
www.philips.com/support

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 
ақпарат

Қауіпсіздік
Еуропаға арналған ақпарат:
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз

  
 
«Леп белгісі» жұмыс және техникалық 
қызмет көрсету проблемаларын болдырмау 
үшін берілген әдебиет оқылуы тиіс 
мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады.
'Жанушы бұрандама' таңбасы тоқ соғуға 
себеп болуы мүмкін өнімдегі оқшауланбаған 
құрамдастарды көрсетеді. 
Өрт немесе тоқ соғу қаупін азайту 
үшін өнімді жаңбырға немесе ылғалға 
жақындатпаңыз және ваза сияқты 
сұйықтыққа толы нысандарды өнім үстіне 
қоймаңыз.

a Осы нұсқауларды оқыңыз.

b Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.

c Барлық ескертулерді ескеріңіз.

d Барлық нұсқауларды орындаңыз.

e Бұл өнімді судың жанында 
қолданбаңыз.

f Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

g Желдету саңылауларын бітемеңіз. 
Өндірушінің нұсқауларына сәйкес 
орнатыңыз.

h Бұл өнімнің корпусын алып тастамаңыз. 

i Өнімге су тамшылатпаңыз / сеппеңіз, 
жаңбыр немесе жоғары ылғалдыққа 
тигізбеңіз. 

j Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін 
жерлерден, ашық жалыннан немесе 
қызудан алыс ұстаңыз.

k Радиаторлар, жылытқыштар, пештер 
немесе басқа электр құрылғылары 
(соның ішінде күшейткіштер) сияқты 
жылу көздеріне жақын орнатпаңыз. 

l Құралдың үстіне ешбір басқа электр 
құрылғысын қоймаңыз.

m Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп 
көздерін (мысалы, сұйықтық бар заттар, 
жағылған шырақтар) қоймаңыз.

n Желі істікшесі немесе құралды 
жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде 
қолданылғанда ажырату құрылғысы 
жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

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

қоюшы болмаңыз.
 • Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін 

жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс 
ұстаңыз. 

 • Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат 
сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым 
оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды 
тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі 
үшін, құралдың айналасында міндетті түрде 
кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. 
Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер 
немесе басқа заттармен жабылып қалмауын 
қадағалаңыз.
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Ескерту

 
Осы құжат арқылы Gibson Innovations 
компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC 
директивасының негізгі талаптары мен 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 
мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны 
www.philips.com/support сайтынан 
табуыңызға болады.
Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген 
құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер 
немесе түрлендірулер пайдаланушының 
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы 
мүмкін.
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.

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

 
Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс 
жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың 
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.
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.
Android — Google Inc корпорациясының 
сауда белгісі. Бұл сауда белгісі Google 
рұқсаттарымен пайдаланылады.
II сыныпты жабдық таңбасы:

 
Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге 
қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ 
жабдық.

Ескертпе

 • Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

http://www.philips.com/support
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2 Сымсыз Hi-
Fi байланыс 
құрылысы

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips 
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 
қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі 
торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.
Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден 
осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі 
сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — 
құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге 
нөмірлерді жазыңыз: 
Үлгі нөмірі __________________________
Сериялық нөмір 
___________________________

Кіріспе
Бұл сымсыз Hi-Fi байланыс құрылғысы 
қолданыстағы динамиктер жүйесіне қосылған 
кезде:

• DLNA / UPnP серверімен үйлесімді 
қолданбадан жіберілген музыканы 
тыңдаңыз.

• интернеттен радио стансаларды 
немесе онлайндық музыка 
қызметтерін тыңдауға;

• AUX IN (L/R) розеткасы арқылы 
басқа аудио құрылғылардан музыка 
ойнатуға болады.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

• Ішкі Wi-Fi желісі бар сымсыз Hi-Fi 
байланыс құрылғысы

• 1 x АТ қуат адаптері
• Жұмысты бастаудың қысқаша 

нұсқаулығы
• Қауіпсіздік парағы

Тағы не қажет
Ескертпе

 • Музыка тыңдау үшін AW1000 құрылғысын 
қолданыстағы аудио жүйеге LINE OUT L/R, 
OPTICAL OUT немесе DIGITAL OUT ұясы арқылы 
жалғаңыз.

Дыбысты AW1000 құрылғысынан сымсыз 
шығару үшін төмендегілер қажет: 

• сертификатталған Wi-Fi 
маршрутизаторы

• iPod touch/iPhone/iPad секілді iOS 
немесе Android құрылғысы; не 
болмаса Android телефоны немесе 
планшеті

• Apple App Store (iOS құрылғыларына 
арналған) немесе Google Play Store 
(Android құрылғыларына арналған) 
веб-сайтында бар Philips AirStudio+ 
Lite қолданбасы

AW1000 құрылғыңыз Wi-Fi маршрутизаторы 
арқылы iOS/Android құрылғысымен бірдей 
жергілікті желіге қосылған болу керек.
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Негізгі құрылғыны шолу

 
a 

• Құрылғыны қосу немесе қалыпты/
қуат үнемдейтін күту режиміне 
ауыстыру.

b Қуат/күй индикаторы
• Құрылғының ағымдағы күйін 

көрсетеді.

c Көз көрсеткіштері
• Тиісті ресурс таңдалғанда жанады.

d SOURCE түймесі
• Дыбыс көзін таңдау үшін қайта-қайта 

басыңыз.

e Сандық пернелер (1 - 5)
• Интернеттен радио станса таңдау.

f DC IN ұясы
• Қуат адаптерін жалғау.

g AUX IN L/R ұялары
• Сыртқы аудио құрылғыны RCA 

аудио кабельдері арқылы (қызыл/ақ; 
жинақта берілмеген) жалғау.

e

fg h ij k lm

d
a
b

c

a
b

c

h LINE OUT L/R ұялары
• AW1000 құрылғысын қолданыстағы 

аудио жүйеге RCA аудио кабельдері 
арқылы (қызыл/ақ; жинақта 
берілмеген) жалғау.

i OPTICAL OUT ұясы
• AW1000 құрылғысын қолданыстағы 

аудио жүйеге оптикалық кабель 
арқылы (жинақта берілмеген) жалғау.

j DIGITAL OUT ұясы
• AW1000 құрылғысын қолданыстағы 

аудио жүйеге RCA аудио кабелі 
арқылы (жинақта берілмеген) жалғау.

k ETHERNET ұясы
• (Таңдаулы) Сымсыз 

маршрутизаторды Ethernet кабелі 
арқылы (жинақта берілмеген) жалғау.

l WI-FI SETUP түймесі
• Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу.

m ANTENNA ұясы
• Жинақта берілген Wi-Fi антеннасын 

жалғау.
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3 Дайындау
Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 
бойынша орындаңыз.

Philips AirStudio+ Lite 
қолданбасын смартфонға 
немесе планшеттерге 
жүктеу

1 (iPod touch/iPhone/iPad пайдаланушылары 
үшін) Philips AirStudio+ Lite қолданбасын 
Apple App Store сайтынан орнатып, 
қолданбаны іске қосыңыз.

 
(Android смартфондарының немесе 
планшеттерінің пайдаланушылары үшін) 
Philips AirStudio+ Lite қолданбасын Google 
Play Store сайтынан орнатып, қолданбаны 
іске қосыңыз.

 
2 Кіріспе беттерді көру үшін оңға қарай 

сипап, бастапқы Setup (Орнату) бетіне 
өтіңіз, одан кейін Skip intro (Кіріспені 
өткізу) опциясын түртіп, бастапқы Setup 
(Орнату) бетіне тікелей кіріңіз.
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3 Бастапқы Setup (Орнату) бетіндегі Setup 
a new speaker (Жаңа динамик орнату) 
опциясын түртіңіз.

 
4 Жалпы орнату қадамдарын оқып шығып, 

Next (Келесі) опциясын түртіңіз.

 
Қолданыстағы аудио жүйеге 
жалғау

 
LINE OUT L/Rұялары арқылы жалғаңыз:
1 RCA аудио кабельдерінің (қызыл/

ақ; жинақта берілмеген) жұбын 
төмендегілерге жалғаңыз:
• құрылғының артқы жағындағы LINE 

OUT L/R ұяларына;
• қолданыстағы аудио жүйенің аудио 

кіріс ұяларына.
2 AW1000 құрылғысына сәйкес 

келетін аудио ресурсты таңдау үшін 
қолданыстағы аудио жүйенің басқару 
элементтерін пайдаланыңыз.

OPTICAL OUTнемесеDIGITAL OUTұясы 
арқылы жалғаңыз:
1 Оптикалық немесе жалғыз RCA 

аудио кабелін (жинақта берілмеген) 
төмендегілерге жалғаңыз:
• құрылғының артындағы OPTICAL 

OUT немесе DIGITAL OUT ұясына;
• қолданыстағы аудио жүйенің тиісті 

аудио шығыс ұясына.

AUDIO INAUDIO IN



8 KK

2 AW1000 құрылғысына сәйкес 
келетін аудио ресурсты таңдау үшін 
қолданыстағы аудио жүйенің басқару 
элементтерін пайдаланыңыз.

Қуат көзіне жалғау және 
құрылғыны қосу

Ескерту

 • Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзі кернеуінің 
құрылғының төменгі жағында берілген кернеуге 
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

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

 • АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа 
қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

1 Қолданбадағы қуат көзіне жалғау 
нұсқауларын оқып шығыңыз.

 
2 АТ қуат сымын мынаған жалғаңыз: 

• құрылғының артқы жағындағы DC IN 
ұясына;

• розеткаға.
 » Құрылғы автоматты түрде қосылады.
 » Қуат/күй индикаторы бастапқы 

қосылу кезінде сары болып 
жыпылықтайды.

 » Кішкене уақыттан кейін бірінші рет 
реттеу үшін қуат/күй индикаторы 
сап-сары болып жанады.

  
3 Жалғастыру үшін қолданбадағы Next 

(Келесі) опциясын түртіңіз.
Қалыпты және қуат үнемдейтін күту 
режимін ауыстырып қосу
• Құрылғыны қалыпты күту режиміне 

ауыстыру үшін  түймесін аз ғана 
басыңыз.
 » Қуат/күй индикаторы жасыл болып 

жанады.
• Құрылғыны қуат үнемдейтін күту 

режиміне ауыстыру үшін  түймесін 3 
секундтан аз басып тұрыңыз да, түймені 
жіберіңіз.
 » Қуат/күй индикаторы аз уақыт сары 

болып жанады да, сөніп қалады.
• Құрылғыны қалыпты немесе қуат 

үнемдейтін күту режимінен қосу үшін  
түймесін қайтадан аз ғана басыңыз.
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Жұмыс жасау ЖШД 
күйі

Қосу -> 
Қалыпты күту 
режимі

Аз ғана  
түймесін 
басыңыз.

Сары/ақ 
-> Жасыл

Қосу/қалыпты 
күту режимі 
-> Қуат 
үнемдейтін 
күту режимі

 түймесін 3 
секундтан аз 
басып тұрыңыз 
да, түймені 
жіберіңіз.

Сары/ақ 
немесе 
жасыл -> 
Өшіру

Қалыпты күту 
режимі/қуат 
үнемдейтін 
күту режимі 
-> Қосу

Аз ғана  
түймесін 
басыңыз.

Жасыл/
Өшіру -> 
Сары/ақ
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4 AW1000 
құрылғысын 
үйдегі Wi-Fi 
желісіне қосу

Бар үйдегі Wi-Fi желісіне <құралды> қосу 
үшін, үйдегі Wi-Fi параметрлерін <құралға> 
қолдану қажет.
Төменде тізімделген шарттарға негізделген 
ең жақсы реттеу әдісін таңдаңыз.

Ұялы  
телефон- 
ыңыздың  

ат 

фо 

рм 

ас 

ы

Wi-Fi мар шрут иза 
торы ның түрі

Басқа 
жабдық

Реттеу әдісі

iOS WPS емес Жоқ 1-опцияны (ақылдасу '1-опция: WPS емес 
маршрути 
затормен iOS құрылғысы арқылы сымсыз 
байланыс орнату' бет 11) таңдаңыз.

Android WPS емес Жоқ 2-опцияны (ақылдасу '2-опция: WPS емес 
Wi-Fi маршрут 
изаторы және Android құрылғысы арқылы 
орнату' бет 13) таңдаңыз.

iOS немесе 
Android

WPS Жоқ 3-опцияны (ақылдасу '3-опция: WPS 
маршру 
тизато 
рымен сымсыз байланыс орнату' бет 16) 
таңдаңыз.

iOS немесе 
Android

WPS емес немесе W 

P 

S

Сізде Ethernet 
кабелі бар.

4-опцияны (ақылдасу '4-опция: Ethernet 
кабелімен сымды байланыс орнату' бет 17) 
таңдаңыз.
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AW1000 құрылғысын үйдегі Wi-Fi желісіне 
қоспас бұрын, төмендегілерді тексеріңіз:

a Wi-Fi маршрутизаторы қосулы және 
дұрыс жұмыс істейді.

b <құрал> токқа қосылған және 
сәтті іске қосылған (ақылдасу 'Қуат 
көзіне жалғау және құрылғыны 
қосу' бет 8).

c Wi-Fi құпия сөзін енгіздіңіз.

Сәтті қосылғаннан кейін <құрал> үйдегі 
Wi-Fi параметрлерін есте сақтайды. Сосын 
AW1000 қосылып, үйдегі Wi-Fi желісіне 
автоматты түрде қосылғанда Philips 
AirStudio+ Lite арқылы музыка ойнатуға 
немесе интернеттен радио тыңдауға болады.

1-опция: WPS емес 
маршрутизатормен iOS 
құрылғысы арқылы сымсыз 
байланыс орнату

1 Орнатардың алдында iOS құрылғысының 
үйдегі Wi-Fi желісіне қосылғанына көз 
жеткізіңіз.

2 Стандартты ОРНАТУ опциясын таңдап, 
Келесі түймесін түртіңіз.

 

3 Қолданбадағы Wi-Fi орнату нұсқауларын 
оқып шығыңыз.

  
4 Нұсқауларда көрсетілгендей, AW1000 

құрылғысының артындағы WI-FI SETUP 
түймесін аз ғана басыңыз.
 » Қуат/күй индикаторы сары және 

ақ болып кезектесіп жыпылықтай 
бастайды.

 » AW1000 құрылғысында жасалған 
жаңа Wi-Fi желісі Philips_Install желі 
атауымен (SSID) бірге пайда болады.

  < 30S

< 3S
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5 Жоғарғы қолданба экранындағы Next 
(Келесі) түймесін түртіңіз, одан кейін 
желі орнатуды жалғастыру жолдарын 
оқып шығыңыз.

  
6 Нұсқауларда көрсетілгендей, 

қолданбадан шығыңыз, одан кейін қол 
жетімді Wi-Fi желілерінің тізімінен 
Philips_Install тармағын таңдаңыз.

  

7 iOS құрылғысының Philips_Install 
қызметіне қосылғанына көз жеткізіп, 
Philips AirStudio+ Lite тармағына 
оралыңыз.

8 Құпия сөзді енгізу жолы шыққанша 
күтіңіз.

  
9 Үйдегі Wi-Fi желісінің құпия сөзін 

енгізіңіз де, Done (Дайын) опциясын, 
одан кейін Next (Келесі) опциясын 
түртіңіз.

  
* Егер Wi-Fi құпия сөзінде #/:/;/' сияқты 
арнайы таңбалар болса, құпия сөзді өзгерту 
керек болады.
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10 Байланыс құрылғыңызға қалауыңыз 
бойынша атау беріңіз, одан кейін 
AW1000 құрылғысын үйдегі Wi-Fi 
желісіне қосу үшін OK опциясын 
түртіңіз.

  
11 AW1000 құрылғысындағы қуат/күй 

индикаторы аппақ болып жанғанша 
күтіңіз.
 » Төмендегі қолданба экраны пайда 

болады.
 » <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті 

қосылды.

  

Кеңес

 • Желі сәтті орнатылған соң, музыка ойнатуға тікелей 
дайындалу үшін жоғарғы қолданба экранындағы 
Rock n' Roll тармағын түртуге болады. Қосымша 
мәліметтер алу үшін «Play» (Ойнату) бөліміне өтіңіз 
(ақылдасу 'Ойнату' бет 18).

2-опция: WPS емес Wi-
Fi маршрутизаторы және 
Android құрылғысы арқылы 
орнату

1 Орнатардың алдында Android 
құрылғысының үйдегі Wi-Fi желісіне 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

2 Стандартты ОРНАТУ опциясын таңдап, 
Келесі түймесін түртіңіз.
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3 Қолданбадағы Wi-Fi орнату нұсқауларын 
оқып шығыңыз.

  
4 Нұсқауларда көрсетілгендей, AW1000 

құрылғысының артындағы WI-FI SETUP 
түймесін аз ғана басыңыз.
 » Қуат/күй индикаторы сары және 

ақ болып кезектесіп жыпылықтай 
бастайды.

 » AW1000 құрылғысында жасалған 
жаңа Wi-Fi желісі Philips_Install желі 
атауымен (SSID) бірге пайда болады.

  < 30S

< 3S

5 Жоғарғы қолданба экранындағы Next 
(Келесі) опциясын түртіңіз.
 » Android құрылғысы AW1000 

құрылғысында жасалған жаңа Wi-Fi 
желісіне қосыла бастайды

  
6 Байланыс құрылғысы табылғанша күтіңіз.
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7 Үйдегі Wi-Fi желісін таңдап, Next 
(Келесі) опциясын түртіңіз.

  
* Егер Wi-Fi құпия сөзінде #/:/;/' сияқты 
арнайы таңбалар болса, құпия сөзді өзгерту 
керек болады.

8 Байланыс құрылғыңызға қалауыңыз 
бойынша атау беріңіз, одан кейін 
AW1000 құрылғысын үйдегі Wi-Fi 
желісіне қосу үшін OK опциясын 
түртіңіз.

  1
9 AW1000 құрылғысындағы қуат/күй 

индикаторы аппақ болып жанғанша 
күтіңіз.
 » <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті 

қосылды.  

Ескертпе

 • Желі сәтті орнатылған соң, музыка ойнатуға тікелей 
дайындалу үшін жоғарғы қолданба экранындағы 
Rock n' Roll тармағын түртуге болады. Қосымша 
мәліметтер алу үшін «Play» (Ойнату) бөліміне өтіңіз 
(ақылдасу 'Ойнату' бет 18).

3-опция: WPS 
маршрутизаторымен сымсыз 
байланыс орнату

1 ҚАУІПСІЗ Wi-Fi ОРНАТУ опциясын 
таңдап, Келесі түймесін түртіңіз.
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2 WPS орнату нұсқауларын оқып шығыңыз.

  
3 Нұсқауларда көрсетілгендей, AW1000 

артындағы WI-FI SETUP түймесін басып 
тұрыңыз.
 » Қуат/күй индикаторы сары және 

жасыл болып кезектесіп жыпылықтай 
бастайды.

  > 4S

4  Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторында WPS 
түймесін басыңыз.

  
5 AW1000 құрылғысындағы қуат/күй 

индикаторы аппақ болып жанғанша 
күтіңіз, одан кейін қолданба экранындағы 
Next (Келесі) опциясын түртіңіз..
 » Төмендегі қолданба экраны пайда 

болады.
 » <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті 

қосылды.

  
WPS
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Кеңес

 • Кейбір Wi-Fi маршрутизаторлары үшін Wi-Fi 
қосылымы үшін WPS түймесін ұстап тұру немесе 
маршрутизаторды теңшеу беттерінен WPS PBC 
функциясын қосу қажет болуы мүмкін. Толық 
деректерді алу үшін арнайы маршрутизаторлардың 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

 • Желі сәтті орнатылған соң, музыка ойнатуға тікелей 
дайындалу үшін жоғарғы қолданба экранындағы 
Rock n' Roll тармағын түртуге болады. Қосымша 
мәліметтер алу үшін «Play» (Ойнату) бөліміне өтіңіз 
(ақылдасу 'Ойнату' бет 18).

4-опция: Ethernet кабелімен 
сымды байланыс орнату

Ескертпе

 • Егер сымды байланысты пайдалансаңыз, сізге 
бастапқы Setup (Орнату) бетінен Speaker already 
setup (Динамик орнатылып қойды) тармағын таңдау 
ғана керек болады (ақылдасу 'Philips AirStudio+ Lite 
қолданбасын смартфонға немесе планшеттерге 
жүктеу' бет 6).

1 Егер сымсыз байланыс орнатуға әрекет 
жасасаңыз, сымды байланыс орнатардың 
алдында сымсыз Hi-Fi байланыс 
құрылғысы параметрлерінің зауыттық 
мәндерін қайтару керек болады 
(ақылдасу 'Ақаулықтарды жою' бет 29).

2 Ethernet кабелін (жинақта берілмеген) 
төмендегілерге жалғаңыз:
• құрылғының артқы жағындағы 

ETHERNET ұясына;
• үйдегі Wi-Fi маршрутизаторындағы 

Ethernet порттарының біріне.

  
3 Қуат/күй индикаторы аппақ болып 

жанғанша күтіңіз.
 » <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті 

қосылды.

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1

ETHERNET

ETHERNET
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5 Ойнату

Ескертпе

 • DLNA UPnP сервері арқылы музыканы динамикке 
жіберу үшін DLNA UPnP серверін қолдайтын 
смартфонындағы немесе жеке/Mac компьютеріндегі 
таңдаулы қолданбаңызды пайдаланыңыз.

Интернеттен радио 
стансаларды AW1000 
арқылы тыңдау

1 iOS не Android смартфонындағы немесе 
планшетіндегі Philips AirStudio+ Lite 
бағдарламасын іске қосыңыз.

  
2 Интернеттен радио стансаны атауы не 

орны, тілі, т.б. бойынша іздеңіз.

  
3 Интернет радио стансасын баптау 

үшін нәтижелер тізімінен оның атауын 
таңдаңыз да, түртіңіз.
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Интернет радио стансаларын сақтау

1 Интернет радио стансасын баптап,  
опциясын түртіңіз.
 » Сақтаулы радио стансалар тізімі 

пайда болады.

  
2 Сақтаулы стансаны қосқыңыз келген 

тізімдегі жолды түртіңіз. Мысалы, бұл 
стансаға 2-ші сақтаулы нөмірін бергіңіз 
келсе, екінші жолды түртіңіз.
 » Станса атауы мен сақтаулы нөмірі 

көрсетілген хабар пайда болады.

  

3 Растау үшін хабардағы OK опциясын 
түртіңіз.
 » Станса сақтаулы радио стансалар 

тізіміне қосылады.

  
4 Басқа радио стансаларды қосу 

үшін жоғарыдағы процедураларды 
қайталаңыз.

Кеңес

 • Сақтаулы радио стансаны тікелей жоя алмайсыз, 
бірақ оны басқа радио стансамен ауыстыруға 
болады. Мысалы, #3 сақтаулы радио стансаны 
жойғыңыз келсе, басқа радио стансаны баптап,  
опциясын түртуге, одан кейін алдыңғы стансаны 
ауыстыру үшін 3-ші жолды түртуге болады.

Сақтаулы радио стансаны реттеу үшін
• Бірінші бес сақтаулы радио стансаны 

реттеу үшін AW1000 құрылғысындағы 
сандық пернелерді (1-5) басыңыз.

• Сондай-ақ, қолданба экранындағы 
Presets (Сақтаулылар) тармағына 
өтіп, ойнатуды бастау үшін сақтаулы 
стансалардың біреуін түртуге болады.
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Таңдаулылар тізімін құру

1 Интернет радио стансасын баптаңыз.

  
2 Стансаны таңдаулылар тізіміне тікелей 

қосу үшін  опциясын түртіңіз.

  
3 Басқа таңдаулы радио стансаларды 

қосу үшін жоғарыдағы процедураларды 
қайталаңыз.

Таңдаулы радио стансаны баптау үшін
• Қолданба экранындағы Favorite stations 

(Таңдаулы стансалар) тармағына 
өтіп, ойнатуды бастау үшін таңдаулы 
стансалардың біреуін түртіңіз.

Таңдаулы радио стансаны жою үшін
1 Радио стансаны реттеп  опциясын 

түртіңіз.
 » Радио станса таңдаулылар тізімінен 

тікелей өшіріледі.

  
Сыртқы құрылғыдан ойнату
Сондай-ақ, осы байланыс құрылғысы арқылы 
сыртқы аудио құрылғыны тыңдауға болады.
1 RCA аудио кабельдерінің (қызыл/

ақ; жинақта берілмеген) жұбын 
төмендегілерге жалғаңыз:
• байланыс құрылғысының артқы 

жағындағы AUX IN L/R ұяларына;
• сыртқы құрылғыдағы дыбыс шығысы 

ұяларына.
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2 Сыртқы аудио құрылғыда ойнатуды іске 

қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.
 » Сымсыз Hi-Fi байланыс құрылғысы 

қосылған динамиктер жүйесінен 
музыка естуге болады.

3 Музыка ойнатуды басқару үшін аудио 
ойнатқыштағы басқару элементтерін 
пайдаланыңыз.

Сыртқы аудио ресурсқа қолмен қосу үшін:
1 iOS не Android смартфонындағы немесе 

планшетіндегі Philips AirStudio+ Lite 
бағдарламасын іске қосыңыз.

2 MP3 байланыс көзін таңдау үшін 
Қызметтер -> MP3 байланысы  
опциясын түртіңіз.

  

AUX-IN

AUDIO OUT

Кеңес

 • Сондай-ақ, тиісті аудио ресурсты тікелей таңдау 
үшін AW1000 құрылғысындағы SOURCE түймесін 
қайталап басуға болады.
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6 Микробағда-
рламаны 
жаңарту

AW1000 құрылғысының жұмысын жақсарту 
үшін AW1000 құрылғысын жаңартатын жаңа 
микробағдарлама ұсына аламыз.

Абайлаңыз

 • <Құралды> әрқашан микробағдарламаны жаңартуға 
арналған АТ көзіне жалғаңыз. Микробағдарламаны 
жаңарту кезінде ешқашан <құралды> токтан 
ажыратпаңыз.

1 AW1000 құрылғысының қосылғанына 
және смартфонмен немесе планшетпен 
бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз 
жеткізіңіз.

2 Үйдегі Wi-Fi желісінің интернетке 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

3 iOS не Android смартфонындағы немесе 
планшетіндегі Philips AirStudio+ Lite 
бағдарламасын іске қосыңыз.

4 Қызметтер -> Құрылғы параметрлері 
опциясын түртіңіз.

  

5 Онлайн тексеру опциясын түртіңіз. 
 » Жаңа микробағдарлама қол жетімді 

болса, Микробағдарламаны жаңарту 
нұсқауы автоматты түрде шығады.

  
6 Микробағдарламаны жаңартуды бастау 

үшін нұсқау хабарындағы OK опциясын 
түртіңіз.
 » AW1000 құрылғысындағы қуат/күй 

индикаторы осы процесс кезінде 
сары болып жыпылықтайды.
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7 Микробағдарламаны жаңарту процесі 
аяқталғанша күтіңіз, одан кейін 
құрылғыны өшіріп қосу үшін нұсқау 
хабарындағы OK опциясын түртіңіз.
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7 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 
өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш
Жиілік жауабы 80 Гц - 18 кГц; ±3 дБ
Сигнал-шу 
арақатынасы

> 86 дБ

Сандық аудио 
шығыс

PCM сандық аудио, 
48 кГц тұрақты іріктеу 
жиілігі

Сымсыз
Сымсыз 
стандарт

802.11b/g/n 

Сымсыз 
қауіпсіздік

WEP, 10 не 26 он алтылық 
сандық кілттер 
WPA (TKIP) немесе WPA2 
(TKIP / AES) және 8 - 40 ASCII 
басылатын таңбалар тіркесі 

Жиілік 
ауқымы  

2412 - 2462 МГц (CH1-CH11) 
(/79, /37, /55, /97 үшін)  
2412 - 2472 МГц (CH1-CH13) 
(/12, /10, /05 үшін) 

PBC 
(түймені 
бір рет 
басу)

Иә   

Жалпы ақпарат
Айнымалы ток қуаты 100 - 240 В, 

50/60 Гц
Күту режимінде қуат 
тұтыну

< 0,5 Вт

Мөлшері 
 -  Негізгі құрылғы (Е x Қ 

x Б)
140 x 145 x 
45 мм

Салмағы
 - Қорабымен
 - Негізгі құрылғы

 
1,92 кг
0,37 кг
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8 Ақаулықтарды 
жою

Абайлаңыз

 • Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені 
ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. 
Бұл құрылғыны пайдалану кезінде 
проблемалар орын алса, қызмет сұраудан 
бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп 
шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips 
веб-торабына (www.philips.com/welcome) 
өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, 
құрылғының жақында болуын және үлгі 
нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын 
қамтамасыз етіңіз.
Қуат жоқ
 • Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс 

қосылғанын тексеріңіз.
 • АТ розеткасында қуаттың бар екендігін 

тексеріңіз.
 • Құрылғының қуат үнемдейтін күту 

режимінде тұрғанын тексеріңіз 
(ақылдасу 'Қуат көзіне жалғау және 
құрылғыны қосу' бет 8).

Дыбыс жоқ немесе нашар
 • Philips AirStudio+ Lite қолданбасындағы 

немесе AW1000 құрылғысына қосылған 
қолданыстағы аудио жүйедегі дыбыс 
деңгейін реттеңіз.

 • Егер сымды байланысты таңдасаңыз, 
Ethernet кабелінің дұрыс әрі қауіпсіз 
жалғанғанын тексеріңіз (ақылдасу 
'4-опция: Ethernet кабелімен сымды 
байланыс орнату' бет 17).

 • Wi-Fi желісінің байланысын тексеріңіз. 
Қажет болса, желіні қайтадан теңшеңіз 
(ақылдасу 'AW1000 құрылғысын үйдегі 
Wi-Fi желісіне қосу' бет 10).

 • Егер аудио ресурс сыртқы аудио 
ойнатқыш болса, аудио ойнатқыштағы 
дыбыс деңгейін тікелей реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ
 • AW1000 құрылғысын өшіріп қосыңыз, 

одан кейін AW1000 құрылғысы үшін Wi-
Fi желісін қайтадан тексеріңіз (ақылдасу 
'AW1000 құрылғысын үйдегі Wi-Fi 
желісіне қосу' бет 10).

 • АТ қуат сымын ажыратып, қайта 
қосыңыз, одан кейін құрылғыны қайтадан 
қосыңыз.

Wi-Fi желі қосылымы орындалмады
 • Бұл құрылғы WPS-PIN әдісіне қолдау 

көрсетпейді.
 • Wi-Fi маршрутизаторында SSID 

таратылуын қосыңыз.
 • Микротолқынды пештер сияқты Wi-Fi 

сигналы кедергі келтіруі мүмкін ықтимал 
көздерден әрі ұстаңыз.

 • Үйдегі маршрутизатордың SSID 
атауының бос орын және %/#/*/# 
сияқты арнайы таңбалар енгізілмей, 
әліпбилік таңбаларды ғана қамтитынына 
көз жеткізіңіз. Желі құписөзі #/:/;/' 
таңбаларынан тұрмауы керек.

 • Егер AW1000 құрылғысының атауын 
Philips AirStudio+ Lite қолданбасында 
қолмен өзгертуді таңдасаңыз, арнайы 
таңбаларды немесе символдарды 
пайдаланбаңыз.

 • Wi-Fi маршрутизаторларының кейбір 
жаңа түрлері үшін қосылым ретінде WPS 
таңдалғанда, желі атын (SSID) автоматты 
түрде жасауға болады. Әрқашан әдепкі 
желі атын (SSID) әліпбилік таңдаларды 
қамтитын қарапайым атауға өзгертіңіз 
және желіні қауіпсіздендіру үшін Wi-Fi 
қауіпсіздік режимін де өзгертіңіз.

Сымды желі байланысы сәтсіз болды
 • Егер сымсыз байланыс орнатуға 

әрекет жасасаңыз, сымды байланысты 
орнатудың алдында AW1000 
параметрлерінің зауыттық мәндерін 
қалпына келтіру керек. Құрылғының 
параметрлерін қалпына келтіру үшін 
төмендегі процедураларды орындаңыз:
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1 Электр сымын ажыратыңыз.
2 1-ші сандық пернені басып тұрып, электр 

сымын қайтадан қосыңыз.
 » Қуат/күй индикаторы сары болып 

жыпылықтайды, одан кейін сап-сары 
болып жанады, біраз уақыттан кейін 
қайтадан сары болып жыпылықтай 
бастайды.

3 1-ші сандық пернені жіберіңіз.

Ескертпе

 • Қуат/күй индикаторы екінші рет сары болып 
жыпылықтағанша, 1-ші сандық пернені жібермеңіз.

Музыка шығаруды байқаусызда үзіп жіберу
Келесілердің бірін немесе барлығын 
орындаңыз:
 • <Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына 

жақынырақ етіп жылжытыңыз.
 • <Құрал> мен Wi-Fi маршрутизаторы 

арасындағы кез келген кедергіні алып 
тастаңыз.

 • Жақын Wi-Fi желісі арқылы қабаттасатын 
Wi-Fi каналын қолданбаңыз.

 • Желі жылдамдығының жетерліктей 
жылдам болуын тексеріңіз (бірнеше 
құрылғы бір маршрутизаторды бөліскен 
жағдайда сымсыз байланыс жұмысына 
кедергі келтірілуі мүмкін). Үйдегі 
маршрутизаторға қосылған басқа 
құрылғыларды өшіріңіз.

 • Қызмет мөлшері (QoS) параметрін 
қосыңыз (Wi-Fi маршрутизаторында қол 
жетімді болса).

 • Басқа Wi-Fi маршрутизаторларын 
өшіріңіз.

Қуат/күй индикаторы қызыл болып жанып 
қалады. Не істеуге болады?
 • Құрылғыны Ethernet кабелімен жөндеу 

керек.
1 Маршрутизатордың интернетке 

қосылғанына көз жеткізіңіз.
2 Құрылғыны маршрутизаторға Ethernet 

кабелімен жалғаңыз (ақылдасу '4-опция: 
Ethernet кабелімен сымды байланыс 
орнату' бет 17).

3 Құрылғының автоматты жөнделуін 
күтіңіз, 10 минутқа дейін созылуы мүмкін.
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9 Қосымша: 
ЖШД 
түстерінің 
мәндерін түсіну

ЖШД түсі Мәні
Сары болып 
жыпылықтап 
жатыр

AW1000 жүктелуде немесе 
микробағдарлама жаңартылып 
жатыр.

Сап-сары AW1000 ешқандай желіге 
қосылмаған.

Ақ және 
сары 
кезектесіп

AW1000 AirStudio қолданбасы 
көмек беретін сымсыз 
байланыс орнату режимінде 
тұр. Қолданбадағы орнату 
нұсқауларын орындаңыз.

Жасыл 
және сары 
кезектесіп

WPS әдісімен сымсыз 
байланыс орнату іске қосылды 
немесе орындалып жатыр.

Аппақ AW1000 Wi-Fi желісіне 
қосылған және сымсыз музыка 
өткізуге дайын.

Ақ болып 
жыпылықтап 
жатыр

AW1000 дыбысы өшіп тұр.

Жап-жасыл AW1000 қалыпты күту 
режимінде тұр (ақылдасу 
'Қуат көзіне жалғау және 
құрылғыны қосу' бет 8).

Қып-қызыл AW1000 дұрыс істемей тұр. 
Оны жөндеу керек (ақылдасу 
'Ақаулықтарды жою' бет 29).
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