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1 Қауіпсіздік
Өнімді қолданар алдында барлық 
нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. 
Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық 
туындаса, кепілдік қолданылмайды.
 
Электр тоғының соғу немесе өрт шығу 
қаупі бар!
• Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.
• Өнімге немесе оның қосалқы 

құралдарына жаңбыр немесе су 
тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза 
сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды 
қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар 
төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан 
ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында 
тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз.

• Өнімді және қосалқы құралдарды оттың 
немесе басқа қызу көздерінің жанына, 
соның ішінде тікелей күн сәулесіне 
қоймаңыз.

• Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе 
басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.

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

• Найзағайлы бораннан бұрын өнімді 
розеткадан ажыратып қойыңыз.

• Қуат сымын ажыратқанда, ешқашан 
кабелінен емес, әрдайым ашасынан 
тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!
• Өнімді қуат көзіне жалғамай тұрып, 

электр кернеуі өнімнің артында 
жазылған мәнге сәйкес келетінін 
тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, 
өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

• Өнімге ешқашан жаңбырдың, күн 
сәулесінің немесе артық қызудың әсерін 
тигізбеңіз.

• Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. 
Бос тағылған қуат розеткасы күюге 
немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу 
қауіпі бар!
• Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе 

шашырамауы тиіс!
• Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп 

көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған 
заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

• Өнімді немесе басқа заттарды 
қуат сымдарының немесе электр 
жабдықтарының үстіне қоймаңыз.

• Өнім 5 °C градустан төмен 
температурада тасымалданған болса, 
оны қаптамасынан шығарыңыз да, 
розеткаға жалғамай тұрып, бөлме 
температурасына дейін жылынуын 
күтіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар!
• Бұл өнімді тар жерде орнатуға 

болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің 
айналасында міндетті түрде кемінде 10 
сантиметр орын қалдырыңыз. 

• Өнімдегі желдеткіш тесіктердің 
перделермен немесе басқа заттармен 
жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ескертпе

 • Номиналды қуат кернеуі өнімнің артында басылған. 
Үлгі нөмірі және сериялық нөмір төменгі жағында 
басылған.
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2 Сіздің 
радиосағатыңыз

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:
• аудионы iPod/iPhone немесе сыртқы 

құрылғыдан тыңдау;
• iPod/iPhone құрылғысын зарядтау;
• FM радио станцияларын тыңдау және
• түрі оятқыш көздерімен ояну.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

  User Manual

ORD2100
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3 Қуатты қосу

 
Қуат адаптерін АТ қуат розеткасына 
жалғаңыз.

 » Өнім күту режиміне ауысып, сағат 
(орнатылған болса) көрсетіледі.

• Көзді таңдау немесе өнімді қайтадан 
күту режиміне ауыстыру үшін тұтқаны 
қайта-қайта басыңыз.

• Егер iPod/iPhone құрылғысынан немесе 
сыртқы құрылғыдан дыбыс кірісі 15 
минуттан аса жіберілмесе, өнім күту 
режиміне автоматты түрде ауысады.
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4 Сағатты орнату

Ескертпе

 • Сағатты қолмен орнату үшін, өнімді алдымен күту 
режиміне ауыстырыңыз.

  
1 Күту режимінде өнімнің артындағы SET 

TIME түймесін екі секунд бойы басып 
тұрыңыз.
 » [12H] (12 сағаттық уақыт пішімі) 

немесе [24H] (24 сағаттық уақыт 
пішімі) жыпылықтай бастайды.

2 Уақыт пішімін таңдау үшін тұтқаны 
бұрыңыз, содан кейін растау үшін 
тұтқаны басыңыз.
 » Сағат сандары жыпылықтай 

бастайды.

2 sec.

3 Сағатты орнату үшін тұтқаны бұрыңыз, 
содан кейін растау үшін тұтқаны 
басыңыз.
 » Минут сандары жыпылықтай 

бастайды.

4 Минутты орнату үшін тұтқаны бұрыңыз 
да, растау үшін тұтқаны басыңыз.
 » Орнатылған сағат көрсетіледі.

Кеңес

 • iPod/iPhone докқа қойылып, танылғанда, өнім 
сағатын iPod/iPhone құрылғысымен автоматты түрде 
синхрондайды.
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5 Дабыл таймерін 
пайдалану

Оятқышты орнату
Ескертпе

 • Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Екі оятқышты орнатуға болады.

 
1 Оятқыш орнату режимін іске қосу үшін, 

AL1/AL2 түймесін басып тұрыңыз.
 » Ағымдағы оятқыш уақыты 

(орнатылған болса) көрсетіледі.
 » Сағат таңбалары мен оятар белгішесі 

жыпылықтай бастайды.

2 Сағатты орнату үшін тұтқаны бұраңыз.
3 Растау үшін тұтқаны басыңыз.

 » Минут сандары жыпылықтайды.

4 Минутты орнату үшін 2-3-қадамдарды 
қайталаңыз, оятқыш көзін 
([BUZZ],[DOCK] немесе [FM]) таңдап, 
оятқыш дыбысының деңгейін реттеңіз.
 » Тиісті оятқыш белгішесі жанады.

2 sec.

AL1

AL1

AL1

AL1

AL1

Ескертпе

 • Егер iPod/iPhone оятқыш көзі ретінде таңдалса, бірақ 
қосылған iPod/iPhone болмаса, оның орнына құрылғы 
дыбыстық сигнал шығарады.

 • Жайлы ояну функциясы [DOCK] және [FM]көзі үшін 
қол жетімді.

Оятқыш таймерін іске қосу/
ажырату

1 Оятқыш параметрлерін көру үшін AL1 
(немесе AL2) түймесін басыңыз.

2 [ON]немесе [OFF] таңдау үшін AL1 
(немесе AL2) түймесін қайта-қайта 
басыңыз.
• [ON]: оятқыш таймері іске қосылған. 
• [OFF]: оятқыш таймері өшірілген.
 » AL1 (немесе AL2) оятқыш таймері 

іске қосылғанда көрсетіледі.
 » AL1 (немесе AL2) оятқыш таймері 

өшкенде кетеді.

Оятқышты кейінге қалдыру
Оятқыш дыбысы шыққанда, SNOOZE 
түймесін басыңыз.

 » Оятқыш 9 минуттан кейін 
қайталайды.

Оятқышты тоқтату
Оятқыш дыбыс шығарғанда AL1 (немесе 
AL2) түймесін басыңыз.

 » Оятқыш тоқтайды, содан кейін 
келесі күні бірдей уақытта 
қайталанады.
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6 Докты 
пайдалану

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

Үйлесімді iPod/iPhone 
үлгілері
Өнім келесі iPod және iPhone үлгілерін 
қолдайды.
Мыналар үшін жасалған
• iPod touch (5-буын)
• iPod nano (7-буын)
• iPhone 5

Аудио тыңдау

1 Тұтқаны қайта-қайта басып, 
[DOCK]режимін таңдаңыз.

 
2 iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды 

қондырмаға қосыңыз.

 
 » Қондырмаға қосылған iPod/iPhone 

автоматты түрде зарядтала 
бастайды.

3 iPod/iPhone құрылғысындағы дыбысты 
ойнатыңыз.



8 KK

7 Радио тыңдау
Ескертпе

 • Радио кедергісіне жол бермеу үшін, құрылғыны басқа 
электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз. 

 • Жақсы қабылдау үшін, радио тыңдап отырғанда 
iPod/iPhone құрылғысын қондырмаға қоймаңыз. FM 
антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

1 Тұтқаны қайта-қайта басып, [FM] 
режиміне ауысыңыз.

2 Радиостанцияны қолмен немесе 
автоматты түрде іздеңіз.

Радиостанцияны қолмен іздеу:

 
• Мақсатты станцияның жиілігі көрінгенше, 

TUNING дөңгелегін бұраңыз.
Радиостанцияны автоматты іздеу:

 
• TUNING дөңгелегін бұраңыз, одан кейін 

тұтқаны екі секунд басып тұрыңыз.
 » Радио күшті сигналы бар станцияға 

автоматты түрде реттеледі.
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8 Сыртқы 
құрылғыдан 
ойнату

Ескертпе

 • Аудио кіріс кабелі жалғанған кезде өнім AUX 
режиміне автоматты түрде ауысады.

 
1 Екі ұшында 3,5 мм коннекторы бар 

дыбыс кірісі кабелін мыналарға жалғаңыз:
• осы өнімнің артындағы AUDIO IN 

ұяшығына және
• сыртқы құрылғыдағы құлақаспап 

ұяшығына.
2 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты 

ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы 
нұсқаулығын қараңыз). 
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9 Ұйқы таймерін 
пайдалану

Уақыт кезеңін (минуттар түрінде) таңдау 
үшін өнімнің артында SLEEP түймесін қайта-
қайта басыңыз.

 » Ұйқы таймері қосылғанда,  пайда 
болады.

 » Орнатылған кезеңнен кейін өнім 
күту режиміне ауысады.

• Ұйқы таймерін өшіру үшін SLEEP 
түймесін [OFF](өшірулі) пайда 
болғанша қайта-қайта басыңыз.

 15      30      60      90      120

OFF



11KK

10 Дыбыс 
деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін 
тұтқаны бұрыңыз.

Ескертпе

 • Оятқыш дыбыс шығарғанда дыбыс деңгейін реттеу 
мүмкін емес.
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11 Жарықтықты 
реттеу

Дисплейлі панельдің жарықтығын реттеу 
үшін, BRIGHTNESS түймесін қайта-қайта 
басыңыз: жоғары, орташа немесе төмен.

  SNOOZE
BRIGHTNESS
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12 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты 4 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы > 67 дБА
Гармоникалық мазмұн <1%
Дыбыс кірісі (MP3 link) 0,6 В RMS 20 кОм

Тюнер (FM)
Реттеу ауқымы 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы 50 кГц
Сезімталдық
- Моно, 26 дБ С/Ш 
қатынасы
- Стерео, 46 дБ С/Ш 
қатынасы

< 22 дБб

< 43 дБб

Іздеуді таңдау мүмкіндігі > 28 дБф
Гармоникалық мазмұн < 2%
Сигнал-шу арақатынасы >55 дБ

Жалпы ақпарат
АТ қуат адаптері Үлгі нөмірі: OH-

1015A0592000U1-
VDE
Бренд атауы: Philips
Кіріс: 100-240 В~, 
50/60 Гц, 350 мА;
Шығыс: 5,9 В  2 A

Жұмыс үшін қуат 
тұтынуы

10 Вт

Күту режимінде 
қуат тұтынуы

< 1 Вт

Өлшемдері: 
- Негізгі құрылғы  
(Е x Б x Қ)

 245 x 123 x 122 мм

Салмағы: 
- Негізгі құрылғы 1,1 кг
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13 Ақаулықтарды 
жою

Абайлаңыз

 • Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді 
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. 
Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына 
хабарласқан кезде өнімнің қасыңызда екенін, 
үлгі және сериялық нөмірі қол жетімді екенін 
тексеріңіз.
Қуат жоқ
 • Құрылғының айнымалы ток қуат 

штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз 
етіңіз.

 • АТ розеткасында қуат болуын 
қамтамасыз етіңіз.

Дыбыс жоқ
 • Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау
 • Құрылғы мен теледидар немесе 

бейнемагнитофон арасындағы 
қашықтықты көбейтіңіз.

 • FM антеннасын түгелдей созыңыз.
Оятқыш жұмыс істемейді
 • Сағатты/оятқышты дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/оятқыш параметрі өшіріліп кеткен
 • Қуат үзілген немесе қуат ашасы 

ажыратылған. 
 • Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына 

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

Сәйкестік

  
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио 
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.
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 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.

Өнімде көрсетілген тауар 
белгісі

 
«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін 
жасалған» электрондық қосалқы құралдың 
арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына 
қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple 
өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін 
әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын 
білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының 
жұмысына немесе оның қауіпсіздік және 
нормалық стандарттарға сәйкестігіне 
жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod 
немесе iPhone құрылғысымен пайдалану 
сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін 
ескеріңіз.
iPod және iPhone — Apple Inc. 
корпорациясының АҚШ-та және басқа 
елдерде тіркелген сауда белгілері. 
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