ǗʥǹǲǷǿǲǾȀʜȅȒǺʣǽǱǭǶȈǹǻǾȈǺǱǭǹȈǺ
ʦǺȒǹǱȒǹȈǺǭǳǲǽǱǲǿȒǽǷǲǼǻʘǭǺʚǻǸǱǭȀǭǸȈʜȈǴ
www.philips.com/support
̸ν͇͗Ο͢ί͎͢
͈͇͓͇͗"3KLOLSV
͕͓͖͇͔͑͏͔͇ͦ͘͢
͇͈͇͇͗͒͘͜͢ί͎͢
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 ʙǭȀȒǼǾȒǴǱȒǷ



 ǒǾǷǲǽǿȀ



 &'ǱȈǮȈǾǿȈʚʚʠǽȈǸʘȈǾȈ



 ǓʠǹȈǾǿȈǮǭǾǿǭȀ



 ǛǶǺǭǿȀ



ǗȒǽȒǾǼǲ
ʗǻǽǭǼǿȈʚʘʞǽǭǹȈ
ǚǲǰȒǴǰȒʘʞǽȈǸʖȈǺȈȅǻǸȀ

ʗȀǭǿǿȈʘǻǾȀ
ʗǻǾȀ
ʤȅȒǽȀ

ǑǵǾǷȒǺȒǻǶǺǭǿȀ
86%ʘʞǽȈǸʖȈǸǭǽȈǺǭǺǻǶǺǭǿȀ
)0ǽǭǱǵǻǾȈǺǿȈʚǱǭȀ
ǞȈǽǿʘȈʘʞǽȈǸʖȈǱǭǺǻǶǺǭǿȀ
ǑȈǮȈǾǱǲʚǰǲǶȒǺǽǲǿǿǲȀ
ǑǵǺǭǹǵǷǭǸȈʘǮǭǾǾǿȈǷʜȅǲǶǿȀ
ȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺʘǻǾȀǺǲǹǲǾǲʥȅȒǽȀ
















 ǛǶǺǭǿȀǻǼȃǵȌǸǭǽȈ



 ʦǺȒǹǿȀǽǭǸȈǭʚǼǭǽǭǿ



ǛǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾʘǭǽȀ
ǓǻǸǱǭǽǱȈǮǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭȀ

ǒǽǲǷȅǲǸȒǷǿǲǽ
ʗǻǸǱǭȀǷʥǽǾǲǿȒǸǲǿȒǺ03ǱǵǾ
ȁǻǽǹǭǿǿǭǽȈ
86%ǻǶǺǭǿȀǹʜǹǷȒǺǱȒǰȒǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿ
ǟǲȂǺǵǷǭǸȈʘʘȈǴǹǲǿǷʥǽǾǲǿȀ

 ǍʚǭȀǸȈʚǿǭǽǱȈǳǻȋ

ʙǭ Ǵǭ ʚ ȅ ǭ

ǙǭǴǹʠǺǱǭǽǷǲǾǿǲǾȒ
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1

 ʙǭȀȒǼǾȒǴǱȒǷ







ǙȈǺǭʚǭȀȒǼǾȒǴǱȒǷǿǭʜǮǭǸǭǽȈǺǮȒǸȒʜȒǴ



ǎʞǸ©ǺǭǶǴǭʖǭǶǮǲǸǰȒǾȒªʘʞǽȈǸʖȈǱǭʖȈǿǻǷǾǻʖȀȈ
ǹʜǹǷȒǺǻʘȅǭȀǸǭǺǮǭʖǭǺǹǭǿǲǽǵǭǸǱȈǷʥǽǾǲǿǲǱȒ
ʛǶǱǲǰȒǮǭǽǸȈʘǭǱǭǹǺȈʚʘǭȀȒǼǾȒǴǱȒǰȒʜȅȒǺʥǺȒǹ
ǷǻǽǼȀǾȈǺǭǸȈǼǿǭǾǿǭǹǭʚȈǴ
©ǘǲǼǮǲǸǰȒǾȒªǳʞǹȈǾǳʣǺǲǿǲȂǺǵǷǭǸȈʘ
ʘȈǴǹǲǿǷʥǽǾǲǿȀǼǽǻǮǸǲǹǭǸǭǽȈǺǮǻǸǱȈǽǹǭȀ
ʜȅȒǺǮǲǽȒǸǰǲǺǭʘǼǭǽǭǿǻʘȈǸȀȈǿǵȒǾ
ǹʜǹǷȒǺǱȒǷǿǲǽǰǲǺǭǴǭǽǭȀǱǭǽǿǭǱȈ
ǒǞǗǒǝǟǠǻǿǺǲǹǲǾǲǿǻǷǾǻʖȀʘǭȀȒǼǿǲǽȒǺ
ǭǴǭǶǿȀʜȅȒǺǻǾȈʘʞǽȈǸʖȈǳǭʚǮȈǽǺǲǹǲǾǲ
ȈǸʖǭǸǳǲǽǱǲǭȅȈʘʘǭǸǹǭȀȈǳʣǺǲǯǭǴǭǸǭǽ
ǾǵȌʘǿȈǾʞǶȈʘǿȈʘǿǭǽǹǲǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǴǭǿǿǭǽ
ǻǺȈʚʜǾǿȒǺǲʘǻǶȈǸǹǭȀȈǿǵȒǾ
ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǿǻǷǾǻʖȀǱȈǮǻǸǱȈǽǹǭȀʜȅȒǺ
ȅǿǲǼǾǲǸȉǱȒǷʞȅǼǲǺǾǭʚȈǸǭȀǱȈǳǭǸǼǭʘ
ǳǭʘǿǭǽȈǹǲǺǷǲǸǿȒǽȒǼǿǻǸȈʖȈǹǲǺǷȒǽǰȒǴȒʚȒǴ
ǍǮǭǶǸǭʜȈǴ
• ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǾȈǽǿʘȈʘǻǽǭǮȈǺȅǲȅȀȅȒǮǻǸǹǭʚȈǴ
• ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǲȅǮȒǽǮʥǸȒǰȒǺǹǭǶǸǭȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴ
• ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǱǭʖȈǸǭǴǲǽǾʣȀǸǲǾȒǺǲǲȅʘǭȅǭǺ
ʘǭǽǭǹǭʚȈǴ

• ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǮǭǾʘǭȊǸǲǷǿǽʘʞǽȈǸʖȈǸǭǽȈǺȈʚʜǾǿȒǺǲ
ʘǻȋȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴ

• ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈǷʜǺǾʣȀǸǲǾȒǿȒǷǲǸǲǶǿʜǾǲǿȒǺ

ǳǲǽǸǲǽǱǲǺǭȅȈʘǳǭǸȈǺǺǭǺǺǲǹǲǾǲʘȈǴȀǱǭǺǭǸȈǾ
ʞǾǿǭʚȈǴ
• ʗʞǽȈǸʖȈǺȈʘȀǭǿǷʥǴȒǺǲǺǭǳȈǽǭǿȀʜȅȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭ
ȅǿǲǼǾǲǸȉǰǲǺǲǹǲǾǲǭǱǭǼǿǲǽǰǲʣǽǱǭǶȈǹǻʚǭǶʘǻǸ
ǳǲǿȀȒǺʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴǲǿȒʚȒǴ




ʗʞǽȈǸʖȈʖǭǾʞǶȈʘǿȈʘǿǭǹȅȈǸǭǹǭȀȈ
ǺǲǹǲǾǲȅǭȅȈǽǭǹǭȀȈǿǵȒǾ
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈʚʜǾǿȒǺǲʘǭǺǱǭǶǱǭǮȒǽʘǭȀȒǼ
ǷʥǴǱǲǽȒǺ ǹȈǾǭǸȈǾʞǶȈʘǿȈʘǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺ
ǴǭǿǿǭǽǳǭʖȈǸʖǭǺȅȈǽǭʘǿǭǽ ʘǻǶǹǭʚȈǴ
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ǓǲǸȒȒǾǿȒǷȅǲǾȒǺǲǹǲǾǲʘʞǽǭǸǱȈ
ǳǭǸʖǭȀȅȈǭǳȈǽǭǿȀʘʞǽȈǸʖȈǾȈǽǲǿȒǺǱǲ
ʘǻǸǱǭǺȈǸʖǭǺǱǭǭǳȈǽǭǿȀʘʞǽȈǸʖȈǾȈ
ǳʞǹȈǾȒǾǿǲȀǰǲǱǭǶȈǺǷʜǶȒǺǱǲʘǭǸǭǱȈ
ǓǲǸǱǲǿȀʜȅȒǺʥǺȒǹǭǶǺǭǸǭǾȈǺǱǭ
ǳǲǿǷȒǸȒǷǿȒǮǻǾǻǽȈǺǮǭǽǲǷǲǺǱȒǰȒǺ
ǿǲǷǾǲǽȒʚȒǴ
ǎǭǿǭǽǲȌǺȈǼǭǶǱǭǸǭǺȀǿȀǽǭǸȈǒǞǗǒǝǟǠ
ǎǭǿǭǽǲȌǭʖȈǼǺʣǿǵǳǲǾȒǺǱǲǱǲǺǲ
ǳǭǽǭʘǭǿȈǺȈʚǹʜǸȒǷǿȒʚǮʜǸȒǺȀȒǺȒʚǺǲǹǲǾǲ
ʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǮʜǸȒǺȀȒǺǮǻǸǱȈǽǹǭȀʜȅȒǺ
 ǎǭǽǸȈʘǮǭǿǭǽǲȌǸǭǽǱȈ
ǳʣǺǲǼǻǸȋǾǿǲǽȒǺʘʞǽȈǸʖȈǱǭ
ǮǲǸǰȒǸǲǺǰǲǺǱǲǶǱʞǽȈǾǿǭǼǭǸȈʚȈǴ
 ǎǭǿǭǽǲȌǸǭǽ ǮǭǿǭǽǲȌǿǻǼǿǭǹǭǾȈ
ǺǲǹǲǾǲǻǽǺǭǿȈǸʖǭǺ ǷʜǺǾʣȀǸǲǾȒǻǿ
ǺǲǹǲǾǲǾǻʖǭǺʞʘǾǭǾȅǭǹǭǱǭǺǿȈǾ
ʘȈǴȀʣǾǲǽȒǺǲʞȅȈǽǭǹǭȀȈǿǵȒǾ
 ʗʞǽȈǸʖȈʞǴǭʘȀǭʘȈǿǼǭǶǱǭǸǭǺȈǸǹǭʖǭǺ
ǷǲǴǱǲǮǭǿǭǽǲȌǸǭǽǱȈȅȈʖǭǽȈǼ
ǭǸȈʚȈǴ
ǟǲǷʥǺǱȒǽȀȅȒǷʥǽǾǲǿǷǲǺʘǻǾȈǹȅǭǸǭǽǱȈ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸǱǭǽǱȈʘǻǸǱǭǺȈʚȈǴ
ǒǾǷǲǽǿȀ

• ǛǾȈǳǲǽǱǲǰȒǱǲǺǮǭǾʘǭǮǭǾʘǭǽȀȊǸǲǹǲǺǿǿǲǽȒǺ

ǽǲǿǿǲȀǸǲǽǱȒǼǭǶǱǭǸǭǺȀǺǲǹǲǾǲǿǲȂǺǵǷǭǸȈʘʘȈǴǹǲǿ
ǷʥǽǾǲǿȀǼǽǻȃǲǱȀǽǭǸǭǽȈǺǻǽȈǺǱǭȀǴǵȌǺǱȈǾʣȀǸǲǺȒʚ
ȅȈʖȀȈǺǺǲǹǲǾǲʘǭȀȒǼǾȒǴǳʞǹȈǾǿȈǿȀǱȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ

MMD Hong Kong Holding Limited тікелей рұқсат
бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір
өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

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

материалдар, ресурсы біткен батареялар
мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.
Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:

Қа за қ ш а

2 Ескерту

II сыныпты жабдық таңбасы

Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау
жүйесінің бар екендігін көрсетеді.
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға
болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.

Ескертпе
• Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

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 орауышты үш материалға оңай бөлінетін
етіп жасауға тырыстық: картон (қорап),
қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен
(сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.)
Жүйе мамандандырылған компания
тарапынан бөлшектенген жағдайда
қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын
материалдардан тұрады. Орауыш
KK
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 &'ǱȈǮȈǾǿȈʚ
ʚʠǽȈǸʘȈǾȈ
ǗȒǽȒǾǼǲ
ǛǾȈʚʠǽȈǸʘȈǹǲǺǹȈǺǭʥǽǲǷǲǿǿǲǽǱȒ
ǻǽȈǺǱǭȀʘǭǮǻǸǭǱȈ
 ǱǵǾǷȒǸǲǽǱǲǰȒ86%ʘʞǽȈǸʖȈǸǭǽȈǺǱǭʖȈ
ǳʣǺǲǮǭǾʘǭǾȈǽǿʘȈʘʞǽȈǸʖȈǸǭǽǱǭʖȈ
ǱȈǮȈǾǿȈǿȈʚǱǭȀ
 )0ǽǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵȌǸǭǽȈǺǿȈʚǱǭȀ

ʙǻǽǭǼǿȈʜʚʠǽǭǹȈ
ʗǻǽǭǼǿȈʚȒȅȒǺǱǲǰȒǸǲǽǱȒǿǲǷǾǲǽȒǼǭǺȈʘǿǭʚȈǴ
 ǚǲǰȒǴǰȒǮʥǸȒǷ
 ǍǟʘȀǭǿǾȈǹȈ
 ʗȈǾʘǭȅǭǼǭǶǱǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈ
 ʗǭȀȒǼǾȒǴǱȒǷǳʣǺǲǲǾǷǲǽǿǼǲǸǲǽǼǭǽǭʖȈ
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ǚǲǰȒǴǰȒʚʠǽȈǸʘȈǺȈȅǻǸȀ

ʙǭ Ǵǭ ʚ ȅ ǭ

n

m

a

b cd e f g e hi j k l

a ǑǵǾǼǸǲǶǸȒǼǭǺǲǸȉ

b ALB/PRE-/ALB/PRE+
 ǍǸǱȈʚʖȈǷǲǸǲǾȒǭǸȉǮǻǹʖǭʥǿȒʚȒǴ
 ǍǸǱȈǺǭǸǭǻǽǺǭǿȈǸʖǭǺǽǭǱǵǻ
ǾǿǭǺȃǵȌǺȈǿǭʚǱǭȀ
c

 &'ǱȈǮȈǾǭǼǼǭǽǭǿȈǺʘǻǾȈʚȈǴ
ǺǲǹǲǾǲʥȅȒǽȒʚȒǴ

d 02'(
 ʗǭǶǿǭǸǭȀǺǲǹǲǾǲǷǲǴǱǲǶǾǻʘǽǲǿ
ǽǲǳǵǹȒǺǿǭʚǱǭʚȈǴ
e

f


 ǍǸǱȈʚʖȈǺǲǹǲǾǲǷǲǸǲǾȒʣȀǲǺǰǲʥǿȀ
 ǓǻǸȒȅȒǺǱǲȒǴǱǲȀ
 ǛǶǺǭǿȀǱȈǿǻʘǿǭǿȀ
 ǎǭʖǱǭǽǸǭǹǭǺȈʥȅȒǽȀ

g

h

 ǛǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾǿǭȀǺǲǹǲǾǲȀǭʘȈǿȅǭ
ǿǻʘǿǭǿȀ
 86%ʞȌǾȈ

i PROG
 ǓǻǸǱǭǽǱȈǮǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭȀ
 ǝǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵȌǸǭǽǱȈǮǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭȀ
j '%%
 ǑǵǺǭǹǵǷǭǸȈʘǮǭǾǾǿȈǳǭʘǾǭǽǿȀ
ǹʜǹǷȒǺǱȒǰȒǺʘǻǾȈʚȈǴǺǲǹǲǾǲʥȅȒǽȒʚȒǴ
k 6285&(
 ǗʥǴǱȒǿǭʚǱǭʚȈǴ
l 92/92/
 ǑȈǮȈǾǱǲʚǰǲǶȒǺǽǲǿǿǲȀ
m $8',2,1
 ǞȈǽǿʘȈǱȈǮȈǾʘʞǽȈǸʖȈǾȈǺʘǻǾȀ
n ǑǵǾǷǮʧǸȒǹȒ
KK



4 Жұмысты
бастау
Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті
бойынша орындаңыз.
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
___________________________

Батарея қуаты
Ескерту
• Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан,
•

Қуатты қосу
АТ қуатын немесе батареяны осы
құрылғының қуат көзі ретінде пайдалана
аласыз.

Айнымалы ток қуаты

Ескертпе
• Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

1
2

Абайлаңыз
• Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі
•

құрылғының артқы жағында немесе астында
көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуатын
ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан немесе
адаптерден ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан
тартпаңыз.

Айнымалы ток сымын төмендегілерге
қосыңыз:
• құрылғыдағы AC ~ ұясына.
• розеткаға.
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күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз.
Батареяларды отқа тастамаңыз.
Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін,
сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

3

Батарея бөлімін ашыңыз.
6 батареяны (түрі: R14/ UM2/ C CELL)
дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей
салыңыз.
Батарея бөлімін жабыңыз.

6X1.5V R14/UM2/C CELL

ʙǻǾȀ

ʙǭ Ǵǭ ʚ ȅ ǭ

&'ǱȈǮȈǾǭǼǼǭǽǭǿȈǺʘǻǾȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈʚȈǴ
ǗʞǿȀǽǲǳǵǹȒǺǲǭȀȈǾȀ
 ǹǵǺȀǿȒȅȒǺǱǲǭȀǱǵǻǭǺȈʘǿǭǸǹǭǾǭ
ȈʘȅǭǹǱǵǾǷǱȈǮȈǾȈʘʞǽȈǸʖȈǾȈǷʜǿȀ
ǽǲǳǵǹȒǺǲǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽǱǲǭȀȈǾǭǱȈ
 &'ǽǲǳǵǹȒǺǱǲǻǶǺǭǿȀǹǵǺȀǿǿǭǺǭǾǭ
ǿǻʘǿǭǿȈǸǾǭ&'ǱȈǮȈǾǭǼǼǭǽǭǿȈǷʜǿȀ
ǽǲǳǵǹȒǺǲǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽǱǲǭȀȈǾǭǱȈ
 ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǷʜǿȀǽǲǳǵǹȒǺǲǺǻȌǿȀʜȅȒǺ 
ǺǲǹǲǾǲ6285&(ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ

ʦȅȒǽȀ
&'ǱȈǮȈǾǭǼǼǭǽǭǿȈǺʥȅȒǽȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ʘǭǶǿǭǱǭǺǮǭǾȈʚȈǴ

KK



 ǛǶǺǭǿȀ

86%ʚʠǽȈǸʘȈǸǭǽȈǺǭǺǻǶǺǭǿȀ
ǒǾǷǲǽǿǼǲ
• 86%ʘʞǽȈǸʖȈǾȈǺǱǭǻǶǺǭǿȈǸǭǿȈǺǭȀǱǵǻǹǭǴǹʞǺǺȈʚ

ǑǵǾǷȒǺȒǻǶǺǭǿȀ





ǨʘȅǭǹǱǵǾǷǷʥǴȒǺǿǭʚǱǭȀʜȅȒǺ6285&(
ǿʜǶǹǲǾȒǺʘǭǶǿǭʘǭǶǿǭǮǭǾȈʚȈǴ
ǑǵǾǷǮʥǸȒǹȒǺǭȅȀʜȅȒǺǷʥǿǲǽȒʚȒǴ
ǑǵǾǷȒǺȒǮǭǾȈǸʖǭǺǳǭʖȈǺǳǻʖǭǽȈʘǭǽǭǿȈǼ
ǾǭǸȈʚȈǴǻǱǭǺǷǲǶȒǺǱǵǾǷǮʥǸȒǹȒǺ
ǳǭǮȈʚȈǴ
ǛǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾǿǭȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈʚȈǴ
 ǛǶǺǭǿȀǱȈǷȒǱȒǽǿȀǺǲǹǲǾǲǳǭǸʖǭǾǿȈǽȀ
ʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
 ǛǶǺǭǿȀǱȈǿǻʘǿǭǿȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈʚȈǴ
 03ǳǻǸǱǭǽȈʜȅȒǺALB/PRE-/ALB/
PRE+ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈǼǭǸȉǮǻǹǱȈ
ǿǭʚǱǭʚȈǴ
 ǓǻǸǱȈǿǭʚǱǭȀʜȅȒǺ  
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
 ǓǻǸǱǭȒǴǱǲȀʜȅȒǺ  ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈǼǿʞǽȈʚȈǴǱǭʘǭǸȈǼǿȈǻǶǺǭǿȀǱȈ
ǳǭǸʖǭǾǿȈǽȀʜȅȒǺǮǻǾǭǿȈʚȈǴ


CD
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ǮǭǽǲǷǲǺȒǺǲǷʥǴǳǲǿǷȒǴȒʚȒǴ




86%ǽǲǾȀǽǾȈǺǿǭʚǱǭȀʜȅȒǺ6285&(
ǿʜǶǹǲǾȒǺʘǭǶǿǭǸǭǼǮǭǾȈʚȈǴ
86%ʘʞǽȈǸʖȈǾȈǺ ʞȌǾȈǺǭǾǭǸȈʚȈǴ
» ǍǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽǱǲǻǶǺǭǿȈǸǭ
ǮǭǾǿǭǶǱȈǒǰǲǽǻǶǺǭǿȈǸǹǭǾǭ 
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ


USB

)0ǽǭǱǵǻǾȈǺǿȈʜǱǭȀ
ǒǾǷǲǽǿǼǲ
• ǍǺǿǲǺǺǭǺȈǿǲǸǲǱǵǱǭǽǱǭǺǺǲǹǲǾǲǮǭǾʘǭǽǭǱǵǭȃǵȌ
ǷʥǴȒǺǲǺǹʜǹǷȒǺǱȒǰȒǺȅǲǭǸȈǾʘǻǶȈʚȈǴ

• ǓǭʘǾȈǽǭʘʘǭǮȈǸǱǭȀʜȅȒǺǭǺǿǲǺǺǭǺȈǿǻǸȈʘȅȈʖǭǽȈǼ
ǻǽǺȈǺǱʞǽȈǾǿǭʚȈǴ




)0ǷʥǴȒǺǿǭʚǱǭȀʜȅȒǺ6285&(ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ʘǭǶǿǭʘǭǶǿǭǮǭǾȈʚȈǴ
ǝǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵȌʖǭǽǲǿǿǲȀʜȅȒǺ  
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ

 ǿʜǶǹǲǾȒǺǲǷȒǾǲǷȀǺǱǿǭǺǭǾǭ
ǮǭǾȈǼǿʞǽȈʚȈǴ

ǑȈǮȈǾǱǲʜǰǲǶȒǺǽǲǿǿǲȀ
ǛǶǺǭǿȀǷǲǴȒǺǱǲǱȈǮȈǾǱǲʚǰǲǶȒǺǽǲǿǿǲȀʜȅȒǺ
92/92/ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ

ǑǵǺǭǹǵǷǭǸȈʚǮǭǾǾǿȈ
ǷʞȅǲǶǿȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺʚǻǾȀ
ǺǲǹǲǾǲʧȅȒǽȀ
ǑǵǺǭǹǵǷǭǸȈʘǮǭǾǾǿȈǷʜȅǲǶǿȀǹʜǹǷȒǺǱȒǰȒǺ
ʘǻǾȀǺǲǹǲǾǲʥȅȒǽȀʜȅȒǺ'%%ǿʜǶǹǲǾȒǺʘǭǶǿǭ
ʘǭǶǿǭǮǭǾȈʚȈǴ



KK

ǛǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾʚǭǽȀ
ǨʘȅǭǹǱǵǾǷ86%ǽǲǳǵǹȒǺǱǲǿʥǹǲǺǱǲǰȒ
ʣǽǲǷǲǿǿǲǽǭǽʘȈǸȈǻǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾʘǭǽȀʖǭ
ǮǻǸǭǱȈ


ALB/PRE-/
ALB/PRE+

02'(

ǛǶǺǭǿȀǷǲǴȒǺǱǲǭǸʖǭǳȈǸǱǭǹ
ǭǶǺǭǸǱȈǽȀǳʣǺǲǭǽǿʘǭ
ǳȈǸǱǭǹǭǶǺǭǸǱȈǽȀʜȅȒǺǮǭǾȈǼ
ǿʞǽȈʚȈǴǻǱǭǺǷǲǶȒǺǻǶǺǭǿȀǱȈ
ǳǭǸʖǭǾǿȈǽȈʚȈǴ
ǍǸǱȈʚʖȈǺǲǹǲǾǲǷǲǸǲǾȒ03
ǭǸȉǮǻǹȈǺǭʥǿȒʚȒǴ
ǛǶǺǭǿȀǱȈǮǭǾǿǭȀǺǲǹǲǾǲ
ȀǭʘȈǿȅǭǿǻʘǿǭǿȀ
ǛǶǺǭǿȀǱȈǿǻʘǿǭǿȀ
[REP] ʘǭǶǿǭǸǭȀ ǭʖȈǹǱǭʖȈ
ǿǽǲǷǿȒʘǭǶǿǭǸǭǼǻǶǺǭǿȀ
>5(3$//@ ǮǭǽǸȈʖȈǺʘǭǶǿǭǸǭȀ 
ǮǭǽǸȈʘǿǽǲǷǿǲǽǱȒʘǭǶǿǭǸǭǼ
ǻǶǺǭǿȀ
>5(3$/%@ ǭǸȉǮǻǹǱȈʘǭǶǿǭǸǭȀ 
ǭǸȉǮǻǹǱǭʖȈǮǭǽǸȈʘǿǽǲǷǿǲǽǱȒ
ʘǭǶǿǭǸǭǼǻǶǺǭǿȀ
[SHUF] ǭǽǭǸǭǾǿȈǽȀ ǿǽǲǷǿǲǽǱȒ
ǭǽǭǸǭǾǿȈǽȈǼǻǶǺǭǿȀ
ʗǭǸȈǼǿȈǻǶǺǭǿȀʖǭʘǭǶǿȀʜȅȒǺ
ʘǭǶǿǭǸǭȀǮǲǸǰȒȅǲǾȒʥȅǷǲǺȅǲ
ǿʜǶǹǲǾȒǺʘǭǶǿǭǸǭǼǮǭǾȈʚȈǴ

ǓǻǸǱǭǽǱȈǮǭʘǱǭǽǸǭǹǭǸǭȀ
ǒʚǷʥǮȒǳǻǸʖǭǱǲǶȒǺǮǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭǶǭǸǭǾȈǴ








ǛǶǺǭǿȀǱȈǿǻʘǿǭǿȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈʚȈǴ
ǎǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭȀǽǲǳǵǹȒǺǮǲǸǾǲǺǱȒǽȀʜȅȒǺ
PROGǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
» >3@ǷʥǽǾǲǿȒǸǲǱȒ
03ǳǻǸǱǭǽȈʜȅȒǺALB/PRE-/ALB/PRE+
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈǼǭǸȉǮǻǹǱȈǿǭʚǱǭʚȈǴ
ǟǽǲǷǿǭʚǱǭȀʜȅȒǺ  ǿʜǶǹǲǾȒǺ
ǮǭǾȈʚȈǴǾǻǾȈǺǽǭǾǿǭȀʜȅȒǺPROG
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
ǎǭǾʘǭǿǽǲǷǿǲǽǱȒǮǭʖǱǭǽǸǭǹǭʖǭǲǺǰȒǴȀʜȅȒǺ
ʘǭǱǭǹǱǭǽǱȈʘǭǶǿǭǸǭʚȈǴ
ǎǭʖǱǭǽǸǭǹǭǸǭǺʖǭǺǳǻǸǱǭǽǱȈǻǶǺǭǿȀʜȅȒǺ
ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
 ǎǭʖǱǭǽǸǭǹǭǺȈʥȅȒǽȀʜȅȒǺǻǶǺǭǿȀ
ǿǻʘǿǭǿȈǸʖǭǺǱǭ ǿʜǶǹǲǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ

ǗǲʜǲǾ
• ǎǭʖǱǭǽǸǭǹǭʖǭǲǺǰȒǴȒǸǰǲǺǿǽǲǷǿǲǽǱȒǻǶǺǭǿʘǭǺǱǭ

ǿǲǷ[REP] ʘǭǶǿǭǸǭȀ ǳʣǺǲ>5(3$//@ ǮǭǽǸȈʖȈǺ
ʘǭǶǿǭǸǭȀ ǻǼȃǵȌǸǭǽȈǺǿǭʚǱǭȀʖǭǮǻǸǭǱȈ
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ʙǭ Ǵǭ ʚ ȅ ǭ

 ǛǶǺǭǿȀ
ǻǼȃǵȌǸǭǽȈ

 ʦǺȒǹǿȀǽǭǸȈ
ǭʚǼǭǽǭǿ
ǒǾǷǲǽǿǼǲ
• ʤǺȒǹǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸǱȈǺǭǸǭǲǾǷǲǽǿȀǾȒǴ
ʥǴǰǲǽǿȒǸǲǱȒ

ǒǽǲǷȅǲǸȒǷǿǲǽ

ǟȋǺǲǽ
ǝǲǿǿǲȀǭȀʘȈǹȈ
ǓǵȒǸȒǷǿǲǽǿǻǽȈ
ǍǸǱȈǺǭǸǭǻǽǺǭǿȈǸʖǭǺ
ǾǿǭǺȃǵȌǸǭǽ
ǞǲǴȒǹǿǭǸǱȈʘ
ǙǻǺǻǱǎǞǥ
ʘǭǿȈǺǭǾȈ
ǞǿǲǽǲǻǱǎǞǥ
ʘǭǿȈǺǭǾȈ
ǄǴǱǲȀǱȒǿǭʚǱǭȀǹʜǹǷȒǺǱȒǰȒ
ǓǭǸǼȈǰǭǽǹǻǺǵǷǭǸȈʘ
ǮʞǽǹǭǸǭǺȀǸǭǽ
ǞǵǰǺǭǸȅȀǭǽǭʘǭǿȈǺǭǾȈ

)0Ǚǐȃ
Ƿǐȃ



Ǳǎȁ

Ǳǎȁ
!Ǳǎȁ

!Ǳǎ

ǗʞȅǲǶǿǷȒȅ
ǚǻǹǵǺǭǸǱȈȅȈʖȈǾ
ʘȀǭǿȈ
ǓǵȒǸȒǷǳǭȀǭǮȈ
ǞǵǰǺǭǸȅȀ
ǭǽǭʘǭǿȈǺǭǾȈ
ǓǭǸǼȈǰǭǽǹǻǺǵǷǭǸȈʘ
ǮʞǽǹǭǸǭǺȀǸǭǽ
$XGLR,Q ǑȈǮȈǾǷȒǽȒǾȒ

Ǐǿ
ǐȃǐȃ
Ǳǎ
!ǱǎǍ

ǹǏ506
ǷǛǹ

ǑǵǾǷ
ǘǭǴǲǽǿʜǽȒ
ǑǵǾǷǱǵǭǹǲǿǽȒ
ʗǻǸǱǭȀǷʥǽǾǲǿȒǸǲǿȒǺ
ǱǵǾǷǿǲǽ
ǑȈǮȈǾ'$&
ǓǭǸǼȈǰǭǽǹǻǺǵǷǭǸȈʘ
ǮʞǽǹǭǸǭǺȀǸǭǽ
ǓǵȒǸȒǷǳǭȀǭǮȈ
ǞǥʘǭǿȈǺǭǾȈ
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ǓǭǽǿȈǸǭǶʥǿǷȒǴǰȒȅ
Ǿǹ
&''$&'5&'
5:03&'
ǮǵǿǷǐȃ

ǐȃǐȃ
Ǳǎ
!ǱǎǍ

ǓǭǸǼȈǭʚǼǭǽǭǿ
ʗȀǭǿǷʥǴȒ
ǍǶǺȈǹǭǸȈǿǻǷ
ʘȀǭǿȈ
ǎǭǿǭǽǲȌ
ǓʞǹȈǾʜȅȒǺʘȀǭǿ
ǿʞǿȈǺȀȈ
ǗʜǿȀǽǲǳǵǹȒǺǱǲ
ʘȀǭǿǿʞǿȈǺȀȈ
ǙʥǸȅǲǽȒ
ǚǲǰȒǴǰȒʘʞǽȈǸʖȈ
 ǒ[ǎ[ʗ
ǞǭǸǹǭʖȈ
ǚǲǰȒǴǰȒʘʞǽȈǸʖȈ
ʗǻǽǭǮȈǹǲǺ

Ǐaǐȃ
ǟʞǽǭʘǿȈǿǻǷǏ
[Ǐ580&
ȊǸǲǹǲǺǿ
Ǐǿ
Ǐǿ


[[ǹǹ

Ƿǰ
Ƿǰ

•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Максималды тақырып атауы: 512 (файл
атауының ұзындығына байланысты)
Максималды альбом нөмірі: 255
Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32
кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Қолдау көрсетілетін бит
жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек),
ауыспалы бит жылдамдықтары

USB ойнату мүмкіндігі
туралы ақпарат
Үйлесімді USB құрылғылары:
• USB флеш жады (USB 2.0 немесе
USB1.1)
• USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0
немесе USB1.1)
• жад карталары (осы құрылғымен
жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу
құралы 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: 128
байт)

Қолданылмайтын пішімдер:
• Бос альбомдар: бос альбом —
құрамында MP3/WMA файлдары
жоқ және дисплейде көрсетілмейтін
альбом.
• Қолданылмаған файл пішімдері
өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word
құжаттары (.doc) немесе .dlf
кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді
және ойнатылмайды.
• AAC, WAV, PCM, WMA дыбыс
файлдары

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.

KK
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Қолдау көрсетілетін MP3
дис форматтары

8 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 веббетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips
компаниясына хабарласқанда, құрылғының
жақында болуын және үлгі нөмірі мен
сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз
етіңіз.
Қуат жоқ
• Қуат сымы дұрыстап қосылғанына көз
жеткізіңіз.
• АТ розеткасында қуат барына көз
жеткізіңіз.
• Батареялардың дұрыс салынғанына көз
жеткізіңіз.
Дыбыс жоқ немесе нашар
•
Дыбыс деңгейін реттеңіз.
Құрылғыдан жауап жоқ
•
Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта
жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан
қосыңыз.
•
Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде тректі
ойнату соңына жеткеннен кейін және
ешқандай басқару элементі істемесе,
құрылғы 15 минуттан кейін автоматты
түрде өшеді.
Нашар кассета дыбысының сапасы
• Кассета ұстағышындағы бастардың таза
екендігін тексеріңіз.
• Жазу үшін NORMAL (IECI) кассета
таспасының пайдаланылатынын
тексеріңіз.
Диск таңдалмаған
14

KK

•
•
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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 басқа
радиация көздерінің арасындағы
қашықтықты арттырыңыз.
•
FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.
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