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1 Маңызды 
қауіпсіздік 
ақпараты

Қауіпсіздік
Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы 
құралдарды қолданыңыз.
Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде 
берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе 
шашырамауы тиіс. 
Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін 
(мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, 
жағылған шырақтар) қоймаңыз. 
Батареялар (батарея топтамасы немесе 
орнатылған батареялар) күн сәулесі, от 
немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне 
ұшырамауы тиіс.
Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату 
құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, 
ажырату құрылғысы пайдалануға дайын 
болып қалуы керек.

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. 

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

Сәйкестік

 
 
 

Ескертпе

 • Түр тақтасы өнімнің артқы жағында орналасқан.

Қоршаған ортаны күту
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 мен ескірген жабдықты тастауға 
қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

  
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға 
болатын жоғары сапалы материалдар мен 
бөлшектерден жасалған. 
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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.
 
Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым 
кәсіпқой маманға апарыңыз.

Ескерту

Жазбаша ұсыныс
WOOX Innovations компаниясы осы 
құжатпен авторлық құқықтармен қорғалған 
берілген өнімде пайдаланылатын ашық 
бастапқы бағдарламалар пакеттеріне 
тиесілі толық ресурстық кодтың көшірмесін 
сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс тиісті 
лицензиялармен сұралады. 

Бұл ұсыныс бұйымды сатып алғаннан кейін үш 
жылға дейін жарамды. Бастапқы кодты алу 
үшін open.source@philips.com мекенжайына 
хабарласыңыз. Егер электрондық поштаны 
пайдаланбауды жөн көрсеңіз немесе 
осы электрондық пошта мекенжайына 
хабар жібергеннен кейін растау хабарын 
алмасаңыз, мына мекенжайға жазыңыз: Open 
Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 
5 Science Park East Avenue, Hong Kong 
Science Park, Shatin, New Territories, Hong 
Kong. Егер хатыңыздың расталғаны туралы 
хабарды уақытылы алмасаңыз, жоғарыдағы 
электрондық пошта мекенжайына 
электрондық хат жіберіңіз.
 
Бұл өнім Open Source бағдарламалық 
құралына жартылай негізделген. Лицензия 
мәтіні мен расталуын құрылғыдағы  > 
Планшет туралы > Құқықтық ақпарат 
бөлімінен алуға болады.
 
Техникалық сипаттамалары ескертусіз 
өзгертіледі. 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. Woox 
Innovations кез келген уақытта бұрынғы 
жеткізілген өнімдерді тиісінше реттеу 
міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде 
қалдырады.
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2 Жаңа 
планшетіңіз

Қораптың құрамы
Төмендегі элементтерді алғаныңызға көз 
жеткізіңіз:
PI3100

 
USB қуат адаптері

  
USB кабелі

 
Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

 
Қауіпсіздік және кепілдік парағы

 
Ескертпе

 • Суреттер тек сілтеме үшін берілген. Philips түсті/
дизайнды ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды.

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Құрылғыға жүктелген файлдар
Төмендегі файлдар PI3100 жүктелді:
• Пайдаланушы нұсқаулығы

Жалпы шолу

Басқару элементтері

 
a Қуат/ құлыптау түймесі

• Басып тұру: құрылғыны қосу немесе 
өшіру.

• Басу: экранды құлыптау/құлыптан ашу; 
экранды құлыптан ашу үшін құлыпты 
белгішеге апарыңыз.

b Алдыңғы камера объективі

c , 
• Басу: дыбыс деңгейін көбейту/азайту.
• Басып тұру: жылдамдықты арттыру/

кеміту.

d MIC
• Микрофон

e 
• 3,5-мм құлақаспап қосқышы

f MINI HDMI
• Ажыратымдылығы жоғары 

теледидардың (HDTV) дыбыс/ 
бейне шығысына арналған коннектор

g 

d
e

j

i

g
f

a
c
b

h
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• Деректерді тасымалдауға және 
қуатты зарядтауға арналған USB 
коннекторы

h MICRO SD
• SD картасына арналған ұя

i RESET
• Экран пернелерді басқан кезде 

жауап бермесе, қаламның ұшымен 
тесікті басыңыз.

j Динамик

Негізгі экран

  
a  Browser (Шолғыш): веб-беттерді 

шолу.
 APPS/WIDGETS: барлық 

қолданбалардың немесе виджеттердің 
тізімі.

 Settings (Параметрлер): PI3100 
параметрлерін реттеу.

b  : негізгі экранға оралу үшін түртіңіз.
 : бір деңгей артқа өту. 
 : қатынасқан жақындағы 

қолданбаларды көрсету. 
 (кейбір қолданбалар үшін): 

параметрлер мәзірін көру.

c Google Іздеу
•  : PI3100 құрылғысында немесе 

интернетте іздеу үшін жылдам 
іздеуді пайдаланыңыз.

d Хабарландырулар, уақыт, реттеу күйі

a

d e

bc

• Мәліметтерді тексеру және реттеу 
параметрлерін таңдау үшін жолақты 
төмен сүйреңіз.
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3 Жұмысты 
бастау

Зарядтау қуаты
PI3100 құрылғысында жинақтағы USB 
қуат адаптері арқылы зарядтауға болатын 
кірістірілген батарея бар.
PI3100 құрылғысын бірінші рет пайдаланғанда, 
PI3100 сегіз сағаттан көбірек зарядтаңыз. 

• USB кабелін пайдалана отырып, 
PI3100 құрылғысын жинақтағы USB 
қуат адаптеріне жалғаңыз. 

 
Ескертпе

 • Қайта зарядталмалы батареяларының зарядтау 
айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі 
мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және 
параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.

Батарея қуатын үнемдеу
• Батарея зарядын үнемдеу және ойнату 

уақытын ұзарту үшін мына әрекеттерді 
орындаңыз:

Ұйқы режимін пайдалану
Таңдалған уақыт ұзақтығынан кейін PI3100 
ұйқы режиміне өтеді және экран автоматты 
түрде өшеді. Батарея қуатын үнемдеу үшін 
келесі әрекеттерді орындаңыз: 

• Экранды өшіру таймерін төмен мәнге 
орнату үшін  > Display (Дисплей) > 
Sleep (Ұйқы) тармағына өтіңіз.

• Ұйқы режимінің барысында Wi-Fi 
функциясын өшіру үшін, 

a  > Wi-Fi тармағына өтіңіз. 

b Жоғарғы жолақта  > Advanced 
(Кеңейтілген) > Keep Wi-Fi on 
during sleep (Ұйқы кезінде Wi-Fi 
қосулы ұстау) тармағына өтіңіз. 
Never (Ешқашан) параметрін 
таңдаңыз. 

Құрылғыны қосу немесе 
өшіру
Қуат/құлыптау түймесін құрылғы қосылғанша 
немесе өшкенше басып тұрыңыз. 



8 KK

4 Негізгілер

Қолданбаларды табу
Қолданбаны табу үшін негізгі экранды 
шарлаңыз:

• Бетті таңдау үшін солға/оңға жанап 
өтіңіз;

• Я болмаса, қолданбалар тізімін ашу 
үшін  опциясын түртіңіз. Тізімде 
жылжу үшін солға/оңға жанап өтіңіз;

• Экрандар арасында ауысу үшін  / 
 шарлау түймелерін пайдаланыңыз. 

Жақында қатынасқан қолданбаларға 
өту үшін  опциясын түртіңіз. 

Кеңес

 • PI3100 құрылғысында қолданбаларды Play Store 
сайтынан немесе басқа көздерден орнатуға болады.

Play Store: 
• Әр түрлі қолданбаларды, ойындарды 

және басқаларды жүктеңіз.

Play Music (Музыка ойнату): 
• PI3100 құрылғысында сақталған 

музыканы ойнату.

Gallery (Галерея): 
• PI3100 құрылғысында сақталған 

немесе жасалған суреттерді және 
бейнелерді көру.

Camera (Камера): 
• Суреттер түсіру немесе бейнелерді 

жазу.

Movie Studio
• Бейнеклиптерді өңдеу. 

HDMISwitch: 

• PI3100 үшін HDMI шығысының 
параметрлерін таңдаңыз. ТД 
қолдайтын ажыратымдылықты 
таңдаңыз. 

Browser (Шолғыш): 
• Веб-беттерді шолу.

Google Search (Google іздеу):
• PI3100 құрылғысында немесе 

интернетте іздеу.

Дауыспен іздеу

Downloads (Жүктелімдер):
• Интернеттен алынған 

жүктелімдердің тізімін көру.

Settings (Параметрлер): 
• PI3100 параметрлерін реттеу.

ES File Explorer (ES файлдар жетектегіші):
• PI3100 құрылғысындағы файлдарды/

қалталарды шолу, қолданбаларды 
орнату және файлдарды басқару.

• Email (Электрондық пошта):PI3100 
құрылғысында электрондық пошта 
тіркелгісін орнату. 

Calendar (Күнтізбе): 
• Оқиғаларды қосу және оқиғалар 

үшін еске салғыштарды орнату.

Clock (Сағат): 
• Оятқышты орнату. 

Калькулятор

Экранды пайдалану

Экранды бұруды қосу немесе өшіру

1 Жоғарғы жолақты төмен сүйреңіз. 
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2 Ашылмалы мәзірде экранды бұруды қосу 

немесе өшіру арасында ауысу үшін  /  
опциясын түртіңіз. 

Экранды құлыптау/құлпын ашу
Экранды құлыптау арқылы экрандағы бүкіл 
сенсорлы басқару тетіктерін құлыптауға 
болады. Сондықтан, қажетсіз әрекеттерге 
жол берілмейді. 
Автоматты түрде құлыптау
Уақыт ұзақтығынан кейін экран қарайып, 
автоматты түрде құлыпталады. Уақыт 
ұзақтығын орнату үшін  > Display 
(Дисплей) > Sleep (Ұйқы) тармағына өтіңіз.
Экранды қолмен құлыптау үшін

• Қуат/құлыптау түймесін басыңыз. 
Экранның құлпын ашу үшін
1 Қажет болса, құлыпты көрсету үшін қуат/

құлыптау түймесін басыңыз. 
2 Құлыпты белгішеге сүйреңіз.

 
Негізгі экранды реттеу
Негізгі экраннан функцияларға жылдам 
қатынасу үшін элементтерді қосуға және 
қайта реттеуге болады.

Қолданба белгішелерін және 
виджетті қосу

1 Бетті таңдау үшін солға/оңға жанап 
өтіңіз.
• Қажет болса, негізгі экранға оралу 

үшін  опциясын түртіңіз. 
• Беттің толтырылмағанын тексеріңіз.
•  пәрменін түртіңіз. Қолданбалар 

немесе виджеттер тізімін ашу үшін 
APPS (ҚОЛДАНБАЛАР) немесе 
WIDGET (ВИДЖЕТ) тармағын 
түртіңіз. 
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2 Бет көрсетілгенше белгішені немесе 

виджетті түртіп, ұстап тұрыңыз.
 » Таңдалған бетке белгіше немесе 

виджет қосылады. 

Элементтерді жою

1 Құлпын ашу үшін элементті түртіп, ұстап 
тұрыңыз.

2 Элементті  аумағына сүйреңіз. 

  
Элементтердің орнын өзгерту

1 Құлпын ашу үшін элементті түртіп, ұстап 
тұрыңыз.

2 Элементті беттегі бос орынға сүйреңіз.
3 Элементті жіберіңіз. 

 » Элемент бос орынға жылжиды.

Тұсқағаздар қосу

1 Негізгі экраннан  > Display (Дисплей) 
> Wallpaper (Тұсқағаз) тармағына өтіңіз. 

2 Параметрлерді таңдаңыз.

Мәтін енгізу
Экранды пернетақта көмегімен мәтінді 
бірнеше тілде енгізуге болады. 

Енгізу әдістерін таңдау

1 Негізгі экраннан  Settings 
(Параметрлер) > Language & input (Тіл 
және енгізу) тармағын таңдаңыз.

2 Енгізу әдістерін таңдаңыз:
Android keyboard (Android 
пернетақтасы): жапон және қытай 
тілдерінен басқа бірнеше тілге арналған
Google voice typing (Google дауыспен 
теру): мәтінді дауыс арқылы енгізуге 
арналған
Japanese IME (Жапондық IME): жапон 
таңбаларын енгізуге арналған
Google Pinyin (Google пиньинь): қытай 
пиньинь таңбаларын және ағылшын 
таңбаларын енгізуге арналған

3 Енгізу параметрлерін таңдау үшін енгізу 
әдісінің жанындағы  опциясын түртіңіз. 

  
Мәтінді енгізу

1 Экрандық пернетақтаны көрсету үшін 
мәтін ұясын түртіңіз. 

2 Мәтінді негізу үшін пернелерді түртіңіз. 
Жүгіргі алдындағы жазбаны жою үшін

•  тармағын таңдаңыз.
Келесі жолға жылжу үшін

•  тармағын таңдаңыз.

Android keyboard
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Android пернетақтасын пайдалану
Пернетақта параметрлерін немесе 
енгізу тілдерін таңдау
• Экрандық пернетақтадағы  опциясын 

түртіңіз.

  
Таңдалған енгізу тілдері арасында 
ауысу
1 Параметрлер тізіміне жиі 

пайдаланылатын тілдерді қосыңыз. 

a Экрандық пернетақтада  >Input 
languages (Енгізу тілдері) тармағын 
түртіңіз.

b Тілдерді таңдау үшін құсбелгіні 
түртіңіз.

2 Экрандық пернетақтада тілді таңдау 
үшін  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз.

  
Әріптер және сандар/таңбалар 
арасында ауысу
•  немесе  түймесін түртіңіз. 

Кеңес

 • Сандық/таңбалық пернетақтада сандар/таңбалар 
және қосымша таңбалар арасында ауысу үшін ~\{ 
пернесін түртіңіз.

Жоғарғы және төменгі регистрлер 
арасында ауысу
•  және  арасында ауысу үшін  

пернесін қайта-қайта түртіңіз. 
 : енгізілетін келесі әріп жоғарғы 

регистрде болады. 
 : енгізілетін барлық әріптер төменгі 

регистрде болады. 
Барлығы жоғарғы регистрде енгізу 
режиміне ауысу үшін
1  немесе  пернесін түртіп, ұстап 

тұрыңыз. 
 » Түйме көк түске өзгереді. 

2 Шырт еткен дыбыс шыққанда түймені 
жіберіңіз.
 »  көрсетіледі. 
 » Енгізілетін барлық әріптер жоғарғы 

регистрде болады.
Түймедегі басқа параметрлерге ауысу
• Төменгі/жоғарғы оң жақ бұрыштағы 

таңбамен белгіленген түймені түртіп, 
ұстап тұрыңыз.
 » Қалқымалы терезе көрсетіледі. 

  
Мәтінді өңдеу
Енгізгілген мәтінді кесуге, көшіруге және 
қоюға болады.
Таңдалған мәтінді көшіру немесе қою
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1 Қалқымалы экран көрсетілгенше мәтінді 
түртіп, ұстап тұрыңыз.
 » Ағымдағы сөз бөлектеледі, бастапқы 

және соңғы орындардың белгілері 
болады. 

2 Басталу/аяқталу орындарын таңдау 
немесе өзгерту үшін белгілерді сүйреңіз.
• Бүкіл мәтінді бөлектеу үшін Select all 

(Бәрін бөлектеу) пәрменін түртіңіз. 

  
3 Copy (Көшіру) немесе Cut (Кесу) 

пәрменін түртіңіз.
 » Бөлектелген мәтін көшіріледі немесе 

кесіледі.
Бөлектелген мәтінді қою
1 Жүгіргіні бір орынға қойыңыз. 
2 Қалқымалы экран көрсетілгенше орынды 

түртіп, ұстап тұрыңыз.
 » Қалқымалы экранда Paste (Қою) 

параметрі көрсетіледі.
 » Paste (Қою) пәрменін түртіңіз.Мәтін 

таңдалған орында қойылады. 
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5 Қосылымдар

Интернетке қосылу
PI3100 құрылғысын сымсыз маршрутизаторға 
(кіру нүктесі) жалғаңыз. PI3100 құрылғысын 
маршрутизаторға жақын жерде құрылған 
желіге де жалғауға болады.
Интернетке қосылу үшін маршрутизатор 
Интернетке тікелей қосылғанын және 
компьютер арқылы терудің қажет еместігін 
тексеріңіз.

  
1 Негізгі экран үшін  Settings 

(Параметрлер) >  Wi-Fi тармағына 
өтіңіз.

2 Wi-Fi функциясын қосу үшін параметрді 
таңдаңыз.
 » Ауқымдағы Wi-Fi желілерінің тізімін 

көресіз. 

  
3 PI3100 құрылғысын желіге қосыңыз.

a Желіні таңдау үшін түртіңіз. 

b Қалқымалы экранда желінің құпия 
сөзін енгізіңіз. 
 » Wi-Fi желісіне қосылу сәтті 

аяқталғанда күй жолағында  
көрсетіледі.

 » PI3100 құрылғысын келесі жолы 
қосқанда PI3100 құрылғысы 
алдында қосылған желіге 
автоматты түрде қосылады. 

Ескертпе

 • Егер маршрутизаторда MAC мекенжайын сүзу 
қосулы болса, PI3100 MAC мекенжайын желіге 
қосылуға рұқсат етілген құрылғылар тізіміне қосыңыз. 
Wi-Fi MAC мекенжайын табу үшін негізгі экранда 

 Settings (Параметрлер) > About tablet (Планшет 
туралы) > Status (Күй) тармағына өтіңіз.

 • Желілер тізімін жаңарту үшін экранның жоғарғы оң 
жақ бұрышындағы  > Scan (Тексеру) тармағын 
таңдаңыз. 

 • SSID таратуды өшірген болсаңыз немесе 
маршрутизатордың SSID жасырған болсаңыз, желінің 
SSID немесе жалпы атауын қолмен енгізіңіз.  
Settings (Параметрлер) > Wi-Fi тармағына өтіңіз. 
Жоғарғы жолақтағы  опциясын таңдаңыз.

 • Егер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
қол жетімді болмаса немесе маршрутизаторда 
ажыратылған болса, PI3100 IP мекенжайын қолмен 
енгізіңіз.
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Компьютерге қосу
PI3100 құрылғысын компьютерге USB кабелі 
арқылы жалғаңыз. 

  
Қолданбаларды немесе мультимедиалық 
файлдарды PI3100 құрылғысына,ішкі жадқа 
немесе SD картасына тасымалдау үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз:
• Windows Explorer шолғышында 

қолданбаларды немесе мультимедиалық 
файлдарды компьютерден PI3100 
құрылғысына сүйреп апарыңыз.

a Жоғарғы жолақты төмен сүйреп, 
Mass storage (Жалпы жад) құралын 
USB қосылым режимі ретінде 
таңдаңыз. 

  
b USB сыйымды жадын қосыңыз. 

 
• Я болмаса, мультимедиалық файлдарды 

PI3100 құрылғысына Microsoft Windows 
Media Player 11 сияқты мультимедианы 
басқару бағдарламасы арқылы 
тасымалдаңыз.

Connected as a media device
Touch for other USB options.

Mass Storage

Turn on USB storage
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USB қосылым режимі ретінде Media 
device (Мультимедиалық құрылғы) 
(MTP) таңдау үшін жоғарғы жолақты 
төмен сүйреңіз. 

Кеңес

 • Сондай-ақ, USB компьютер қосылымының 
режимін  Settings (Параметрлер) > Storage 
(Жад) тармағында таңдауға болады. Жоғарғы 
жолақта  > USB computer connection (USB 
компьютер қосылымы) тармағын түртіңіз де, 
Mass Storage (Жалпы жад) немесе Media device 
(Мультимедиалық құрылғы) (MTP) параметрін 
таңдаңыз.

Micro SD картасын 
пайдалану
Micro SD картасын (32 ГБ дейінгі) PI3100 
құрылғысына салыңыз. PI3100 құрылғысының 
жад көлемін көбейтуге болады.

  
Қолданбаларды SD картасына 
ауыстыру
Кейбір қолданбаларды ішкі жадтан SD 
картасына ауыстырыңыз. PI3100құрылғысының 
ішкі жадын кеңейтуге болады.

HDTV қосылу
PI3100 құрылғысын анықтығы жоғары ТД-ға 
(HDTV) жалғаңыз. HDTV теледидарында 
PI3100 құрылғысында ойнатылатын 

суреттерді көруге және бейнелерді ойнатуға 
болады.
1 PI3100 құрылғысында

a HDMI кабелін (бөлек сатылады) 
мынаған жалғаңыз:
PI3100 құрылғысындағы MINI HDMI 
ұясы және 
ТД-дағы HDMI кіріс ұясы.

  
b  HDMI шығысы қосылғанын 

тексеріңіз: 
 Settings (Параметрлер) > HDMI 

тармағына өтіңіз. Enable auto 
switch (Автоматты қосуды қосу) 
параметрін қосыңыз. 

2 Теледидарда PI3100 құрылғысының кіріс 
көзіне ауысыңыз:
• PI3100 құрылғысына қосылатын 

кіріс коннекторды таңдау 
үшін теледидардың қашықтан 
басқару құралында көз түймесін 
пайдаланыңыз. 
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3 PI3100 құрылғысында  APPS 

(ҚОЛДАНБАЛАР) > HDMI Switch 
(HDMI қосқышы) тармағын таңдаңыз. 
ТД қолдайтын шығыс ажыратымдылықты 
таңдаңыз.
• PI3100 құрылғысында MINI HDMI 

коннекторы пайдаланылып жатса, 
алдыңғы экранға оралу үшін «Қуат/
құлыптау» түймесін басыңыз. 

Кеңес

 • Шағын дыбыс/бейне интерфейсі ретінде HDMI 
сығымдалмаған сандық деректерді тасымалдайды. 
HDMI қосылымының көмегімен анықтығы жоғары 
бейне/дыбыс мазмұны HDTV теледидарында 
оңтайлы бейне және дыбыс сапасын беруі мүмкін.

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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6 Қолданбалар
Қолданбалар көмегімен PI3100 
құрылғысындағы функцияларға, қызметтерге 
және әр түрлі дыбыс/бейне мазмұнына 
қатынасуға болады.

Қолданбаларды орнату
PI3100 құрылғысында қолданбаларды

•  (Play Store) сайтынан интернет 
арқылы немесе 

• басқа көздерден орнатуға болады, 
мысалы
басқа желілік көздерден,
PI3100 ішкі жадынан және
PI3100 құрылғысына салынған Micro 
SD картасынан. 

Play Store

1 Google қызметтеріне қатынасатын 
Google тіркелгісіне кіріңіз немесе оны 
жасаңыз. 
Google тіркелгісін қосу үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

a  (Play Store) тармағына өтіңіз.  
> Accounts (Тіркелгілер) тармағына 
өтіңіз. 

  
b Add account (Тіркелгіні қосу) 

пәрменін таңдаңыз. 

c Тіркелгіні қосу үшін экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз. 

2 Қажет болса, іздеңіз. 
• Кілтсөзді іздеу үшін  белгішесін 

түртіңіз. 
3 Қолданбаны жүктеңіз:

• Қолданбаны түртіңіз. Қажет болса, 
растаңыз. 
 » Жүктеу аяқталғанда орнату 

автоматты түрде басталады. 
 » Күйді табу үшін күй жолағын 

тексеріңіз. Қажет болса, 
сұралғанда орнатуды бастау үшін 
белгішені түртіңіз. 

Кеңес

 • Тіркелгілерді басқару үшін  Settings (Параметрлер) 
> ACCOUNTS (ТІРКЕЛГІЛЕР) тармағына өтіңіз. 
Параметрлерді таңдау үшін тіркелгіні түртіңіз.

Басқа көздер
Белгісіз көздерден орнатуға рұқсат ету

• Негізгі экраннан  > Security 
(Қауіпсіздік) тармағына өтіңіз. 
Unknown sources (Белгісіз көздер) 
параметрін қосу үшін түртіңіз.
 » Егер функция қосылған болса, 

құсбелгі қойылады.
Қолданбаларды жүктеу/тасымалдау

• Желілік көздерден қолданбаларды 
жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз;

• Қолданбаны құрылғының ішкі жадына 
немесе SD картасына тасымалдау 
үшін USB кабелін пайдаланып PI3100 
құрылғысын компьютерге жалғаңыз.

Орнатуды бастау
• Жүктелген қолданбалар автоматты 

түрде орнатыла бастайды;
• Ішкі жадқа немесе SD картасына 

тасымалданған қолданбаларды 
табу үшін  тармағына өтіңіз. 
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Қолданбаларды табыңыз және 
орнатуды бастау опциясын түртіңіз.

Қолданбаларды басқару
PI3100 құрылғысындағы қолданбаларды 
басқаруға болады, мысалы, қолданбаларды 
орнату/жою, іске қосылған қолданбаларды 
тоқтату немесе басқа параметрлерді таңдау.
1 Негізгі экраннан  Settings 

(Параметрлер) > Apps (Қолданбалар) 
тармағына өтіңіз:
• DOWNLOADED 

(ЖҮКТЕЛГЕНДЕР) тармағында 
Play Store сайтынан немесе басқа 
көздерден жүктелген қолданбаларды 
табуға болады. 

• SD CARD (SD КАРТАСЫ) 
тармағында SD картасына 
орнатылған қолданбаларды табуға 
болады. 

• RUNNING (ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН) 
тармағында PI3100 құрылғысында 
іске қосылған қолданбаларды табуға 
болады. 

• ALL (БАРЛЫҒЫ) тармағында PI3100 
құрылғысында орнатылған барлық 
қолданбаларды табуға болады. 

2 Қолданбаны түртіңіз.
 » Параметрлер және ақпарат 

көрсетіледі. 

  
3 Параметрді таңдау үшін түртіңіз.
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7 Шолғыш
 көмегімен веб-беттерді шолуға болады.

  
1 Басты экраннан  параметрін түртіңіз. 
2 Келесі әрекеттерді орындау үшін 

белгішелерді немесе мәтін ұясын 
түртіңіз: 

a Веб-беттердің мекенжайын 
енгізіңіз. Іздеуді бастау үшін  
белгішесін түртіңіз.

b Артқа, алға іздеу немесе веб-бетті 
жаңарту үшін белгішелерді түртіңіз.

c Веб-бетті жабыңыз. 

d Жаңа веб-бетті ашыңыз.

Веб-беттер арасында ауысу үшін
• Жоғарғы жолақта таңдалған веб-беттің 

қойындысын түртіңіз.

Бетбелгі қосу
Бетбелгі қосыңыз. Кірген веб-бетке жылдам 
қатынаса аласыз. 

ab c d   
a Ағымдағы веб-бетке бетбелгі 

қосыңыз. 

b Бетбелгі қойылған веб-беттерге 
өтіңіз.

a b
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8 Электрондық 
пошта

PI3100 құрылғысында компьютердегідей 
электрондық хабар алуға және жіберуге 
болады. Келесі әрекеттерді орындаңыз: 

• Құрылғыда электрондық пошта 
тіркелгілерін орнатыңыз.

Электрондық поштаны 
орнату
PI3100 құрылғысында электрондық пошта 
тіркелгілерін келесідей орнатыңыз:

• POP3 немесе IMAP пошта 
тіркелгілерін орнатыңыз немесе 

• Exchange пошта жәшігіне жұмыста 
қатынасу үшін Microsoft Exchange 
тіркелгісін орнатыңыз (ақылдасу 
'Microsoft Exchange тіркелгісін 
орнату' бет 26).

POP3/ IMAP тіркелгісін орнату
1 Басты экраннан  тармағына өтіңіз. 
2 Электрондық пошта тіркелгісін орнату: 

• Тіркелгі туралы ақпаратты енгізіңіз;
• POP3 немесе IMAP тіркелгісін 

таңдаңыз.
3 Параметрлерді орнатуды аяқтау үшін 

экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
• Шығыс сервер, кіріс сервер сияқты 

орнату ақпаратын электрондық 
пошта қызметін жеткізушіден біліңіз.

Тіркелгі параметрлерін таңдау

  
1 Пошта тізімінің экранында  > Settings 

(Параметрлер) тармағын түртіңіз.
 » Қалқымалы терезе көрсетіледі.

• Қажет болса, пошта тізімі экранына 
оралу үшін  белгішесін қайта-
қайта түртіңіз. 

2 Тіркелгінің параметрлерін таңдаңыз.
Тіркелгіні қосу үшін 
•  > Settings (Параметрлер) тармағында 

Add account (Тіркелгіні қосу) пәрменін 
түртіңіз.

Тіркелгіні жою үшін 
•  > Settings (Параметрлер) тармағында 

Remove account (Тіркелгіні жою) 
пәрменін таңдаңыз.
 » Ағымдағы тіркелгі жойылады.
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Электрондық хабарларды 
тексеру

  
Электрондық хабарларды келесі әдістермен 
тексеруге болады:

• Бір біріктірілген пошта жәшігін 
тексеру;

• Тіркелгі бойынша хабарларды 
тексеру;

• Жұлдызша қойылған хабарларды 
тексеру;

• Оқылмаған хабарларды тексеру.
Бір біріктірілген пошта жәшігін тексеру үшін
1 Пошта тізімі экранында тіркелгі атауын 

түртіңіз. 
 » Тіркелгі атауларының ашылмалы тізімі 

көрсетіледі. 
• Қажет болса, пошта тізімі экранына 

оралу үшін  белгішесін қайта-
қайта түртіңіз. 

2 Combined view (Біріктірілген көрініс) 
параметрін түртіңіз.
 » Әр түрлі тіркелгілерден алынған 

хабарларды белгілеу үшін әр түрлі 
түстер пайдаланылады.

Бір тіркелгіден алынған хабарларды тексеру 
үшін
1 «Бір біріктірілген пошта жәшігін тексеру 

үшін» бөліміндегі 1-қадамды қайталаңыз.
2 Таңдалған тіркелгіні түртіңіз. 

 » Тіркелгіден алынған хабарлар 
көрсетіледі. 

Жұлдызша қойылған хабарларды тексеру 
үшін
• Хабар жанындағы жұлдызшаны түртіңіз. 

 » Хабар Starred (Жұлдызша 
қойылған) қалтаға қосылады. 

Оқылмаған хабарларды тексеру үшін 
• Пошта тізімі экранында оқылмаған 

хабарлар ақ түспен болады.

Электрондық хабарларды 
жасау

  
Хабарды оқығанда келесі әрекеттерді 
орындау үшін белгішелерді түртіңіз: 

a Жаңа хабарды жасау

b Жауап беру

c Бәріне жауап беру

d Алға

a

bcd



22 KK

Электрондық хабарларды 
реттеу

  
1 Пошта тізімі экранында басқару керек 

хабарларды таңдаңыз:
• Хабарлардың жанына құсбелгілер 

қойыңыз. 
 » Таңдалған хабарлар бөлектеледі.

2 Келесі әрекеттерді орындау үшін 
белгішелерді түртіңіз: 

a Хабарларды жою. 

b Хабарларды таңдалған қалтаға 
жылжыту. 

c Хабарларды оқылған немесе 
оқылмаған ретінде белгілеу. 

d Хабарларды Starred (Жұлдызша 
қойылған) қалтасына қосу.

abcd
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9 Аспаптар

Камера
Алдындағы 0,3 мегапиксел объективпен 
келесі әрекетті PI3100 ішінде орындай 
аласыз: 

• камера немесе бейне жазу 
құрылғысы арқылы өзіңізді түсіру;

• достарыңызбен бағдарламалар 
арқылы интернеттегі бейне чаттарда 
сөйлесу;

 
фотосуретке түсіру немесе 
бейнелерді жазу.

  
a Камера селекторы, бейне жазу 

құрылғысы немесе панорама режимі

b Ысырма

c Нобай

d Үлкейту/кішірейту

e Опциялар мәзірі

c abde

1 Басты экраннан  тармағына өтіңіз. 
 » Экрандағы түймелер көрсетіледі. 

2 Камера немесе бейне жазу режиміне 
ауысу үшін  немесе  түймесін 
басыңыз.

3 Фотосуретке түсіру:

a Объективті нысандарға бағыттаңыз.

b  түймесін түртіңіз.

c Фотосуретке түсірілді. 

Бейне жазу:
• Бейне жазуды бастау немесе тоқтату 

үшін  /  түймесін басыңыз. 
Галереядағы фотосуреттерді/ бейнелерді 
көру үшін 

• нобайды басыңыз.
 » Түсірілген фотосуреттерді 

немесе бейнелерді көре аласыз. 
Параметрлерді таңдау
• Камера немесе бейне жазғыш үшін 

параметрлерді таңдау үшін  түймесін 
түртіңіз:

Камера үшін: 
• White balance (Ақ түс балансы)

Ағымдағы жарық көзіне сай 
параметрді таңдау үшін түртіңіз. 
Жарықтардың түстерге әсерлерін 
азайтуға болады.

• Exposure (Экспозиция)
Жарықтандыру жағдайларына сай 
мәнді таңдау үшін түртіңіз. 

Бейне жазғыш үшін: 
• White balance (Ақ түс балансы)

Ағымдағы жарық көзіне сай 
параметрді таңдау үшін түртіңіз. 
Жарықтардың түстерге әсерлерін 
азайтуға болады.

• Time lapse recording (Уақыт 
аралығымен жазу)
Таңдалған уақыт аралығында жазу 
үшін түртіңіз. 
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Күнтізбе
Құрылғыда күнтізбені мыналармен 
синхрондауға болады:

• Microsoft Exchange тіркелгісінің 
күнтізбесі (ақылдасу 'Microsoft 
Exchange тіркелгісін орнату' бет 26).

Оятқыш
PI3100 құрылғысында бірнеше дабылды 
орнатуға болады.
Оятқышты орнату
1 Сағат уақыты дұрыс орнатылғанын 

тексеріңіз (ақылдасу 'Күн және уақыт' 
бет 31). 

2 Басты экраннан  параметрін түртіңіз. 
 » Келесі дабыл көрсетіледі. 

  
3  түймесін түртіңіз.

 » Орнатылған дабылдар көрсетіледі. 

4 Оятқышты орнату үшін
• Дабылды қосу үшін Add alarm 

(Дабылды қосу) пәрменін түртіңіз.
•  Дабылды өзгерту үшін алдын ала 

орнатылған дабыл уақытын түртіңіз. 
5 Параметрлерді таңдаңыз. Нұсқау 

берілген кезде растаңыз. 

Уақыт Дабыл уақытын орнатыңыз.
Қайталау  Дабылды қайталау жолын 

таңдаңыз.

Рингтон Дабыл үшін рингтонды 
таңдаңыз: тыныштық, зуммер 
немесе рингтон.

Белгі Дабыл үшін сипаттама қосыңыз.

Дабылды қосу немесе өшіру 
•  >  тармағында орнатылған 

дабыл уақытының жанында құсбелгі 
қойыңыз. 
 » Егер функция қосылған болса, 

құсбелгі қойылады.
Дабылды пайдалану 
Орнатылған дабыл уақытында дабыл шығады. 
Қалқымалы терезе көрсетіледі. 

• Дабылды үзу үшін Snooze (Кейінге 
қалдыру) пәрменін түртіңіз. 
 » Дабыл 10 минуттан кейін 

шығады. 
• Дабылды тоқтату үшін Dismiss 

(Өткізіп жіберу) пәрменін түртіңіз. 
 » Дабыл келесі орнатылған дабыл 

уақытында қайталанады. 
Параметрлерді таңдау

•  >  тармағында дабыл үшін 
дыбыс деңгейі, кейінге қалдыру 
ұзақтығы сияқты параметрлерді 
таңдау үшін Settings (Параметрлер) 
тармағын түртіңіз. 

Калькулятор
Калькуляторды пайдалану үшін негізгі 
экранда  белгішесін түртіңіз. 
1 Сандарды және математикалық 

амалдарды енгізіңіз:
• Енгізу үшін экрандық пернетақтаны 

пайдаланыңыз.
2 Есептеуді бастау үшін = пернесін 

түртіңіз. 
Жазбаларды тазалау үшін 
1 Тазалауды бастайтын жазбаның артына 

жүгіргіні орналастыру үшін түртіңіз.
2  түймесін қайталап түртіңіз. 
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• Жүгіргі алдындағы жазбалар 
тазаланады. 

• Барлық жазбаларды тазалау үшін  
пернесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Жазбаны көшіру үшін 
1 Жазбаны қалқымалы экран 

көрсетілгенше түртіп, ұстап тұрыңыз. 
 » Жазба көшіріледі. 

2 Жазбаны электрондық хабарға қою үшін 
келесі әрекеттерді орындаңыз: 

a Электрондық хабардың мәтін 
ұясында қалқымалы экран 
көрсетілгенше орынды түртіп, ұстап 
тұрыңыз. 

b Қалқымалы экранда Paste (Қою) 
пәрменін түртіңіз. 
 » Жазба таңдалған орынға 

қойылады. 
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10 Құрылғыны 
қауымдық 
желілерде 
пайдалану

PI3100 құрылғысын қауымдық желілерде 
пайдалануға болады. Қауымдық 
желілерге қатынасу алдында қорғалған 
тіркелгі деректерін немесе қауіпсіздік 
сертификаттарын орнатыңыз.
Қауымдық желіге қатынас Microsoft Exchange 
тіркелгісін орнатуға және құрылғыда VPN 
қосуға мүмкіндік береді. Microsoft Exchange 
тіркелгісінің көмегімен жұмыстағы Exchange 
пошта жәшігіне қатынасуға болады. 

Қорғалған тіркелгі 
деректерін орнату
Қорғалған тіркелгі деректерін немесе 
қауіпсіздік сертификаттарын желі әкімшісінен 
сұраңыз. 
Қорғалған тіркелгі деректерін орнату үшін
1 Қорғалған тіркелгі деректерінің 

файлдарын компьютерден құрылғыға 
бекіткен SD картасына тасымалдаңыз.

Ескертпе

 • PI3100 құрылғысында қорғалған тіркелгі деректері 
қалтаның орнына SD картасының түбірлік 
каталогына сақталғанын тексеріңіз.

2 Қорғалған тіркелгі деректерін орнату:

a Негізгі экраннан  > Security 
(Қауіпсіздік) > Install from SD card 
(SD картасынан орнату) тармағына 
өтіңіз.

b Орнатуды бастау үшін файлды 
түртіңіз.

c Сұралғанда тіркелгі деректері үшін 
құпиясөзін және атауын орнатыңыз.

Қорғалған тіркелгі деректерін қолдану үшін
1  ішінде Security (Қауіпсіздік) > Trusted 

credentials (Сенімді тіркелгі деректері) 
тармағын таңдаңыз.

2 Тіркелгі деректері таңдалғанын 
тексеріңіз. 
 » Егер функция қосылған болса, 

құсбелгі қойылған болады.
 » Құрылғыда қолданбаларға қорғалған 

тіркелгі деректерін пайдалануға 
рұқсат етесіз. 

Microsoft Exchange 
тіркелгісін орнату

1 Басты экраннан  тармағына өтіңіз. 
2 Электрондық пошта тіркелгісін орнату:

• Тіркелгі туралы ақпаратты енгізіп, 
тіркелгі түрі ретінде Exchange 
таңдаңыз.

• Басқа электрондық пошта 
тіркелгілерін орнатқан болсаңыз, 
пошта тізімінің экранында  > 
Settings (Параметрлер) тармағын 
таңдаңыз. Add account (Тіркелгіні 
қосу) пәрменін түртіңіз.

3 Параметрлерді орнатуды аяқтау үшін 
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
• Сервер мекенжайы үшін Outlook 

бағдарламасына интернеттен 
қатынасуға арналған веб-
мекенжайды енгізіңіз, мысалы, owa.
company name.com немесе mail. 
company name.com/owa.

• Домен атауы, пайдаланушы аты 
сияқты басқа орнату ақпаратын 
жүйелік әкімшіден біліңіз. 
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Ескертпе

 • Құрылғы Microsft Exchange 2003 және 2007 
бағдарламаларымен жұмыс істей алады.

VPN қосу
Виртуалды жеке желі (VPN) қорғалған 
қатынас арқылы жеке желілерге қосылуға 
мүмкіндік береді. 
Кейде қауымдық желілерге қосылу үшін VPN 
қатынасы қажет. 
Құрылғыда VPN қосу үшін
1 Желі әкімшісінен конфигурация туралы 

ақпаратты сұраңыз. 
2 Негізгі экраннан  > Wireless & 

networks (Сымсыз желілер) > More 
(Қосымша) > VPN тармағына өтіңіз.

3 Сұралғанда VPN реттеңіз.
4 Қажет болса, қорғалған тіркелгі 

деректерін орнатыңыз (ақылдасу 
'Қорғалған тіркелгі деректерін орнату' 
бет 26).

VPN желісіне қосылу үшін 
1 PI3100 интернетке қосылғанын 

тексеріңіз. 
2 Негізгі экраннан  > Wireless & 

networks (Сымсыз желілер) > More 
(Қосымша) тармағына өтіңіз.
 » VPN желілерінің тізімі көрсетіледі.

3 Қосылуды бастау үшін VPN желісін 
түртіңіз. 
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11 Параметрлер
Параметрлерді таңдау үшін 
1 Негізгі экраннан  тармағына өтіңіз.
2 Параметрлер тізімдерінде жылжу үшін 

жоғары немесе төмен жанап өтіңіз.
3  Таңдау үшін параметрді түртіңіз.

СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР

Wi-Fi
WIRELESS & NETWORKS (СЫМСЫЗ 
ЖЕЛІЛЕР) > Wi-Fi тармағында құрылғыдағы 
Wi-Fi параметрлерін таңдаңыз (ақылдасу 
'Интернетке қосылу' бет 13).
Wi-Fi желісін қосу
SSID қолмен енгізу
SSID (Қызметтер жиынының 
идентификаторы) — маршрутизатордың 
атауы. Басқа Wi-Fi құрылғылары 
маршрутизаторды атауы бойынша таниды. 
Маршрутизатордың SSID жасырсаңыз 
(мысалы, SSID таратуды өшірсеңіз), 
маршрутизатор қол жетімді желілер 
тізімінен көрінбейді. PI3100 құрылғысын 
маршрутизаторға жалғау үшін PI3100 
құрылғысында қол жетімді желілерді іздеу 
алдында маршрутизатордың SSID қолмен 
енгізіңіз.
1 Wi-Fi тармағында Wi-Fi функциясын қосу 

үшін жүгірткіні сүйреңіз. 
2 Жоғарғы жолақта  белгішесін түртіңіз.
3 Маршрутизатордың SSID енгізіңіз.

 » PI3100 желіні іздеуді бастайды.
 » Желіні желілер тізімінде табуға 

болады. 

4 PI3100 құрылғысын желіге қосыңыз.
Желі туралы хабарландыру

Network notification (Желі туралы 
хабарландыру) параметрін қосыңыз. 
Экранның төменгі жағында ашық Wi-Fi желісі 
қол жетімді кезде  көрсетіледі. 
1 Wi-Fi тармағында Wi-Fi функциясын қосу 

үшін жүгірткіні сүйреңіз. 
2 Жоғарғы жолақта  белгішесін түртіп, 

Advanced (Кеңейтілген) > Network 
notification (Желі туралы хабарландыру) 
тармағын таңдаңыз. 

Ұшақ режимі
Мына кезде ұшақ режиміне ауысыңыз: 

• қауіпсіздік мақсатында, мысалы 
ұшақта Wi-Fi желісіне кіруді ажырату 
қажет.

WIRELESS & NETWORKS (СЫМСЫЗ ЖӘНЕ 
ЖЕЛІЛЕР) ішінен More (Қосымша) > Airplane 
mode (Ұшақ режимі) тармағын таңдаңыз. Wi-
Fi желісіне кіруді ажыратуға немесе қосуға 
болады. 

VPN параметрлері
VPN параметрлерін қауымдық желілер 
сияқты жеке желілерге қатынасу үшін 
пайдаланыңыз (ақылдасу 'Құрылғыны 
қауымдық желілерде пайдалану' бет 26). 

ҚҰРЫЛҒЫ

HDMI
HDMI шығысын қосу немесе өшіру үшін 
HDMI тармағында Enable auto switch 
(Автоматты қосуды қосу) параметрін 
түртіңіз. 

Дыбыс
Sound (Дыбыс) тармағында құрылғының 
дыбыс параметрлерін таңдаңыз.
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Дауысы Мультимедиа, 
хабарландырулар және 
дабылдар үшін дыбыс 
деңгейін таңдау үшін 
жүгірткіні сүйреңіз.

Әдепкі 
хабарландыру

Дыбыстық файлды рингтон 
ретінде орнатады.

Түрту 
дыбыстары

Экранды түрткенде 
ойнатылатын дыбыстар.

Экран 
құлпының 
дыбысы

Экранды құлыптағанда/
оның құлпын ашқанда 
ойнатылатын дыбыстар.

Бейне
Display (Дисплей) тармағында дисплей 
параметрлерін таңдауға болады:

Жарықтық Дисплейдің ашықтығын өзгерту 
үшін жүгірткіні жылжытыңыз.

Тұсқағаз Құрылғының тұсқағазын 
орнатыңыз.

Ұйқы Таңдалған уақыт ұзақтығынан 
кейін, экран автоматты түрде 
өшіріледі. Батарея қуатын 
үнемдеу үшін төмен мәнді 
таңдаңыз.

 Қаріп 
өлшемі

Экрандық дисплей үшін қаріп 
өлшемін таңдаңыз.

Жад
Storage (Жад) тармағында PI3100 
құрылғысындағы ішкі жад және SD картасына 
қатысты бос орын туралы ақпаратты білуге 
болады.
Storage (Жад) > Erase SD card (SD картасын 
өшіру) тармағында SD картасына сақталған 
бүкіл деректерді өшіруге болады.
USB компьютер қосылымы
Storage (Жад) тармағында жоғарғы жолақта 

 > USB computer connection (USB 
компьютер қосылымы) параметрін түртіңіз. 
PI3100 құрылғысын компьютерге USB кабелі 

арқылы жалпы жад құрылғысы немесе MTP 
құрылғысы ретінде қосуды таңдай аласыз. 

Батарея
Battery (Батарея) тармағында 
қолданбалардың батареяны пайдалануын 
тексеруге болады. 

Қолданбалар
Apps (Қолданбалар) тармағында 
PI3100 құрылғысының ішкі жадындағы 
қолданбаларды басқаруға болады. 

Орын қызметтері
• Location services (Орын қызметтері) 

ішінде Google's location service (Google 
орын қызметін) қосыңыз немесе өшіріңіз.
 » Функция қосылған болса, ұяшыққа 

белгі қойылады.
 » Карталар немесе басқа қатысты 

қызметтер мен бағдарламалар 
сияқты Google желілік орын 
қызметтерінде пайдаланылатын 
орналасу туралы ақпаратқа рұқсат 
етуіңізге немесе тыйым салуыңызға 
болады.

Қауіпсіздік

Экран құлпы
Әдепкі мәні бойынша PI3100 экранының 
құлпын ашу үшін қуат/құлыптау түймесін 
басып, құлыпты белгішеге сүйреу керек.
Screen lock (Экран құлпы) тармағында 
құлыпты ашу қорғанышы ретінде үлгіні, PIN 
кодын немесе құпиясөзді орнатуға болады. 
Экранның құлпын ашу үшін осындай құлпын 
ашу қорғанышы қажет.
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None 
(Ешқайсысы)

Құлыпты өшіреді.

Режимдердің 
сырғыма 
ажыратқыш-
қосқышы

Экран құлпын ашу үшін 
сырғыту (әдепкі).

Face Unlock 
(Бетпен 
құлыпты ашу)

Құлпын ашу қорғанышы 
ретінде бетті тануды 
орнату.

Pattern (Үлгі) Үлгіні құлыпты ашу 
қорғанышы ретінде орнату.

PIN Сандардан тұратын PIN 
кодын орнату.

Password 
(Құпиясөз)

Сандар, әріптер және 
таңбалар тіркесімінен 
тұратын құпиясөзді орнату.

Көрінетін құпиясөздер
Құпиясөз бірнеше таңбадан тұрады. Таңбалар 
дұрыс енгізілгенін тексеру үшін құпиясөзді 
теру кезінде таңбаларды көрсетіңіз. Make 
passwords visible (Құпиясөздерді көрінетін 
ету) параметрін қажетінше қосыңыз немесе 
өшіріңіз.

• Құсбелгіні түртіңіз.
 » Егер функция қосылған болса, 

құсбелгі қойылады.

Құрылғы әкімшілері
Қауымдық желілердегі қолданбалар Microsoft 
Exchange тіркелгісіндегі электрондық пошта 
және күнтізбе сияқты құрылғы әкімшісінің 
құқықтарын қажет етеді. 
Мұндай қолданбаны жою алдында құрылғы 
әкімшісінің құқықтарын өшіріңіз. 
• Device administrators (Құрылғы 

әкімшілері) тармағында қолданбаны 
түртіңіз.
 » Құрылғы әкімшісінің құқықтары 

өшіріледі.
 » Қолданба үшін деректерді 

синхрондау мүмкін емес.

Белгісіз көздер
PI3100 құрылғысында  (Play Store) сайтынан 
немесе  басқа көздерден жүктелген 
қолданбаларды орнатуға болады.

•  басқа көздерден алынған 
қолданбалар үшін PI3100 
құрылғысында орнатуға рұқсат ету 
үшін Unknown sources (Белгісіз 
көздер) параметрін түртіңіз.
 » Егер функция қосылған болса, 

құсбелгі қойылады.

Тіл және енгізу

Тіл
Language (Тіл) тармағында PI3100 
құрылғысының экрандық нұсқауларының тілін 
таңдаңыз. 

Personal dictionary (Жеке сөздік)
Personal dictionary (Жеке сөздік) 
тармағында пайдаланушы сөздігіне сөздерді 
немесе тіркестерді қосуға немесе одан 
жоюға болады. Android пернетақтасында 
мәтінді енгізу кезінде қалқымалы экранда 
көрсетілетін сөз ұсыныстарын реттеуге 
болады. 
Сөз немесе сөз тіркесін қосу үшін 

• Сөз немесе сөз тіркесін қосу үшін  
белгішесін түртіңіз.

Сөз немесе сөз тіркесін өңдеу үшін 
1 Сөз немесе сөз тіркесін түртіңіз. 

 » Қалқымалы терезе көрсетіледі. 

2 Сөз немесе сөз тіркесін өңдеңіз. 
Сөз немесе сөз тіркесін жою үшін 

• Сөз немесе сөз тіркесінің 
жанындағы  белгішесін түртіңіз. 
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Дауыспен іздеу
Voice Search (Дауыспен іздеу) тармағында 
Google дауыспен іздеу қызметі үшін 
параметрлерді таңдаңыз. 

Text-to-speech output (Мәтінді сөзге 
түрлендіру нәтижесі)
Text-to-speech output (Мәтінді сөзге 
түрлендіру нәтижесі) тармағында 
мыналардың параметрлерін таңдаңыз:

• құрылғыдағы арнайы мүмкіндіктер 
функциясы үшін дауыс шығысы.

Дауыс деректерін орнату
Сөз синтезі үшін дауыс деректерін жүктеңіз.
1 Құрылғыны интернетке қосыңыз.
2 Таңдаулы мәтінді сөзге түрлендіру 

механизмін таңдаңыз.  > Install 
voice data (Дауыс деректерін орнату) 
пәрменін түртіңіз.
 » Дауыс деректерін таңдаңыз және 

жүктеңіз. 
Дауыс шығысы үшін параметрлерді таңдау
1 Speech rate (Сөйлеу жылдамдығы) 

тармағында мәтін оқылатын 
жылдамдықты таңдаңыз: қалыпты, 
жылдам немесе баяу.

2 Listen to an example (Мысалды таңдау) 
пәрменін түртіңіз.
 » Параметрлер сөз синтезінің 

демосын ойнату үшін пайдаланылады.

reset (қалпына келтіру)
reset (қалпына келтіру) > Factory data reset 
(Зауыттық деректерді қалпына келтіру) 
тармағында PI3100 құрылғысының ішкі 
жадына сақталған бүкіл деректерді өшіруге 
болады. 

ACCOUNTS (ТІРКЕЛГІЛЕР)
ACCOUNTS (ТІРКЕЛГІЛЕР) тармағында 
тіркелгіні қосуға, жоюға немесе басқаруға 
болады. 

• Тіркелгіні қосу үшін Add account 
(Тіркелгіні қосу) пәрменін түртіңіз. 

• Тіркелгіні басқару, мысалы, 
тіркелгіні жою немесе синхрондау 
параметрлерін жою үшін тіркелгіні 
түртіңіз.

Күн және уақыт

Автоматты орнату
Интернет арқылы PI3100 құрылғысындағы 
күн мен уақытты Philips желілік 
қызметтерімен синхрондай аласыз. 
Сағатты автоматты орнатуды қосу үшін 
1 Date & time (Күн және уақыт) 

тармағында Automatic date & 
time (Автоматты күн және уақыт) 
параметрін қосу үшін түртіңіз.

 » Егер функция қосылған болса, 
құсбелгі қойылады. 

2 Select time zone (Уақыт белдеуін 
таңдау) тармағында ағымдағы уақыт 
белдеуін таңдауға болады. 

3 Use 24-hour format (24 сағаттық пішімді 
пайдалану) және Select date format 
(Күн пішімін таңдау) тармақтарында 
күн мен уақытты көрсету параметрлерін 
таңдаңыз. 

Қолмен орнату

1 Date & time (Күн және уақыт) 
тармағында Automatic date & 
time (Автоматты күн және уақыт) 
параметрін өшіру үшін түртіңіз.



32 KK

 » Егер функция өшірілсе, құсбелгі 
алынады.

2 Set date (Күнді орнату), Set time 
(Уақытты орнату) және Set time zone 
(Уақыт белдеуін орнату) тармақтарында 
күнді, уақытты және уақыт белдеуін 
орнату үшін түртіңіз.
• Күнді таңдау үшін күнтізбеде күнді 

түртіңіз. 

Арнайы мүмкіндіктер
Арнайы мүмкіндіктер функциясының 
көмегімен түртулер, мәзір элементтерін 
таңдау сияқты құрылғы экранындағы 
әрекеттер мәтінді сөзге түрлендіру 
технологиясы арқылы оқылады. Экранды 
анық көрмейтін адамдар үшін бұл функция 
құрылғыны оңайырақ пайдалануға мүмкіндік 
береді. 
Арнайы мүмкіндіктер функциясын 
пайдалану
1 Қосу үшін TalkBack параметрін түртіңіз. 
2 Text-to-speech output (Мәтінді сөзге 

түрлендіру нәтижесі) дауыс шығысының 
параметрлерін таңдаңыз (ақылдасу 
'Text-to-speech output (Мәтінді сөзге 
түрлендіру нәтижесі)' бет 31). 

Auto-rotate screen (Экранды 
автоматты бұру)
Auto-rotate screen (Экранды автоматты 
бұру) тармағында экранды бұруды қосу 
немесе өшіру үшін түртіңіз. 

About tablet (Планшет 
туралы)
About tablet (Планшет туралы) тармағында 
PI3100 күйін және ол туралы ақпаратты 
білуге болады.

System updates (Жүйе жаңартулары)
System updates (Жүйе жаңартулары) 
тармағында PI3100 құрылғысының жүйе 
жаңартуларын тексеруге болады. Құрылғы 
интернетке қосылғанын тексеріңіз.
Микробағдарламаның жаңартуларына 
қатынасу үшін PI3100 құрылғысын тіркеңіз.
Тіркеу
1 Құрылғы интернетке қосылғанын 

тексеріңіз.
2 PI3100 құрылғысын www.philips.com/

welcome бетінде тіркеу үшін 

a System updates (Жүйе жаңартулары) 
> Register (Тіркеу) тармағын 
таңдаңыз.

b Жарамды электрондық пошта 
мекенжайын енгізіңіз.
 » ConsumerCare@Philips.com 

мекенжайынан электрондық 
хабар аласыз.

c Тіркеуді аяқтау үшін электрондық 
хабардағы веб-бетке сілтемені 
пайдаланыңыз.

Тіркелу ақпаратын тексеру үшін
PI3100 құрылғысын тіркеген-тіркемегеніңізді, 
тіркелуді аяқтаған-аяқтамағаныңызды 
және тіркелу үшін қандай тіркелгіні 
пайдаланғаныңызды тексере аласыз. 

• Register (Тіркеу) > Registration 
information (Тіркелу ақпараты) 
тармағын таңдаңыз.

PI3100 тіркеуден шығару үшін
www.philips.com/welcome бетінде тіркелгі 
ретінде басқа электрондық пошта 
мекенжайын пайдалану үшін PI3100 
құрылғысын тіркеуден шығаруға болады.
1 Register (Тіркеу) > Unregister 

(Тіркеуден шығару) тармағын таңдаңыз.
2 Нұсқау берілген кезде растаңыз.
Жаңарту
1 Құрылғының 75% аса зарядталғанын 

тексеріңіз. 

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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2 Құрылғының интернетке қосылғанын 
тексеріңіз.

3 System updates (Жүйе жаңартулары) > 
Upgrade (Жаңарту) тармағын таңдаңыз.
 » Құрылғы микробағдарлама 

жаңартуын тексеруді бастайды.
 » Микробағдарлама туралы ақпарат 

көрсетіледі. 

4 Микробағдарлама жаңартуын құрылғыға 
жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.
 » «An update.zip is detected from 

your Device Storage. Do you want 
to have this update?» («Құрылғы 
жадында update.zip анықталды. 
Осы жаңартуды орнату керек пе?») 
хабары көрсетілсе, жүктеу аяқталған. 

5 Жаңартуды бастау параметрін таңдаңыз.

Ескертпе

 • Жаңарту барысында экранға немесе түймеге 
тимеңіз. 

 • Микробағдарлама жаңартуы аяқталғаншақұрылғыны 
өшірмеңіз.

Күй және құрылғы туралы ақпарат
Status (Күй) ішінде

• Battery status (Батарея күйі): қуатты 
зарядтау күйін көрсетеді.

• Battery level (Батарея деңгейі): 
қалған қуатты пайыз бойынша 
көрсетеді.

• IP address (IP мекенжайы): құрылғы 
Wi-Fi желісі бойынша байланысқан 
кезде PI3100 үшін тағайындалған IP 
мекенжайын көрсетеді.

• Wi-Fi MAC address (Wi-Fi MAC 
мекенжайы): PI3100 желілік 
адаптеріне тағайындалған бірегей 
идентификаторды көрсетеді. 
Маршрутизаторда MAC мекенжайын 
сүзу қосылып тұрса, PI3100 MAC 

мекенжайын желіге қосылуға рұқсат 
етілген құрылғылар тізіміне қосыңыз. 

Legal information (Заңды ақпарат): PI3100 
құрылғысының заңды ақпараты
Model number (Үлгі нөмірі): құрылғы үлгісінің 
нөмірі
Android version (Android 
нұсқасы):құрылғы іске қосылған Android 
платформасыныңмикробағдарлама нұсқасы
Build number (Құрастыру нөмірі): PI3100 
құрылғысының бағдарламалық құрал нұсқасы
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12 Микроба 
ғдарлама 
жаңартуын 
тексеру

PI3100 құрылғысын Wi-Fi желісіне 
қосыңыз. Микробағдарлама жаңартулары 
туралы хабарландырулар ала аласыз. 
Хабарландыруларды тексеру үшін жоғарғы 
жолақты төмен сүйреңіз.

Микробағдарламаны 
Интернетте жаңарту
PI3100 құрылғысында микробағдарламаны 
интернет арқылы Philips желілік қызметтері 
арқылы жаңартуға болады (ақылдасу 'System 
updates (Жүйе жаңартулары)' бет 32).
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13 Техникалық 
мәліметтер

Электр қуаты
• Қуат адаптері

Philips ASSA1e-050200
Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц, 0,45 A
Шығыс: Тұрақты ток 5,0 В, 2 А

• Қуат көзі: 3000 мАс литий-ионды 
полимерлі ішкі зарядталатын батарея

• Бейне ойнату уақыты¹ 
(MP4, Wi-Fi өшіп тұр): 3 сағат

Бейне
• Түрі: сұйық кристалды сенсорлық экран
• Диагональ экран өлшемі (дюйм): 7
• Ажыратымдылық: 1024 x 600 пиксел
Платформа
Android™ 4
Байланыс мүмкіндігі
• Құлақаспап: 3,5 мм 
• USB: 2.0 жоғары жылдамдық, шағын түрі
• Сымсыз LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Mini HDMI
Құлақаспап дауысы
• Каналдар жиілігі: > 45 дБ
• Жиілік жауабы: 60 - 18 000 Гц
• Шығыс қуаты: 2 x 5 мВт (ең жоғары)
• Сигнал-шу коэффициенті: > 80 дБ
Динамик дауысы
• Жиілік жауабы: 100-15 000 Гц
• Шығыс қуаты: 600 мВт
• Сигнал-шу коэффициенті: > 60 дБ
Дыбысты ойнату
• Қолданылатын пішімдер:

WAV, MP3, AAC /. m4a, OGG Vorbis, 3GPP, 
AMR-NB (моно), AMR-WB (стерео), 
FLAC,
MIDI (0 және 1 түрі (.mid, .xmf,.mxmf)), 
RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) және 
iMelody(.imy)

Дыбысты қабылдау
• AMR-NB

Дерек беру жылдамдығы: 4,75 - 12,2 
кбит/с

Іріктеу жиілігі: 8 кГц
Берілген файл: 3GPP (.3gp)

• Көрсетілген
Дерек беру жылдамдығы: 128 кбит/с
Іріктеу жиілігі: 44,1 кГц
Файл пішімі: MP3

• Ендірілген микрофон: моно
Бейнені ойнату
• Қолданылатын пішімдер:

MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), 
H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), 
RMVB (.rm, .rmvb)

Бейнеге түсіру
• H.264 пропорциясы (4:3 немесе 16:9 

таңдауға болады)
• Бейне ажыратымдылығы: VGA (640 x 

480)
• Жақтау жиілігі: 30 кадр/с
• Контейнер: .mp4
• Дыбыс пішімі: MP3
• Объектив: тұрақты фокус ұзақтығы
• Жазу уақыты: жадына байланысты
Фотосуретті ойнату 
• Қолданылатын пішімдер:  

JPEG, BMP, PNG, GIF   
Фотосурет түсіру
• Сурет ажыратымдылығы: VGA (640 x 

480)
• Сурет пішімі: JPEG, PNG
• Объектив: тұрақты фокус ұзақтығы
Сақтау құралы
• Ендірілген жад көлемі²:

 8 ГБ NAND флеш-жады
• Сыртқы жад: 

Micro SD жад картасының ұясы (Жад 
картасының ең үлкен сыйымдылығы: 32 
Гбайт)

Алдын ала жүктелген қолданбалар
• Play Store, Google Search, Дауысты іздеу, 

Браузер, Галерея, Movie Studio, Play Music, 
Камера, Электрондық пошта, Күнтізбе, 
Сағат, Калькулятор

• ES File Explorer
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Ескертпе

 • ¹ Зарядталатын батареяларда зарядтау кезеңінің 
шектеулі саны бар. Батареяның қызмет ету мерзімі 
мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және 
параметрлеріне байланысты әр түрлі болады. 

 • ² 1ГБ = 1 млрд. байт, қол жетімді сақтау мүмкіндігі 
азырақ. Толық жад көлемі қол жетімді болмайды, 
себебі кейбір жад бөлігі құрылғы үшін сақталады. 
Сақтау көлемі әрбір әуенге 4 минуттан негізделеді 
және 128 Кб/сек MP3 шифрлау үшін қолданылады.

Компьютер жүйесіне 
қойылатын талаптар
• Windows®XP (SP3 не одан кейінгі), 

Vista/7 (32 биттік, 64 биттік)
• Pentium III 800 МГц процессоры немесе 

одан жоғары
• 512 Мбайт RAM
• 500 Мбайт қатты дискідегі бос орын
• Интернет байланысы
• Windows® Internet Explorer 6.0 немесе 

одан кейінгі
• USB порты
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