтыну

 < 0,5 Вт

Өлшемдер - негізгі 
құрылғы (Е x Б x Қ)

260 X 90 X 95 мм

Салмағы - негізгі 
құрылғы

1,18 кг

Зарядтау: 
- micro USB 
коннекторы арқылы
 - CHARGING 
ұяшығы арқылы

1A

1A

Динамик кедергісі 4 Ом
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7 Ақаулықтарды 
жою

Абайлаңыз

 • Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені 
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. Philips 
компаниясына хабарласқанда, құрылғының 
жақында болуын және үлгі нөмірі мен 
сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз 
етіңіз.
Қуат жоқ
 • Док динамигінің АТ қуат адаптерінің 

дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
 • АТ розеткасында қуаттың бар екендігін 

тексеріңіз.
 • Батареялар дұрыс салынғанын тексеріңіз.
 • Док динамигі батареялармен 

орнатылған болса және АТ қуат 
адаптері док динамигіне қосылған болса, 
адаптерді розеткадан ажыратқанда 
док динамигі күту режиміне ауысады. 
Док динамигін қайта іске қосу үшін  
түймесін басыңыз.

Докқа қойылған құрылғыдан жауап жоқ.
 • «Докқа қойыңыз және ойнатыңыз» 

функциясы тек 4.2 немесе одан жоғары 
нұсқасы бар Android құрылғыларын 
қолдайды.

 • «Докқа қойыңыз және ойнатыңыз» 
функциясы батарея режимінде қол 
жетімді емес.

Дыбыс жоқ немесе нашар
• Док динамигінің дыбыс деңгейін 

реттеңіз.
• Android құрылғысының дыбыс деңгейін 

реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ
 • Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, 

қайта қосыңыз, одан кейін қондырмалы 
динамикті қайтадан қосыңыз.
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