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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 Өнімді тек бөлмеде қолдануға болады. 
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 Бұл өнімде батареялар болуы мүмкін. 
Батареялар туралы осы пайдаланушы 
нұсқаулығындағы қауіпсіздік және 
тастау бойынша нұсқауларды қараңыз.

o 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.
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Батареяларды қолдану бойынша 
мәліметтер:

Ескерту

 • Ағу қаупі: тек қана батареялардың көрсетілген 
түрін қолданыңыз. Жаңа және пайдаланылған 
батареяларды араластырмаңыз. Батареялардың 
әртүрлі брендтерін араластырмаңыз. Полюстерінің 
дұрыстығын тексеріңіз. Ұзақ уақыт бойына 
қолданылмайтын өнімдерден батареяларды алып 
тастаңыз. Батареяларды құрғақ орында сақтаңыз.

 • Зақым келу қаупі: аққан батареяларды ұстаған кезде 
қолғап киіңіз. Батареяларды балаладың және үй 
жануарларының қолы жетпейтін орынға қойыңыз.

 • Жарылыс қаупі: батареяларды қысқа мерзімге 
тұйықтамаңыз. Батареялардың қатты қызып кетуін 
болдырмаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. 
Батареяларға зақым келтірмеңіз немесе 
бөлшектемеңіз. Қайта зарядталмайтын батареяларды 
зарядтамаңыз.

 • Батареяларды жұтып қою қаупі бар: өнімде/
қашықтан басқару құралында жұтылуы мүмкін тиынға 
ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда 
батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!

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.

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.

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

 
Осы құжат арқылы WOOX 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.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

 
II сыныпты жабдық таңбасы:

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

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.

http://www.philips.com/support
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Өнімде көрсетілген тауар белгісі
Philips және Philips Shield Emblem — 
Koninklijke Philips N.V. компаниясының 
тіркелген сауда белгілері және оларды 
WOOX Innovations Limited компаниясы 
Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған 
лицензия бойынша пайдаланады.

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

  
© 2013 CSR plc және оның компаниялар 
тобы.
aptX® белгісі мен aptX логотипі — CSR plc 
немесе оның компаниялар тобының бірінің 
сауда белгісі және олар бір немесе бірнеше 
юрисдикцияда тіркелген болуы мүмкін.

 
N белгісі — NFC Forum, Inc. 
корпорациясының Америка Құрама 
Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі 
немесе тіркелген сауда белгісі.

Авторлық құқықтары
Техникалық сипаттамалары ескертусіз 
өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта 
бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше 
реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту 
құқығын өзінде қалдырады.

Ескертпе

 • Түр тақтасы жүйенің артқы жағында орналасқан.
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2 Bluetooth Micro 
музыка жүйеңіз

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 өнімнің үлгісін және сериялық нөмірін 
сұрайды. Үлгі және сериялық нөмір негізгі 
құрылғының артқы жағында. Осы жерге 
нөмірлерді жазыңыз: 
Үлгі нөмірі __________________________
Сериялық нөмір _______________________

Кіріспе
Осы құрылғы беретін мүмкіндіктер:
• дискілерден, Bluetooth арқылы 

қосылған құрылғылардан, USB сақтау 
құрылғыларынан немесе басқа сыртқы 
құрылғылардан аудио тыңдау;

• FM радиостанцияларын тыңдау.

Дыбыс шығысын мына дыбыстық 
әсерлермен байытуға болады:
• DSC (сандық дыбысты басқару)
• DBB (динамикалық бассты күшейту)
• Толық дыбыс

Бұл құрылғы мына мультимедиа пішімдерін 
қолдайды:

  
 

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.
• Негізгі бөлік
• Қашықтан басқару құралы және екі AAA 

батареясы
• FM антеннасы
• АТ қуат адаптері
• Басып шығарылған материалдар
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Негізгі құрылғыны шолу

  
a Дисплейлі панель

• Құрылғының ағымдағы күйін 
көрсетеді.

b VOL+/VOL-
• Дыбыс деңгейін арттыру немесе 

азайту

c  / 
• Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
• Жол ішінде іздеу үшін басып 

тұрыңыз.
• Радиостанцияларды реттеу.

b
c d g

hi
j

kl
mn

o

p

fe

a

d 
• Дискіні диск бөлімінен шығару үшін 

басыңыз.

e NFC аймағы
• Bluetooth қосылымын автоматты 

түрде орнату үшін NFC үйлесімді 
құрылғымен түртіңіз.

f Диск бөлімі

g AUDIO-IN
• Сыртқы құрылғының 3,5 мм дыбыс 

шығару ұяшығына жалғаңыз.
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h Bluetooth SETUP түймесі/көрсеткіші
• (Басу және ұстап тұру) бар 

жұптастыру туралы ақпаратты жою.
• Bluetooth байланыс күйін көрсету. 

i 
• USB құрылғысын жалғау.

j 
• 3,5 мм коннектордың көмегімен 

құлақаспапты жалғаңыз.

k 
• Музыканы ойнатуды тоқтату.

l 
• Ойнатуды бастау, кідірту немесе 

жалғастыру.

m SOURCE
• Дыбыс көзін таңдау үшін қайта-қайта 

басыңыз.

n  түймесі/көрсеткіші
• Құрылғыны қосу.
• Құрылғыны қуатты үнемдеу күту 

режиміне немесе қалыпты күту 
режиміне ауыстырыңыз.

• Қуат күйін көрсету.

o DC IN
• АТ адаптеріне қосылыңыз:

p FM ANT
• FM антеннасына қосылыңыз.

Қашықтан басқару құралына 
шолу

 

a 
• Құрылғыны қосу.
• Құрылғыны қуатты үнемдеу күту 

режиміне немесе қалыпты күту 
режиміне ауыстырыңыз.

b OPEN/CLOSE 
• Дискіні диск бөлімінен шығару үшін 

басыңыз.

c TUNER/AUDIO IN
• Көзді FM тюнері мен 3,5 мм дыбыс 

кірісі арасында ауыстыру.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k
l

m

n

o

p
q

r

s
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d PRESET/ALBUM  / 
• Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
• Алдын ала орнатылған радио 

станцияны таңдау.

e  / 
• Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
• Жол ішінде іздеу үшін басып 

тұрыңыз.
• Радиостансаны реттеу.

f 
• Ойнатуды бастау, кідірту немесе 

жалғастыру.

g  Bluetooth
• Bluetooth көзіне ауысу.

h MENU/ 
• Музыканы ойнатуды тоқтату.

i Сандық пернетақта

j REPEAT/SHUFFLE
• Ойнату режимін таңдау.

k SETTINGS
• Жүйелік параметрлер мәзіріне қол 

жеткізу.

l SOUND
• DSC, DBB және толық дыбысты 

басқарудың дыбыс параметріне қол 
жеткізу.

m SLEEP /SNOOZE
• Ұйқы таймерін немесе оятқыш 

таймерін орнату.

n PROG/CLOCK
• Радио станцияларды бағдарламалау.
• Сағатты орнату.

o VOL +/-
• Дыбыс деңгейін арттыру немесе 

азайту

p 
• Дыбысты өшіру немесе қалпына 

келтіру.

q DISPLAY/RDS
• Ойнату ақпаратын көрсету.
• Таңдалған FM радиостанциялары 

үшін: RDS ақпаратын көрсету.

r USB
• USB ресурсын таңдаңыз.

s  CD
• Ықшам диск көзіне ауысу.
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3 Қолданар 
алдында

FM антеннасын қосыңыз

Ескертпе

 • Қабылдау сапасын жақсарту үшін антеннаны 
толығымен шығарып, оның орналасуын реттеңіз 
немесе сыртқы антеннаны қосыңыз.

 • Бұл өнім MW (орташа толқын) радиосын 
қабылдауды қолдамайды.

  

• FM антеннасын артқы панельдегі FM 
ANT ұяшығына қосыңыз.

Қуатты қосу

Ескерту

 • Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі негізгі 
құрылғының артқы жағында басылған кернеуге 
сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

 • Ток соғу қаупі бар! АТ қуат адаптерін ажыратқанда, 
сымнан емес, әрқашан ашадан ұстап розеткадан 
суырыңыз.

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

  

• АТ қуат адаптерін қосыңыз:
• артқы панельдегі DC IN ұяшығы 

және
• розеткаға.

Қашықтан басқару 
құралының батареяларын 
салу/ауыстыру

Ескерту

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

1 Батарея бөлімін ашыңыз.
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2 2 AAA батареясын көрсетілгендей 
дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.

  
3 Батарея бөлімін жабыңыз.

  
Ескертпе

 • Қашықтан басқару құралындағы қандай да бір 
функция түймесін басарда, алдымен негізгі 
құрылғымен емес, қашықтан басқару құралымен 
тиісті сигнал көзін таңдаңыз.

 • Егер ұзақ уақыт бойы қашықтан басқару құралын 
пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды алып 
қойыңыз.

 • Жақсы қабылдау үшін қашықтан басқару құралын 
негізгі құрылғының алдыңғы жағындағы ИҚ 
сенсорына тікелей бағыттаңыз.
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4 Жұмысты 
бастау

Ескерту

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

ЖШД көрсеткішінің күйін 
білу

 түймесіндегі ЖШД көрсеткіші

Индикатор Статус
 (Тұрақты) Күту режимінде
 (Өшіру) Жұмыс немесе қуатты 

үнемдеу күту режимінде

Bluetooth SETUP түймесіндегі ЖШД 
көрсеткіші

Индикатор Статус
 

(Жыпылықтауда)
Bluetooth жұптастыруға 
дайын

 (Тұрақты) Bluetooth арқылы 
қосылған

Сағатты орнату
Ескертпе

 • Орнату кезінде 90 секунд бойы ешбір әрекет 
орындалмаса, құрылғы алдыңғы әрекеттерді 
сақтаусыз сағатты орнатудан шығады.

 • Сондай-ақ, сандық пернетақта көмегімен сағат және 
минут цифрларын енгізуге болады.

1 Қалыпты күту режимінде сағатты орнату 
режимін белсендіру үшін PROG/CLOCK 
түймесін басыңыз.
 » 24HOUR (24 сағаттық уақыт пішімі) 

жыпылықтайды.

2 24HOURнемесе 12HOUR (12 сағаттық 
уақыт пішімі) параметрін  /  
түймесін басып таңдаңыз да, растау үшін 
PROG/CLOCK түймесін басыңыз.
 » Сағат сандары жыпылықтайды.
 » Егер уақыт пішімі ретінде 12HOUR 

параметрін таңдасаңыз, PM немесе 
AM көрсетіледі.

3 Сағат цифрларын орнату үшін  /  
түймесін қайта-қайта басыңыз.

4 Растау үшін, PROG/CLOCK түймесін 
басыңыз.
 » Минут сандары жыпылықтайды.

5 Минут цифрларын орнату үшін  / 
 түймесін қайта-қайта басыңыз.

6 Сағат параметрін растау үшін PROG/
CLOCK түймесін басыңыз.
 » Орнатылған сағат көрсетіледі.

Кеңес

 • Сондай-ақ, жүйелік сағатты уақыт сигналдарын 
тарататын RDS радиостанциясымен синхрондауға 
болады (ақылдасу 'Сағатты RDS стансасымен 
синхрондау' бет 17).

Қосу
•  түймесін басыңыз.

 » Құрылғы соңғы таңдалған көзге 
ауысады.
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Күту режиміне ауысу
• Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін 

 түймесін басыңыз.
 » Панельде сағат (орнатылған болса) 

көрсетіледі.

ECO күту режиміне ауыстыру үшін:
•  / түймесін үш секундтан артық басып 

тұрыңыз.
 » Дисплей панелі күңгірттеледі.

Ескертпе

 • Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат 
үнемдеу режиміне ауысады.

Күту режимі мен ECO күту режимі 
арасында ауысу үшін:
•  / түймесін үш секундтан артық басып 

тұрыңыз.
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5 Ойнату

Диск ойнату
Ескерту

 • Ешқашан диск бөліміне диаметрі 12 см дискіден 
басқа ешбір затты салмаңыз.

  

1 Көзді DISC көзіне ауыстыру үшін 
SOURCE түймесін қайта-қайта басыңыз.
• Сондай-ақ, көзді ауыстыру үшін 

қашықтан басқару құралында  CD 
түймесін қайта-қайта басуға болады.

2 Дискіні басылған жағын өзіңізге қаратып 
диск бөліміне салыңыз.
 » Ойнату бірнеше секундтан кейін 

автоматты түрде басталады.
• Егер ойнату автоматты түрде 

басталмаса, ойнатуды бастау үшін 
 түймесін басыңыз.

USB құрылғысынан ойнату
Бұл құрылғы қолдау көрсетілетін USB сақтау 
құрылғысына көшірілген .mp3 және .wma 
файлдарын ойнатады:
• Флэш жады
• Жад картасын оқу құралы

• HDD: қатты диск (Бұл өнім USB 
қуатының ток амплитудасы 500 мА 
мәнінен аспайтын портативті HDD 
құрылғысын ғана анықтай алады.)

Ескертпе

 • Philips компаниясы барлық USB сақтау 
құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.

 • NTFS (New Technology File System) файлдық 
жүйесіне қолдау көрсетілмейді.

  

1 USB жад құрылғысын  ұяшығына 
жалғаңыз.

2 Көзді USB көзіне ауыстыру үшін 
SOURCE түймесін қайта-қайта басыңыз.
• Сондай-ақ, көзді ауыстыру үшін 

қашықтан басқару құралында USB 
түймесін қайта-қайта басуға болады.

 » Автоматты түрде ойнатыла 
бастайды.

Егер ойнату автоматты түрде басталмаса, 
1 Қалтаны таңдау үшін  /  түймесін 

басыңыз.
2 Файлды таңдау үшін  /  түймесін 

басыңыз.
3 Ойнатуды бастау үшін  түймесін 

басыңыз.
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Ойнатуды басқару
Ойнату барысында ойнатуды басқару үшін 
төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Түймелер Функциялар
Ойнатуды уақытша 
тоқтату немесе 
жалғастыру.
Ойнатуды тоқтату.

 / Алдыңғы немесе келесі 
әуенге өткізу.
Жолды кері айналдыру 
немесе жол ішінде 
жылдам алға қарай іздеу 
үшін басып тұрыңыз.

 / Бір немесе бірнеше 
альбом бар болса, 
алдыңғы немесе келесі 
альбомға өту.

 Ойнату үшін жолдың 
нөмірін енгізіңіз.

REPEAT/SHUFFLE Қол жетімді ойнату 
режимін таңдау.
• RPT 1: ағымдағы жолды 

қайталау
• RPT ALL: барлық 

жолдарды қайталау
• SHUFFLE: жолдарды 

кездейсоқ ретпен 
ойнату

• NORMAL: жолдарды 
ретпен ойнату

Bluetooth қолдайтын 
құрылғылардан ойнату

Ескертпе

 • Динамик пен Bluetooth қолдайтын құрылғы 
арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр 
(30 фут) болады. 

 • Динамик пен Bluetooth қолдайтын құрылғы 
арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын 
азайтуы мүмкін.

 • Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке 
кепілдік берілмейді.

 • Динамик 8-ге дейін алдыңғы қосылған Bluetooth 
құрылғыларын есте сақтай алады.

Динамик арқылы музыканы сымсыз жолмен 
тыңдау үшін Bluetooth қолдайтын құрылғыны 
динамикпен жұптастыру керек.
Төменде тізілген алғышарттардың негізінде 
ең жақсы Bluetooth жұптастыру әдісін 
таңдаңыз.

Шарт Жұптастыру 
әдісі

Bluetooth құрылғыңыз NFC 
(Near Field Communication) 
және A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) 
функцияларының екеуін де 
қолдайды.

1-параметрді 
(ұсынылады) 
немесе 
2-параметрді 
таңдаңыз.

Bluetooth құрылғыңыз A2DP 
(Advanced Audio Distribution 
Profile) функциясын 
қолдайды.

2-параметрді 
таңдаңыз.

• Жұптастыру және қосу алдында мына 
әрекеттерді орындау керек:

a Bluetooth көзін таңдау үшін 
динамикте SOURCE түймесін 
қайта-қайта басыңыз.
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Жұптастыру және қосу

1-параметр: NFC арқылы жұптастыру 
және қосу
Near Field Communication (NFC) — ұялы 
телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі 
NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа 
ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік 
беретін технология. 
NFC функциясының көмегімен жай NFC 
үйлесімді құрылғылардағы тиісті таңбаны 
немесе белгіленген орынды түрту арқылы 
деректер байланысына оңай қол жеткізуге 
болады.

Ескертпе

 • Барлық NFC құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік 
берілмейді.

1 Bluetooth қолдайтын құрылғыда NFC 
мүмкіндігін қосыңыз (мәліметтерді 
құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан 
қараңыз).

2 Сыртқы құрылғының NFC аймағын 
динамиктің NFC аймағымен дыбыстық 
сигнал естігенше түртіңіз. 
 » Сәтті жұптастыру мен қосудан 

кейін көрсеткіш тұрақты көк түспен 
жанады.

2-параметр: қолмен жұптастыру және 
қосу
1 Bluetooth қолдайтын құрылғыда 

жұптастыруға болатын Bluetooth 
құрылғыларын іздеңіз (құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

2 Bluetooth қолдайтын құрылғыда 
«PHILIPS BTM8010» құрылғысын және 
қажет болса, жұптастыру құпия сөзі 
ретінде «0000» сандарын енгізіңіз. 
 » Сәтті жұптастыру және қосудан 

кейін динамиктің жоғарғы жағындағы 
Bluetooth SETUP көрсеткіші тұрақты 
көк түспен жанады және динамик 
дыбыстық сигнал шығарады.

Bluetooth арқылы музыканы 
ағынмен жіберу
• Динамикке қосылған Bluetooth 

құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.
 » Дыбыс ағыны Bluetooth қолдайтын 

құрылғыдан динамикке жіберіледі.

Кеңес

 • Егер Bluetooth қолдайтын құрылғы AVRCP (Audio 
Video Remote Control Profile) функциясын 
да қолдаса, музыканы ойнатуды басқару үшін 
динамиктің кейбір негізгі басқару түймелерін 
(мысалы, ойнату/кідірту, тоқтату және алдыңғы/
келесі түймелері) пайдалануға болады.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату 
үшін:
• Құрылғыда Bluetooth функциясын 

өшіріңіз немесе
• Құрылғыны байланыс ауқымынан тыс 

жылжытыңыз.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау 
үшін:
• Динамикте Bluetooth SETUP түймесін 

үш секунд бойы басып тұрыңыз.
 » Ағымдағы Bluetooth қосылымы 

ажыратылады.
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6 FM радионы 
тыңдау

FM радиостанциясын 
реттеңіз.

Ескертпе

 • FM антеннасы жалғанғанын және толығымен 
ұзартылғанын тексеріңіз.

1 Көзді FM тюнеріне ауыстыру үшін 
SOURCE немесе TUNER/AUDIO IN 
түймесін қайта-қайта басыңыз.
 » FM және ағымдағы жиілік көрсетіледі.

2  /  түймесін SEARCH + немесе 
SEARCH - (Ізделуде) көрсетілгенше 
басып тұрыңыз.
 » FM тюнері күшті қабылдау сигналы 

бар станцияға реттеледі.
• Белгілі бір жиіліктегі станцияға 

реттеу үшін қажет жиілік 
көрсетілгенше  /  түймесін 
қайта-қайта басыңыз.

Радио станцияларды 
автоматты түрде 
бағдарламалау

Ескертпе

 • Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны 
бағдарламаға енгізуге болады.

• PROG/CLOCK түймесін AUTO SRH 
(автоматты іздеу) көрсетілгенше басып 
тұрыңыз.
 » Барлық қол жетімді станциялар 

толқын жиілігін қабылдау сигналының 
күшінің ретімен бағдарламаланады.

 » Бірінші бағдарламаланған 
радиостанса автоматты түрде 
таратылады.

Радио станцияларды 
қолмен бағдарламалау

Ескертпе

 • Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны 
бағдарламаға енгізуге болады.

 • Бағдарламаға енгізілген радио стансаның үстіне жазу 
үшін реттік нөмірімен басқасын сақтаңыз.

1 Радиостансаны реттеу.
2 Бағдарламаға енгізуді іске қлсу үшін 

PROG/CLOCK түймесін басыңыз.
 » PXX (XX реттік нөмірді көрсетеді) 

жыпылықтайды.

3 Бұл радиостанцияға 01 және 20 
арасындағы нөмірді белгілеу үшін 
PRESET/ALBUM/  /  түймесін 
басыңыз, содан кейін растау үшін PROG/
CLOCK түймесін басыңыз.
 » Бұл радио станцияның сақтаулы 

реттік нөмірі мен жиілігі көрсетіледі.

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

Сақтаулы радиостансаны 
реттеу
• Сол алдын ала орнатылған 

радиостанцияның реттік нөмірін таңдау 
үшін PRESET/ALBUM  /  түймесін 
басыңыз. 

• Оның реттік нөмірін сандық 
пернетақтаның көмегімен енгізіңіз.
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RDS ақпаратын көрсету
RDS (радио деректер жүйесі) — FM 
стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге 
мүмкіндік беретін қызмет. 
1 RDS радиостанциясын реттеу.
2 Қол жетімді ақпаратта жылжу үшін 

DISPLAY/RDS түймесін қайта-қайта 
басыңыз:
• Станса атауы
• Бағдарлама түрі, мысалы, NEWS 

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

• Мәтіндік хабарлар
• RDS сағаты
• Жиілік

Сағатты RDS стансасымен 
синхрондау
Жүйелік сағатты RDS радиостанциясымен 
синхрондауға болады.
1 Уақыт сигналдарын тарататын RDS 

радиостанциясына реттеңіз.
2 DISPLAY/RDS түймесін CT SYNC 

көрсетілгенше басып тұрыңыз.
 » Жүйе RDS уақытын автоматты түрде 

оқиды.
 » Егер уақыт сигналы қабылданбаса, 

NO CT көрсетіледі.

Ескертпе

 • Сағаттың дәлдігі RDS радиостанциясына 
байланысты.
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7 Басқа 
мүмкіндіктер

Оятқыш таймерін орнату
Бұл жүйені оятқыш ретінде пайдалануға 
болады. 

Ескертпе

 • Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
 • Егер басқа оятқыш көздері қол жетімді емес болса, 

бұл өнім FM режиміне автоматты түрде ауысады.

1 Қалыпты күту режимінде SLEEP/
SNOOZE түймесін DISC 
жыпылықтағанша басып тұрыңыз.

2 Оятар көзін таңдау үшін  /  
түймесін қайталап басыңыз. 

3 Растау үшін, SLEEP/SNOOZE түймесін 
басыңыз.
 » Сағат сандары жыпылықтайды.

4 Сағат цифрларын орнату үшін  / 
 түймесін қайта-қайта басыңыз, 

содан кейін растау үшін SLEEP/SNOOZE 
түймесін басыңыз.
 » Минут сандары жыпылықтайды.

5 Минут цифрларын орнату үшін  
/  түймесін қайта-қайта басыңыз, 
содан кейін растау үшін SLEEP/SNOOZE 
түймесін басыңыз.
 » A (оятқыш) және ағымдағы уақыт 

көрсетіледі.
• Оятқыш уақытын тексеру үшін 

қалыпты күту режимінде SLEEP/
SNOOZE түймесін басыңыз.

• Оятқыш таймерін өшіру үшін 
қалыпты күту режимінде SLEEP/
SNOOZE түймесін A (оятқыш) 
өшкенше қайта-қайта басыңыз.

• Оятқыш таймерін қайта белсендіру 
үшін қалыпты күту режимінде SLEEP/
SNOOZE түймесін A (оятқыш) 
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

• Оятқышты кідірту үшін SLEEP/
SNOOZE түймесін бір рет басыңыз. 
Бес минуттан кейін оятқыш қайтадан 
ойнайды.

• Оятқышты тоқтату үшін SLEEP/
SNOOZE түймесін ALM STOP 
көрсетілгенше басып тұрыңыз.

Кеңес

 • Сағат/минут цифрларын сандық пернетақта арқылы 
орнатуға болады.

Ұйқы таймерін орнату
• Жұмыс режимінде алдын ала орнатылған 

кезеңді (30, 60, 90 немесе 120 минут) 
таңдау үшін SLEEP/SNOOZE түймесін 
қайта-қайта басыңыз.

• Ұйқы таймерін өшіру үшін SLEEP/
SNOOZE түймесін SLEEPOFF 
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
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Сыртқы дыбыстық 
құрылғыны таңдау
Сондай-ақ, осы өнім арқылы сыртқы 
дыбыстық құрылғыны, мысалы, MP3 
ойнатқышын тыңдауға болады.

  

1 Көзді AUDIO-IN көзіне ауыстыру үшін 
TUNER/AUDIO IN түймесін қайта-қайта 
басыңыз.

2 3,5 мм дыбыстық кабельді келесілерге 
қосыңыз:
• құрылғының жоғарғы жағындағы 

AUDIO-IN ұяшығы және 
• сыртқы құрылғыдағы (мысалы, 

MP3 ойнатқышындағы) құлақаспап 
ұяшығы.

3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз. (Сыртқы 
құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз).

Құлақаспап арқылы тыңдау
• 3,5 мм ашасы бар құлақаспапты жоғарғы 

панельдегі  ұяшығына жалғаңыз.

AUDIO IN
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8 Дыбыс реттеу
Келесі әрекеттерді барлық қолдау 
көрсетілетін медиаға қолдануға болады.

Дыбыс деңгейін реттеу
• Қашықтан басқару құралында VOL +/- 

түймесін қайталап басыңыз.
• Негізгі құрылғыда VOL+/VOL- түймесін 

қайталап басыңыз.

Дыбысты өшіру
• Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру 

үшін  түймесін басыңыз.

Әдепкі дыбыс 
параметрлерін реттеу

1 Параметрлер мәзірлерінің біреуін таңдау 
үшін SOUND түймесін қайта-қайта 
басыңыз.
• DSC: алдын ала орнатылған дыбыс 

эквалайзерін таңдау.
• DBB: DBB дыбыс әсерін таңдау 

немесе өшіру.
• FULL SOUND (ТОЛЫҚ ДЫБЫС): 

толық ауқымды дыбыс шығысын 
пайдалану үшін қосыңыз.

2 Параметрді таңдау үшін  /  
түймесін басыңыз.
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9 Жүйелік 
параметрлерді 
реттеу

1 Жүйелік параметрлер мәзіріне қатынасу 
үшін SETTINGS түймесін басыңыз.
 » DIM көрсетіледі.

2 Мәзір параметрін таңдау үшін  /  
түймесін басыңыз.
• DIM, FAC RST немесе VERSION

3 Жүйенің күйін көру немесе жүйелік 
параметрлерді өзгерту үшін  түймесін 
басыңыз.
• Жоғарғы деңгейлі мәзірге оралу үшін 

 түймесін басыңыз.

Мәзір 
параметрі

Функция Аңғартпалар

DIM VFD экранының 
жарықтық деңгейін 
таңдаңыз.

1) DIM 
параметрін 
таңдаңыз, 
содан кейін 

 түймесін 
басыңыз.
2) Жарық 
деңгейін 
таңдау үшін 

 /  түймесін 
басыңыз.

FAC RST Жүйенің 
зауыттық әдепкі 
параметрлерін 
қалпына келтіру.

1) FAC RST 
параметрін 
таңдаңыз.
2) Растау үшін 

 түймесін 
басыңыз.

Мәзір 
параметрі

Функция Аңғартпалар

VERSION Микробағдарламаның 
нұсқасын 
көрсетеді.

1) VERSION 
параметрін 
таңдаңыз да, 

 түймесін 
басыңыз.
2) Нұсқа 
атауын таңдау 
үшін  /  
түймесін 
басыңыз.
3) Ағымдағы 
нұсқаны 
көрсету үшін 

 түймесін 
басыңыз.
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10 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 
өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш
Жалпы шығыс қуат 2 х 20 Вт
Жиілік жауабы 63 -14 000 Гц, -3 дБ
Шу коэффициентіне 
сигнал

> 57 дБА

AUDIO IN 600 мВ RMS

Диск
Лазер түрі Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі 12 см
Қолдау көрсетілетін 
дисктер

Audio CD, CD-R, 
CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

Дыбыс DAC 24 бит / 44,1 кГц
Жалпы гармоникалық 
бұрмалану

<1%

Тюнер
Реттеу ауқымы FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы 50 кГц
Сезімталдық
-  Моно, 26 дБ С/Ш 

қатынасы
-  Стерео, 46 дБ С/Ш 

қатынасы

<16 дБб

<45 дБб

Іздеуді таңдау 
мүмкіндігі

<30 дБб

Гармоникалық 
мазмұн

<3%

Сигнал-шу 
арақатынасы

>45 дБ

Динамиктер
Үндеткіштің 
номиналдық 
қарсылығы

8 Ом

Үндеткіш драйвері 2 X 2,75" толық 
ауқымды динамик

Сезімталдық > 82 дБ/м/Вт

Bluetooth
Bluetooth нұсқасы V2.1 + EDR
Жиілік жолағы 2.4 ГГц~ 2.48 ГГц ISM 

жолағы
Ауқымы 10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат
Айнымалы ток 
қуатының кірісі

100-240 В~, 50-60 Гц, 
2,0 A

АТ-ТТ қуат 
адаптерінің шығысы

18,0 В , 2,8 A

АТ-ТТ қуат 
адаптерінің үлгі 
нөмірі

EFS05001800280EU

АТ-ТТ қуат 
адаптерінің сауда 
белгісі

PHILIPS

Күту режиміндегі 
қуатты тұтыну

< 3,5 Вт

Қуатты үнемдеу күту 
режимінде қуатты 
тұтыну

< 0,5 Вт

Өлшемдері 
(Е x Б x Қ)

500 x 234 x 164 мм

Таза салмағы 3,0 кг



24 KK

USB құрылғысының 
ойнатылатыны туралы 
мәліметтер
Үйлесімді USB құрылғылары:
• USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 

1.1)
• USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 

немесе USB 1.1)
• жад карталары (осы құрылғымен жұмыс 

істеу үшін қосымша карта оқу құралдары 
қажет)

Қолданылатын пішімдер:
• USB немесе жад файлы форматы: FAT12, 

FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
• MP3 арналған бит жылдамдығы 

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

• WMA v9 не одан бұрынғы
• 8 деңгейге дейін енгізулері бар 

каталогтар
• Альбомбар/ қалталар саны: ең көбі 99
• Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
• ID3 тэгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
• 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 
файлдары еленбейді және ойнатылмайды.

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

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

Қолдау көрсетілетін MP3 
дис форматтары
• 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

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
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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

 • Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді 
ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. 
Бұл өнімді пайдалану кезінде мәселелер 
орын алса, қызмет көрсету орталығынан 
сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды 
тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, 
Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) 
өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, 
өнімнің жақында болуын және үлгі нөмірі мен 
сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз 
етіңіз.

Проблема Шешімі
Қуат жоқ. Қуат адаптері қуат көзіне 

және құрылғыға қауіпсіз 
қосылғанын тексеріңіз.
АТ розеткасында қуаттың 
бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ 
немесе нашар.

Дыбыс деңгейін реттеңіз.
Құлақаспаптарды 
ажыратыңыз.
Дұрыс дыбыс көзі 
таңдалғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан 
жауап жоқ.

Қуат адаптерін қайта 
қосыңыз және осы 
құрылғының іске қосылуын 
шамамен 15 секунд күтіңіз.

Проблема Шешімі
Қашықтан 
басқару 
құралы жұмыс 
істемейді.

Қандай да бір функция 
түймесін баспастан 
бұрын негізгі құрылғының 
орнына қашықтан басқару 
құралымен дұрыс көзді 
таңдаңыз.
Қашықтан басқару құралы 
мен негізгі құрылғы арасын 
жақындатыңыз.
Батареяны полярлығын (+/– 
белгілері) көрсетілгендей 
туралап салыңыз.
Батареяларды ауыстырыңыз.
Қашықтан басқару құралын 
негізгі құрылғының 
алдындағы сенсорға 
бағыттаңыз.

Диск 
анықталмады.

диаметрі 12 см болатын 
дискті салыңыз, басқа 
өлшемдердегі дискті 
ешқашан салмаңыз.
Дискінің белгісі сізге қарап 
тұрғанын тексеріңіз.
Линзадағы ылғал 
конденсациясы 
тазаланғанын күтіңіз.
Дискіні ауыстырыңыз 
немесе тазалаңыз.
Жазылатын диск түпкілікті 
етілгенін және пішімге 
қолдау көрсетілетінін 
тексеріңіз.

USB жад 
құрылғысына 
қолдау 
көрсетілмейді.

USB сақтау құрылғысы 
жүйемен үйлесімді екенін 
тексеріңіз.
Басқасын қолданып көріңіз.

USB жад 
құрылғысындағы 
кейбір 
файлдарды 
ойнату мүмкін 
емес.

Файл пішіміне қолдау 
көрсетілетінін тексеріңіз.
Файл өлшемі ең үлкен 
мәннен аспайтынын 
тексеріңіз.



27KK

Проблема Шешімі
Радио қабылдау 
нашар.

Жүйе мен басқа электр 
құрылғылар арасындағы 
қашықтықты арттырыңыз.
Антеннаны толығымен 
шығарып, оның орналасуын 
реттеңіз.
Оның орнына сыртқы FM 
антеннасын жалғаңыз.

Таймер 
істемейді.

Сағатты дұрыс орнатыңыз.
Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер 
параметрі 
өшірілген.

Қуат үзіледі немесе 
ажыратылады.
Сағатты/таймерді қалпына 
келтіріңіз.

Тіпті Bluetooth 
қосылымы сәтті 
орнағаннан 
кейін де осы 
динамикте 
музыка ойнату 
мүмкін емес.

Bluetooth құрылғысын 
музыканы осы динамик 
арқылы сымсыз ойнату үшін 
пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth 
функциясы 
қосылған 
құрылғымен 
байланыс 
орнағаннан 
кейін дыбыс 
сапасы нашар.

Bluetooth қабылдауы нашар. 
Құрылғыны осы динамикке 
жақындатыңыз немесе 
олардың арасындағы 
барлық кедергілерді алып 
тастаңыз.

Проблема Шешімі
Bluetooth 
функциясы 
қосылған 
құрылғысын бұл 
динамикпен 
қосу мүмкін 
болмады.

Бұл құрылғы осы динамикке 
қажет профильдерді 
қолдамайды.
Құрылғының Bluetooth 
функциясы қосылмаған. 
Бұл функцияны қосу әдісі 
туралы анықтама алу үшін 
құрылғының пайдаланушы 
нұсқаулығын қараңыз.
Бұл динамик жұптастыру 
режимінде емес.
Бұл динамик басқа 
бір Bluetooth 
қолдайтын құрылғымен 
жұптастырылып қойылған. 
Бұл құрылғыны ажыратып, 
әрекетті қайталаңыз.
NFC арқылы 
жұптастырсаңыз және 
қоссаңыз, мынаны 
тексеріңіз:

a құрылғыда Blue-
tooth және NFC 
мүмкіндіктерінің екеуін 
де қосқаныңызды.

b құрылғының NFC 
аумағын динамиктікіне 
дыбыстық сигнал 
естігенше тигізіп 
тұрғаныңызды.
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Проблема Шешімі
Жұптасқан 
мобильді 
құрылғы 
тұрақты 
қосылып 
ажырайды.

Bluetooth қабылдауы нашар. 
Құрылғыны осы динамикке 
жақындатыңыз немесе 
олардың арасындағы 
барлық кедергілерді алып 
тастаңыз.
Қоңырау шалғанда немесе 
аяқтағанда, кейбір ұялы 
телефондар үнемі қосылып 
ажырауы мүмкін. Бұл осы 
динамиктің ақаулығын 
білдірмейді.
Кейбір құрылғыларда 
Bluetooth байланысы қуатты 
үнемдеу мүмкіндігі ретінде 
автоматты түрде өшуі 
мүмкін. Бұл осы динамиктің 
ақаулығын білдірмейді.
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