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1 Маңызды 
ақпарат

Мына қауіпсіздік 
таңбаларын біліңіз

  
Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы 
мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. 
Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім 
корпусын алып тастамаңыз. 
«Леп белгісі» жұмыс және техникалық 
қызмет көрсету проблемаларын болдырмау 
үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс 
мүмкіндіктерге назар аудартады. 
ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіпін азайту 
үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал 
жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты 
сұйықтықтармен толтырылған заттар оның 
үстіне қойылмауы тиіс. 
АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін 
штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ 
жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз. 

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.
 • Теледидардағы лазер сәулесіне қарауға болмайды.
 • Өнімді қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, 

ашаға немесе адаптерге әрқашан оңай қол жеткізуге 
болатынын тексеріңіз.

• Желдету үшін өнім айналасында 
жеткілікті бос орын бар екендігін 
тексеріңіз.

• Тек өндіруші көрсеткен қосымша 
құралдарды немесе аксессуарларды 
қолданыңыз.

• Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ 
- Батарея ағып, нәтижесінде дене 
жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе 
өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін: 
• Барлық батареяларды өнімдегі + 

және - белгілері бойынша дұрыстап 
салыңыз. 

• Батареяларды араластырып 
пайдаланбаңыз (ескі және жаңа 
немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).

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

• Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған 
кезде батареяларды шығарып 
алыңыз.

• Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе 
шашырамауы тиіс. 

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

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

Ескерту

 • Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, 
реттеулерді пайдалану немесе техникалық 
қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды 
радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты 
тудыруы мүмкін.

Ескертпе

 • Ақпараттық тақта батарея бөлімінің ішінде 
орналасқан.
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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.

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.
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2 CD дыбыстық 
құрылғысы

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

Кіріспе
Осы өніммен мына әрекеттерді орындауға 
болады:
• дискілерден, USB құрылғыларынан, 

Bluetooth қосылған құрылғылардан 
немесе басқа сыртқы дыбыстық 
құрылғылардан дыбыс тыңдау; 

• FM радиостанцияларын тыңдау; 
• мобильді құрылғыларды зарядтау; және
• микрофон немесе гитара көмегімен 

дыбысты араластыру.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.
• Негізгі бөлік
• Ток сымы
• Иық бауы
• Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
• Қауіпсіздік және ескерту парақшасы
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Өнімге шолу

 
a Диск бөлімі

b MIC/GUITAR қосқышы
• Микрофон немесе гитара режиміне 

ауысу.

c MIC/GUITAR LEVEL
• Қосылған микрофонның немесе 

гитараның дыбыс деңгейін реттеу. 

d BASS LEVEL
• Басс деңгейін реттеу.

e VOLUME
• Дыбыс деңгейін реттеу.

f SOURCE
• Дыбыс көзін таңдау: FM тюнері, 

Bluetooth, дыбыс кірісі, диск немесе 
USB.

a
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C D SOU N D M AC H I N E  A Z1

g 
• Өнімді қосу немесе күту режиміне 

ауыстыру.

h SOUND
• Алдын ала орнатылған дыбыс 

параметрін таңдаңыз.

i MAX SOUND
• Лездік қуатын күшейтуді қосыңыз 

немесе өшіріңіз.

j FM антеннасы
• FM қабылдауын жақсартады.

k Дисплейлі панель
• Күйді көрсетеді.

l NFC белгісі
• NFC мүмкіндігі бар құрылғыға 

қосылу.
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m Micro USB ұяшығы
• USB құрылғысын жалғау.

n 
• Құлақаспапты жалғау.

o AUDIO IN
• Сыртқы құрылғыны қосу.

p MIC/GUITAR ұясы
• Микрофонды немесе гитараны қосу.

q  / 
• Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
• Алдын ала орнатылған радио 

станцияны таңдау.

r 
• Ойнатуды тоқтату немесе 

бағдарламаны өшіру.
• Bluetooth режимінде Bluetooth 

жұптастыру ақпаратын тазалау.
• Bluetooth режимінде Bluetooth 

құрылғысын ажырату.

s 
• Ойнатуды уақытша тоқтату немесе 

жалғастыру. 

t  / 
• Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
• Жол ішінде іздеңіз. 
• Радиостансаны реттеу.

u MODE/RDS
• Ойнату режимін таңдау.
• RDS қызметі бар FM 

радиостанциялары үшін: RDS 
ақпаратын көрсету.

v PROG/SLEEP
• Жолдарды бағдарламалау.
• Радио станцияларды бағдарламалау.
• Ұйқы таймерін орнату.
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3 Жұмысты 
бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 
бойынша орындаңыз.

Иық бауын пайдалану
Осы өнімді алып жүру үшін иық бауы 
пайдаланылады. Өнімнің әрбір шетіне иық 
бауын бекіту үшін суретті қараңыз. 

 
Қуат көзі
Осы өнімнің қуат көзі ретінде АТ қуатын 
немесе батареяны пайдалануға болады.

Батарея қуаты

Ескерту

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

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

Ескертпе

 • Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

1 Батарея бөлімін ашыңыз. 
2 8 батареяны (түрі: R20/ D CELL/ UM 1) 

дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей 
салыңыз.

3 Батарея бөлімін жабыңыз.

 
Айнымалы ток қуаты

Абайлаңыз

 • Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі өнімнің 
артқы жағында немесе астында көрсетілген 
кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.

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

Айнымалы ток сымын төмендегілерге 
қосыңыз:

• құрылғыдағы AC~ MAINS ұясына. 
• розеткаға.

 

C D SOU N D M AC H I N E  A Z1
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Қосу
Өнімді қосу үшін  түймесін басыңыз.

 » Өнім соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу
Өнім келесі жағдайда күту режиміне ауысады: 
•  түймесін басыңыз;
• Диск режимінде 15 минут бойы диск 

болмаса; 
• 15 минут бойы музыканы ойнату 

тоқтатылса; немесе 
• USB, Bluetooth немесе басқа сыртқы 

құрылғылар осы өніммен 15 минут бойы 
ажыратылса.

Дереккөзді таңдау
Көзді таңдау үшін SOURCE түймесін қайта-
қайта басыңыз: FM тюнері, Bluetooth, AUDIO 
IN, диск немесе USB.

FM радио станцияларын 
автоматты түрде сақтау

Ескертпе

 • Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, 
орнын дұрыстаңыз.

Өнім қуаты қосылса және радиостанциялар 
сақталмаған болса, өнім FM радиостанцияларын 
сақтауды автоматты түрде ұсынады.
1 Өнімді қуат көзіне қосыңыз.

 » [AUTO INSTALL (АВТОМАТТЫ 
ОРНАТУ) - PLAY (ОЙНАТУ), 
STOP (ТОҚТАТУ), CANCEL 
(БОЛДЫРМАУ) ТҮЙМЕСІН 
БАСЫҢЫЗ] (станцияларды 
автоматты түрде орнату үшін  
түймесін басыңыз; болдырмау үшін  
түймесін басыңыз)   көрсетіледі.

2 Толық іздеуді бастау үшін  түймесін 
басыңыз.
 » Бұл өнім жеткілікті сигнал күші бар 

FM радиостанцияларын автоматты 
түрде сақтайды.

 » Барлық станциялар сақталғаннан 
кейін бірінші алдын ала орнатылған 
станция автоматты түрде 
таратылады.

 » Егер радиостанциялар табылмаса, 
дисплейде [CHECK ANTENNA] 
(АНТЕННАНЫ ТЕКСЕРІҢІЗ) хабары 
айналады. 
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4 Дискіден 
немесе USB 
құрылғысынан 
ойнату

Диск ойнату
Ескертпе

 • Дискіде ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне 
көз жеткізіңіз.

1 Жоғарғы панельде диск бөлімін ашу үшін 
жоғары тартыңыз.

2 Дискіні басылған жағын жоғары қаратып 
салыңыз, одан кейін диск бөлімін 
жабыңыз.

  
3 Диск ресурсын таңдау үшін, SOURCE 

түймесін қайта-қайта басыңыз.
 » Автоматты түрде ойнатыла 

бастайды.

USB құрылғысынан ойнату
Ескертпе

 • USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның 
бар екеніне көз жеткізіңіз.

CD

1 USB құрылғысын micro USB ұясына 
салыңыз.

  
2 USB көзін таңдау үшін, SOURCE 

түймесін қайта-қайта басыңыз.
 » Автоматты түрде ойнатыла 

бастайды. Егер ойнатылмаса,  
түймесін басыңыз.

Ойнатуды басқару
Ойнату барысында ойнатуды басқару үшін 
төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Түйме Функция
 / Алдыңғы немесе келесі әнге өткізу 

үшін басыңыз.
Ойнату кезінде алға жылдам 
айналдыру немесе артқа жылдам 
айналдыру үшін басып тұрыңыз, 
одан кейін ойнатуды жалғастыру 
үшін босатыңыз.

 / Алдыңғы немесе келесі альбомға 
өткізу үшін басыңыз.
Ойнатуды бастау үшін немесе 
тоқтата тұру үшін басыңыз.
Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.

MODE Таңдау үшін қайталап басыңыз:
 : Ағымдағы жолды қайталап ойнату.

 (тек MP3 жолдары үшін): 
ағымдағы альбомды қайталап ойнату.

 : Барлық жолды қайталап ойнату.
 : барлық жолдарды кездейсоқ 

ретпен ойнату.
OFF: қалыпты ойнатуға қайта оралу.
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Жолдарды бағдарламалау.
CD не USB режимінде көп дегенде 20 
трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.
1 Ойнату тоқтатылғанда бағдарлама 

режимін белсендіру үшін PROG түймесін 
2 секунд бойы басып тұрыңыз.
 » [PROG] (бағдарлама) дисплейде 

жыпылықтайды.

2 MP3 жолдары үшін  /  түймесін 
басып, альбомды таңдаңыз.

3 Жол нөмірін таңдау үшін  /  
түймесін басыңыз да, растау үшін PROG 
түймесін басыңыз.

4 Басқа жолдарды бағдарламалау үшін 2-3-
ші қадамдарды қайталаңыз.

5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін 
 түймесін басыңыз.
 » Ойнап тұрғанда [PROG] 

(бағдарлама) дисплейге шығады.
• Бағдарламаны өшіру үшін  түймесін 

екі рет басыңыз.
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5 Bluetooth 
қолдайтын 
құрылғылардан 
ойнату

Бұл өніммен Bluetooth қолдайтын 
құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Құрылғыны қосу
Ескертпе

 • Bluetooth құрылғысының осы өніммен үйлесімді 
екенін тексеріңіз.

 • Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында 
Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы 
нұсқаулығын оқыңыз. 

 • Өнім ең көбі 8 жұптастырылған құрылғыны еске 
сақтай алады.

 • Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы 
екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth 
құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.

 • Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы 
кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.

 • Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр 
құрылғысынан алыс ұстаңыз.

Құрылғыны қолмен қосу

Ескертпе

 • Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы 
жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

1 [BT] көзін таңдау үшін SOURCE 
түймесін қайталап басыңыз.
 » [NO BT] (Bluetooth құрылғысы жоқ) 

хабары көрсетіледі. 

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
функциясын қосыңыз және Bluetooth 
құрылғыларын іздеңіз (құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Құрылғыда [PHILIPS AZ1] көрсетілгенде 
жұптауды және қосуды бастау үшін соны 
таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі 
құпия сөзін енгізіңіз. 
 » Сәтті жұптау және қосудан кейін 

өнім екі дыбыстық сигнал береді. 
Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату 
үшін:
•  түймесін 3 секунд бойы басып 

тұрыңыз.
• Құрылғыда Bluetooth функциясын 

ажыратыңыз; немесе
• құрылғыны байланыс ауқымынан тыс 

жылжытыңыз.
Bluetooth қосылған құрылғыны қайта қосу 
үшін:
• Автоматты қайта қосылу функциясы 

қосылған жұптасқан Bluetooth құрылғысы 
үшін бұл өнім оны анықтаған кезде оған 
қайта қосылады. 

• Автоматты қайта қосылу функциясын 
қолдамайтын жұптасқан Bluetooth 
құрылғысы үшін оны бұл өнімге қолмен 
қайта қосыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу 
үшін:
• Ағымдағы құрылғыда Bluetooth 

функциясын ажыратыңыз, одан кейін 
басқа құрылғыны қосыңыз.

Құрылғыны NFC арқылы қосу
Near Field Communication (NFC) — ұялы 
телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі 
NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа 
ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік 
беретін технология. 
Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын 
қолдаса, оны осы өніммен оңай қоса аласыз.
1 [BT] көзін таңдау үшін SOURCE 

түймесін қайталап басыңыз.
2 Bluetooth құрылғысында NFC мүмкіндігін 

қосыңыз (мәліметтерді құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
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3 Өнімнің жоғарғы жағындағы NFC тегін 
Bluetooth құрылғысының артқы жағымен 
түртіңіз.

  
4 Bluetooth құрылғыңызда «AZ1» 

құрылғысымен жұптау сұрауын 
қабылдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия 
сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз. 

5 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін 
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 » Сәтті жұптау және қосудан кейін 

өнім екі дыбыстық сигнал береді.

Bluetooth құрылғысынан 
ойнату
Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth 
құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

 » Дыбыс ағыны Bluetooth 
құрылғысынан өнімге жіберіледі.

Жұптастыру ақпаратын 
өшіру
Bluetooth режимінде  түймесін 8 секунд 
бойы басып тұрыңыз.

 » Бүкіл Bluetooth жұптау ақпараты 
өшіріледі.

C D SOU N D M AC H I N E  A Z1
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6 iPod/iPhone/iPad 
құрылғысынан 
ойнату

Осы өнім арқылы iPod/iPhone/iPad 
құрылғысындағы дыбысты тыңдауға болады.

Үйлесімді iPod/iPhone/iPad
Өнім келесі iPod, iPhone және iPad үлгілерін 
қолдайды:
Мыналар үшін жасалған.
• iPod touch (2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші 

буын)
• Классикалық iPod 
• iPod nano (4-ші, 5-ші, 6-шы және 7-ші 

буын)
• iPhone 5S
• iPhone 5C 
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPad air
• Retina дисплейі бар iPad
• iPad mini
• iPad 4
• iPad 3
• iPad 2
• iPad 

iPod/iPhone/iPad тыңдау
1 USB режимін таңдау үшін SOURCE 

түймесін қайталап басыңыз.
2 Осы өнімде iPod/iPhone/iPad құрылғысына 

micro USB ұясы арқылы қосыңыз.
 » Apple құрылғысы анықталғаннан 

кейін [USB DOCK] (USB догы) 
хабары көрсетіледі.

  
3 iPod/iPhone/iPad құрылғысында дыбыс 

ойнатыңыз.
 » Дыбыс осы өнімнен келеді. 

• Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру 
үшін  түймесін басыңыз.

• Алдыңғы немесе келесі жолға өту 
үшін  /  түймесін басыңыз.

iPod/iPhone/iPad құрылғысын 
зарядтау
Қосылғаннан кейін iPod/iPhone/iPad зарядтала 
бастайды. 

Кеңес

 • Сондай-ақ, micro USB ұясы арқылы басқа мобильді 
телефондарды зарядтауға болады.
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7 Радио тыңдау

FM радио станцияларын 
реттеу

Ескертпе

 • Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, 
орнын дұрыстаңыз.

1 FM тюнер көзін таңдау үшін, SOURCE 
түймесін қайта-қайта басыңыз.

2 Жиілік өзгере бастағанша  /  
түймесін басып тұрыңыз.
 » [SEARCH] (іздеу) дисплейге шығады.
 » Өнім күшті қабылдау сигналы бар 

станцияға автоматты түрде реттеледі.

3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 
2-қадамды қайталаңыз.
• Станцияға қолмен реттеу үшін 

жақсырақ қабылдау сигналы 
табылғанша  /  түймесін 
басыңыз.

FM радиостанцияларын 
автоматты түрде 
бағдарламалау

Ескертпе

 • Ең көбі 30 алдын ала орнатылған радио стансасын 
бағдарламалауға болады.

FM тюнері режимінде автоматты 
бағдарламалауды белсендіру үшін  
түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

 » [AUTO] (автоматты) көрсетіледі.
 » Барлық қол жетімді радиостанциялар 

автоматты түрде сақталады, содан 
кейін бірінші сақталған радиостанция 
таратылады.

FM радиостанцияларын 
қолмен бағдарламалау

Ескертпе

 • Бағдарламаланған радиостанцияны қайта жазу үшін 
оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

1 Радиостансаны реттеу.
2 Бағдарламалауды белсендіру үшін PROG 

түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
 » [PROG] дисплейде жыпылықтайды.

3 Осы радио станцияға нөмір беру үшін  
/  түймесін басыңыз, одан кейін құптау 
үшін PROG түймесін басыңыз.
 » Бұл радиостанцияның алдын ала 

орнатылған нөмірі мен жиілігі 
көрсетіледі.

4 Басқа стансаларды бағдарламаға енгізу 
үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

Алдан ала орнатылған радио 
станцияны таңдау
Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін 
тюнер режимінде  /  түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету
RDS (радио деректер жүйесі) — FM 
стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге 
мүмкіндік беретін қызмет. RDS станциясына 
реттесеңіз, RDS белгішесі көрсетіледі.
1 RDS стансасына баптаңыз.
2 Төмендегі ақпаратта (қол жетімді болса) 

жылжу үшін RDS түймесін қайталап 
басыңыз:
 » Бағдарлама қызметі
 » Бағдарлама түрі, мысалы, [NEWS] 

(жаңалықтар), [SPORT] (спорт), [POP 
M] (поп музыка)...

 » Радио мәтін хабары
 » Уақыт
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8 Дыбыс деңгейін 
және дыбыс 
әсерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу
Ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру 
немесе азайту үшін VOLUME тұтқасын 
бұраңыз.

Алдын ала орнатылған 
дыбыс әсерін таңдау
Ойнату барысында алдын ала орнатылған 
дыбыс әсерін таңдау үшін SOUND түймесін 
қайта-қайта басыңыз.
• [FLAT] (тегіс)
• [JAZZ] (джаз)
• [POP] (поп)
• [ROCK] (рок)
• [CLASSIC] (классика)

Басс деңгейін реттеу
Ойнату кезінде басс деңгейін реттеу үшін 
BASS LEVEL тұтқасын бұраңыз.

Лездік қуатын күшейтуді 
қосу немесе өшіру
Ойнату кезінде параметрді таңдау үшін MAX 
SOUND түймесін қайталап басыңыз. 
• [MAX ON] (макс. қосулы): лездік қуатты 

күшейтуді қосу.
• [MAX OFF] (макс. өшірулі): лездік қуатты 

күшейтуді өшіру.
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9 Басқа 
мүмкіндіктер

Микрофон/гитара көмегімен 
дыбысты араластыру
Микрофонды немесе акустикалық/электр 
гитараны пайдалана отырып оның дыбысын 
дыбыс көзімен араластыруға болады. 

Ескерту

 • Басс гитараны MIC/GUITAR ұясына қоспаңыз, 
өйткені бұл осы өнімді зақымдауы мүмкін.

Ескертпе

 • Қосуды тексеру

1 Микрофонды немесе гитараны осы 
өнімдегі MIC/GUITAR ұясына қосыңыз.

  
2 MIC/GUITAR қосқышын MIC немесе 

GUITAR күйіне реттеңіз. 
3 Дыбыс көзін (FM тюнері/Bluetooth/

AUDIO IN/диск/USB) таңдаңыз және 
ойнатуды бастаңыз.

4 Гитарада ойнаңыз немесе микрофон 
арқылы ән айтыңыз.
• Көздің дыбыс деңгейін реттеу үшін  

VOLUME тұтқасын бұраңыз.
• Микрофонның немесе гитараның 

дыбыс деңгейін реттеу үшін MIC/
GUITAR LEVEL тұтқасын бұраңыз. 

Сыртқы дыбыстық 
құрылғыны таңдау
Осы өніммен MP3 ойнатқышы сияқты 
сыртқы дыбыстық құрылғыны тыңдауға 
болады.
1 Дыбыс кірісі кабелін 3,5 мм қосқышпен 

екі ұшынан
• осы өнімдегі AUDIO IN ұяшығы 

және
• сыртқы құрылғыдағы құлақаспап 

ұяшығына.

  
2 AUDIO IN ресурсын таңдау үшін 

SOURCE түймесін қайталап басыңыз.
3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты 

ойнатыңыз (оның пайдаланушы 
нұсқаулығын қараңыз).
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Ұйқы таймерін орнату

1 Өнімді қосыңыз.
2 Кезеңді (минуттар түрінде) таңдау үшін, 

SLEEP түймесін қайта-қайта басыңыз.
 » Алдын ала орнатылған кезеңнен 

кейін өнім күту режиміне автоматты 
түрде ауысады.

Ұйқы таймерін ажырату үшін:
• [OFF] (ажырату) пайда болғанша 

SLEEP түймесін қайта басыңыз.

Ескертпе

 • АТ қуаты ажыратылса, ұйқы таймерінің параметрі 
болдырылмайды.

Құлақаспап арқылы тыңдау
Құлақаспапты өнімдегі  ұясына қосыңыз.
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10 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 
өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты 2 X 20 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы > 62 дБА
Кіріс сезімталдығы
- AUX IN 0,5 В/ 47 кОм
- Guitar IN 1,5 В/ 47 кОм
- Mic IN 1,5 мВ/ 600 Ом

Диск
Гармоникалық мазмұн <1,5 %
Жиілік жауабы 60 Гц -16 кГц, 

-3 дБ
С/Ш қатынасы >57 дБ

Тюнер
Реттеу ауқымы FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы FM: 50 кГц
Гармоникалық мазмұн < 5%

Bluetooth
Bluetooth нұсқасы V2.1+EDR
Қолдау көрсетілетін 
профильдер

A2DP, AVRCP v1.4j

Ауқымы 10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат
Қуат көзі
- Айнымалы ток қуаты 100 - 240 В ~,  

50/60 Гц
- Батарея 8 x 1,5 В R20/D Cell/

UM 1
Жұмыс кезінде қуатты 
тұтыну (АТ режимі)

30 Вт

Күту режимінде қуат 
тұтынуы

< 0,5 Вт

Қолдау көрсетілетін 
гитара

Акустикалық гитара; 
электр гитара

Мөлшері
- Негізгі құрылғы  
(Е x Б x Қ)

508 x 240 x 224 мм

Салмағы - негізгі 
құрылғы

6,8 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны 
туралы мәліметтер
Үйлесімді USB құрылғылары:

• USB флэш жады (USB V2.0)
• USB флэш ойнатқыштары (USB V2.0)
• жад карталары (осы құрылғымен 

жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу 
құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:
• USB немесе жад файлы пішімі: FAT16, 

FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
• MP3 арналған бит жылдамдығы 

(деректерді жеткізу жылдамдығы): 
32-320 кбит/с және өзгертпелі бит 
жылдамдығы

• 8 деңгейге дейін енгізулері бар 
каталогтар

• Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
• Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 

999
• Unicode UTF8 форматындағы файл 

атауы (максималды ұзындығы: 16 байт)
Қолданылмайтын пішімдер:

• Бос альбомдар: бос альбом - 
құрамында MP3/WMA файлдары 
жоқ және дисплейде көрсетілмейтін 
альбом.
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• Қолданылмаған файл пішімдері 
өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word 
құжаттары (.doc) немесе .dlf 
кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді 
және ойнатылмайды.

• AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
• DRM арқылы қорғалған WMA 

файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск 
форматтары
• ISO9660, Joliet
• Максималды тақырып атауы: 999 (файл 

атауының ұзындығына байланысты)
• Максималды альбом атауы: 99
• Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 

кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
• Қолдау көрсетілетін бит 

жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), 
ауыспалы бит жылдамдықтары

Техникалық қызмет көрсету
Корпусын тазалау
• Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған 

жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. 
Құрамында алкоголь, спирт, аммиак 
немесе абразив бар ерітіндіні 
пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау
• Диск кірлегенде, оны тазалағыш 

шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан 
шетіне қарай сүртіңіз.

  
• Бензин, ерітінді, сатып алынған 

тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға 
арналған антистатикалық спрейді 
пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау
• Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск 

линзасында кір не шаң жиналып қалуы 
мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту 
үшін диск линзасын Philips CD линза 
тазалағышымен немесе басқа сатып 
алынған тазалағышпен тазалаңыз. 
Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

RDS бағдарлама түрлері
NO TYPE RDS бағдарлама түрі жоқ
NEWS Жаңалықтар қызметтері
AFFAIRS Саясат және ағымдағы істер
INFO Арнайы ақпарат 

бағдарламалары
SPORT Спорт
EDUCATE Білім және кеңейтілген оқыту
DRAMA Радио пъесалары және әдебиеті
CULTURE Мәдениет, дін және қоғам
SCIENCE Ғылым
VARIED Ойын-сауық бағдарламалары
POP M Поп музыка
ROCK M Рок музыкасы
MOR M Жеңіл музыка
LIGHT M Жеңіл классикалық музыка
CLASSICS Классикалық музыка
OTHER M Басқа музыка бағдарламалары
WEATHER Ауа райы
FINANCE Қаржы
CHILDREN Балаларға арналған 

бағдарламалар
SOCIAL Әлеуметтік істер
RELIGION Дін
PHONE IN Телефон кірісі
TRAVEL Сапар шегу
LEISURE Бос уақыт
JAZZ Джаз музыкасы
COUNTRY Кантри музыкасы
NATION M Ұлттық музыка
OLDIES Ескі музыка
FOLK M Халықтық музыка
DOCUMENT Деректік
TES Дабылды тексеру
ALARM Дабыл
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11 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.

Жалпы ақпарат
Қуат жоқ
 • Құрылғының айнымалы ток қуат 

штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз 
етіңіз.

 • АТ розеткасында қуат болуын 
қамтамасыз етіңіз.

 • Батареяларды полярлықтарымен (+/– 
белгілері) көрсетілгендей салыңыз.

 • Батареяны ауыстырыңыз.
Дыбыс жоқ немесе нашар
 • Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
 • Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін 

реттеңіз.
Құрылғыдан жауап жоқ
 • Батареяларды шығарыңыз және 

құрылғыны қайтадан қосыңыз. 
 • Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, 

қайта қосыңыз, одан кейін жүйені 
қайтадан қосыңыз.

Диск таңдалмаған
 • Дискіні салыңыз.
 • Дискінің төмен қарап салынғанын 

тексеріңіз.
 • Линзадағы ылғал конденсациясы 

тазаланғанша күтіңіз.

 • Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
 • Пішімделген ықшам дискіні немесе 

дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.
Нашар радио сигналын қабылдау
 • Құрылғы мен теледидар немесе 

бейнемагнитофон арасындағы 
қашықтықты көбейтіңіз.

 • FM антеннасын түгелдей созыңыз.
USB құрылғысындағы кейбір файлдарды 
көрсету мүмкін емес
 • USB құрылғысындағы қалталардың не 

файлдардың саны белгілі бір шектен 
асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа 
жатпайды.

 • Бұл файлдардың форматтарына қолдау 
көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді
 • USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді 

емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы
Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен 
байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы 
нашар.
 • Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны 

осы өнімге жақын орналастырыңыз 
немесе олардың арасындағы барлық 
кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.
 • Құрылғының Bluetooth функциясы 

қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын 
құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан 
қараңыз.

 • Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын 
қолдайтын құрылғымен қосылып 
қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, 
әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, 
ажырайды.
 • Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны 

осы өнімге жақын орналастырыңыз 
немесе олардың арасындағы барлық 
кедергілерді алып тастаңыз.

 • Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы 
қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде 
автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл 
осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.
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12 Ескерту
Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген 
құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер 
немесе түрлендірулер пайдаланушының 
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы 
мүмкін.

Сәйкестік

  
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.

Қоршаған ортаны күту

  
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.

Өнімде көрсетілген тауар 
белгісі

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

http://www.philips.com/support
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N белгісі — NFC Forum, Inc. 
корпорациясының Америка Құрама 
Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі 
немесе тіркелген сауда белгісі.

 
«Made for iPod», «Made for iPhone» 
және «Made for iPad» деген жазулар 
электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, 
iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау 
үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші 
Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін 
сертификаттағанын білдіреді. Apple бұл 
құрылғының жұмысы немесе қауіпсіздік және 
құқықтық стандарттарға сәйкестігі үшін 
жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod, 
iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану 
сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін 
ескеріңіз.
iPod және iPhone — Apple Inc. 
корпорациясының АҚШ пен басқа елдерде 
тіркелген сауда белгісі. iPad — Apple Inc. 
корпорациясының сауда белгісі.
Бұл құрылғыда мына белгі бар:

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