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1 Маңызды

Қауіпсіздік
Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар
• Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе 

астыңғы жағында көрсетілген кернеуге 
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• Динамикке сұйықтық тамшылары 
немесе шашырандылары тимеуі керек.

• Динамикке кез келген қауіпті болуы 
мүмкін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, 
сұйықтықпен толтырылған заттар, 
жанып тұрған балауыз шамдар).

• Динамиктің айналасында желдету үшін 
жеткілікті бос орын бар екеніне көз 
жеткізіңіз.

• Детектор күйінің белгішелері туралы 
көбірек білу үшін динамикті 0°C-тан 
45°C-қа дейінгі қауіпсіз ортада 
қолданыңыз.

• Өндіруші көрсеткен саптамаларды және 
аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

Ескерту

 • Динамиктің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.
 • Осы динамиктің ешбір бөлігін ешқашан 

майламаңыз.
 • Бұл динамикті тегіс, қатты және тұрақты бетке 

орнатыңыз.
 • Бұл динамикті басқа электр жабдықтарына 

ешқашан қоймаңыз.
 • Бұл динамикті тек үйде қолданыңыз. Бұл динамикті 

судан, ылғалдан және сұйықтыққа толы заттардан 
аулақ ұстаңыз.

 • Бұл динамикті тікелей күн сәулесінен, ашық оттан 
немесе қызудан аулақ ұстаңыз.

 • Батареяны сәйкес емес батареямен ауыстыру 
кезінде жарылыс қаупі болуы мүмкін.

5G Wi-Fi құрылғысы үшін

5150-5350 МГц диапазонында жұмыс 
істеуге арналған құрылғы ұялы 
жерсеріктік жүйелердің жұптасқан 
арналарына зиянды кедергілердің болу 
ықтималдығын азайту үшін тек үй ішінде 
пайдалануға арналған.

Анықтама және қолдау

Жедел онлайн қолдау алу үшін  
www.philips.com/support веб-сайтына 
кіріңіз:
• пайдаланушы нұсқаулығын және 

қысқаша нұсқаулықты жүктеп алыңыз
• бейне нұсқауларды қараңыз (тек кейбір 

модельдер үшін қол жетімді)
• жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауап 

табыңыз
• бізге эл.пошта арқылы сұрақ жіберіңіз
• қолдау қызметінің өкілімен сөйлесіңіз.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды 
орындаңыз, содан кейін бұйым моделінің 
нөмірін енгізіңіз.
Сонымен қатар, сіз өз еліңіздегі 
Тұтынушыларды қолдау қызметіне 
хабарласа аласыз. Қолданар алдында 
модель нөмірін және бұйымның 
сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл 
ақпаратты бұйымның артқы немесе 
төменгі жағынан табуға болады.



4 KK

2 Сымсыз 
динамик

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және 
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips 
ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану 
үшін өнімді www.philips.com/support 
сайтына тіркеңіз.

Қораптағы заттар
Қораптағы жинаққа кіретін заттарды 
тексеріңіз және түгендеңіз:
• Динамик
• Қуат адаптері
• Қуат кабелі
• Қысқаша нұсқаулық
• Қауіпсіздік парағы
• Дүниежүзілік кепілдік

Динамик туралы жалпы 
ақпарат

Алды

11

10

Арты

a 
• Күй көрсеткіші.
• Ambilight TV режимімен жұптау 

күйіне кіру үшін 3 секунд басып 
тұрыңыз.

• Диодшаммен жарықтандыру 
режимін таңдау үшін басыңыз.

b 
• Дыбыс жоғарылату немесе 

төмендету үшін басыңыз.
• Диодшам жарықтығын арттыру 

үшін  және  түймесін бір рет 
басыңыз.

• Диодшам жарықтығын азайту үшін 
 және  түймесін бір рет басыңыз.

c 
• Bluetooth/Play-Fi ойнату кезінде оны 

кідіртуге, қайта ойнатуға немесе 
жалғастыруға болады.

• Диодшам жарығының түсін таңдау 
үшін  және  түймелерін бір 
басыңыз.
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d Wi-Fi диодшам индикаторы  
(ақ)

Диодшам күйі Күй
Жыпылықтайды Wi-Fi Кіру Нүктесі  

(AP) режимі
Екі рет 
жыпылықтау

Wi-Fi Қорғалған  
Баптау (WPS) режимі

Тұрақты жанады Жалғанды / Жұптау  
сәтті орындалды

e  Wi-Fi баптау түймесі
• Wi-Fi баптауды Play-fi үшін іске 

қосыңыз.
• WPS режимін белсендіру үшін 

түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
• AP (Кіру нүктесі) режимін белсендіру 

үшін түймені 8 секунд басып 
тұрыңыз.

f  For service (Жаңарту үшін)
• Тек динамиктің бағдарламалық 

құралын жаңартуға арналған USB 
ұясы. Мұнда ойнату функциясы жоқ.

g  DC in (тұрақты ток кірісі)
• Қуат көзіне қосылуға арналған.

h 
• Жұптастыру функциясын іске 

қосу немесе жұпталған Bluetooth 
құрылғысын ажырату үшін басып 
тұрыңыз.

i  Reset (Қайта орнату)
• Зауыттық параметрлерді бастапқы 

қалпына келтіру үшін істік нәрсемен 
5 секунд басып тұрыңыз.

j  Audio in (Аудио кірісі)
• Сыртқы аудио құрылғысын жалғауға 

арналған аудио кірісі ұясы (3,5 мм).

k Кірістірілген диодшам
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3 Іске кірісу

Қуат сымын розеткаға 
қосу
• Динамик тұрақты ток көзінен 

қуаттанады.
• Адаптер кабелін динамиктің «DC in» 

портына, содан кейін розеткаға қосыңыз.
• Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат 

кернеуі құрылғының артқы немесе 
астыңғы жағында көрсетілген кернеуге 
сәйкес көз жеткізіңіз.

Диодшам күйі Күй

40 секунд ішінде 
көк түске айналады

Роутерге қосылуға 
әрекеттенуде

Өшіру Wi-Fi байланысы  
орнатылды

5 секунд ішінде 
қызыл түспен 
жыпылықтайды

Wi-Fi байланысы  
орнатылмады

1

40 сек

Қосу және өшіру

Динамикті өшіру үшін адаптер кабелін 
розеткадан ажыратыңыз.

Ескертпе

 • Динамик 15 минуттан кейін пайдаланушының 
басқаруынсыз және музыканы ойнатусыз автоматты 
түрде өшеді.
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4 Жалғау

Wi-Fi желісіне қосылу 
(сымсыз жұмыс режимі)

(iOS және Android нұсқасы үшін)
Осы құрылғыны және ұялы телефондарды, 
планшеттерді (мысалы, iPad, iPhone, iPod 
touch, Android телефондары және т.б.) бір 
Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз саундбарды 
басқару және аудио файлдарды тыңдау 
үшін DTS Play-fi негізіндегі Philips Sound 
қолданбасын пайдалана аласыз.

1 DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын телефонға немесе 
планшетке жүктеңіз және орнатыңыз.

Philips Sound

• Роутер қосулы және дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе

 • Құрылғы нұсқасына қарай басқару экраны 
мен әрекеттерді орындау жолдары әртүрлі 
болуы мүмкін.

2 Телефонды немесе планшетті 
cаундбар қосылатын Wi-Fi желісіне 
қосыңыз.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін 
артқы блоктағы  (Wi-Fi) түймесін 
8 сек басып тұрыңыз.

8 сек

 å Яғни, түймені динамиктен 
екінші үн шыққанша басып 
тұрып, содан кейін жіберіңіз.

Екі үн

4 Алдыңғы панельдегі Wi-Fi шамы 
тез жыпылықтаудан баяу лүпілге 
ауысқанша күтіңіз. Ол баяу лүпілдей 
бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi 
баптау режиміне өткенін білдіреді.

Тез жыпылықтау Баяу лүпіл
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5 DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын іске қосыңыз. 
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу 
үшін қолданбадағы нұсқауларды 
орындаңыз.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi  
жарық индикаторы лүпілдеуді 
тоқтатады және тұрақты жанады. 
Бұл құрылғыны Wi-Fi желісінде 
баптап болған соң оны сол желідегі 
кез-келген смартфоннан немесе 
планшеттен басқара аласыз.

7 Қосылғаннан кейін құрылғының 
атын өзгерте аласыз. Атауды 
берілген бірнеше атаудан таңдаңыз 
немесе атаулар тізімінің соңындағы 
Custom Name (Өзгермелі атау) 
опциясын таңдау арқылы өзіңіз 
жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау 
қолданылады.

8 Байланыс орнатылған соң 
бұл құрылғы бағдарламалық 
жасақтаманы жаңартуы мүмкін. 
Бірінші рет орнатқан кезде 
бағдарламалық жасақтаманы 
соңғы нұсқасына жаңартыңыз. 
Бағдарламалық жасақтаманы 
жаңарту бірнеше минут алуы 
мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті 
ажыратпаңыз, құрылғыны 
өшірмеңіз және желіден шықпаңыз.

Ескертпе

 • Байланыс орнатылған соң құрылғы 
бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы 
мүмкін. Бастапқы орнатудан кейін 
жаңартуды орындау қажет. Жаңарту 
орындалмаса, өнімнің кейбір мүмкіндіктері 
қолжетімді болмауы мүмкін.

 • Егер алғашқы баптау сәтсіз болса, екінші 
үн естіліп, Wi-Fi индикаторы баяу лүпілге 
ауысқанша саундбардағы  (Wi-Fi) түймесін 
8 секунд басып тұрыңыз. Wi-Fi байланысын 
қалпына келтіріңіз, қолданбаны өшіріп-
қосыңыз және баптауды қайталап 
орындаңыз.

 • Егер сіз бір желіден екінші желіге ауысқыңыз 
келсе, байланысты қайта баптауыңыз 
керек. Wi-Fi байланысын қайта орнату үшін 
саундбардағы  (Wi-Fi) түймесін 8 секунд 
басып тұрыңыз.

 • Егер алғашқы орнату сәтсіз болса,  
DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны 
қайта іске қосыңыз және баптауды 
қайталаңыз.
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AirPlay баптау
iOS құрылғысының (iOS7 немесе одан 
кейінгі) Wi-Fi байланысын және динамикті 
баптау үшін AirPlay пайдаланыңыз.

1 iOS құрылғысы: Параметрлер >  
Wi-Fi > Үй желісін таңдаңыз  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Wi-Fi баптау бетіне өтіңіз. Play-Fi 
құрылғысының атауы шамамен 
5 секунд көрсетіледі.

Settings

 å Airplay баптау бетінде Play-Fi 
құрылғысын таңдаңыз.

 å Баптау аяқталған кезде Done 
түймесін басыңыз.

 å Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін 
Wi-Fi жарық индикаторы 
лүпілдеуді тоқтатады және 
тұрақты жанады.

Тұрақты

2 Құрылғыға ат беру үшін Philips 
Sound қолданбасына оралыңыз.

3 Қосылғаннан кейін құрылғының 
атын өзгерте аласыз. Атауды 
берілген бірнеше атаудан таңдаңыз 
немесе атаулар тізімінің соңындағы 
Custom Name (Өзгермелі атау) 
опциясын таңдау арқылы өзіңіз 
жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау 
қолданылады.

WPS режимі
Роутерде Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) 
мүмкіндігі болса, баптауды құпиясөзді 
енгізбей-ақ орындауға болады.

1  (Wi-Fi) 
түймесін  
3 секунд басып 
тұрыңыз. 
Үн естіледі 
және Wi-Fi 
индикаторы екі рет жыпылықтайды.

2 Роутердегі WPS түймесін басыңыз. 
Түймеде әдетте WPS логотипі 
болады.

3 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi  
жарық индикаторы лүпілдеуді 
тоқтатады және тұрақты жанады.

Ескертпе

 • WPS функциясы барлық рутерлерде 
стандартты функция болмауы мүмкін. 
Роутерде WPS болмаса, стандартты Wi-Fi 
баптауын қолданыңыз.

 • WPS режимінен шыққыңыз келсе,  (Wi-Fi)  
түймесін бір рет басыңыз, болмаса  
2 минуттан соң автоматты түрде шығасыз.

WPS
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Динамикті Philips  
Play-fi функциялы ТД-ға 
жалғау

1 Интернетке қосылған DTS Play-fi  
ТД-ын іске қосыңыз.

 » ТД дауысы өшірулі болады.

2 ТД-да Settings (Параметрлер) 
мәзірін ашыңыз.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Параметрлер > Дауыс >  
DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidТұрақты

Көлемді дауысты баптау 
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

ТД дауысын баптау
Сондай-ақ, дыбысты теледидардан 
үй динамиктеріне сымсыз жіберуге 
болады. Экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Жарықтан-
дыруды 
басқару

Динамиктің кірістірілген диодшамын 
Philips Ambilight теледидарының түсіне 
ілесіп отыратындай етіп орнатуға 
болады. Сонымен қатар, жарықты 
белгілі бір дайын түс стиліне орната 
немесе оны өшіріп тастай аласыз.

Жарық режимін ауыстыру үшін 
динамиктегі  түймесін бірнеше рет 
басыңыз: 1. Ambilight-пен жұмыс істеу/
Музыкаға ілесу (Ambilight теледидары 
қосылмаған немесе теледидар 
ажыратылған кезде), 2. Көңіл-күй 
жарығы, 3. Өшіру.

5 сек

Ambilight теледидарымен 
жұптастыру
Динамиктерді Ambilight теледидарының 
түстерін қайталайтындай етіп баптаңыз. 
Динамиктер теледидар экранынан 
шығатын Ambilight әсерін кеңейтеді.

1 Орнатуды бастамас бұрын, динамик 
пен теледидар бір Wi-Fi желісіне 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

2 Philips Ambilight теледидарын іске 
қосыңыз. Ambilight теледидарын 
жұптастыруды баптау теледидарда 
орындалады.

3 Конфигурацияны Ambilight 
теледидарында көрсетілгендей іске 
қосыңыз:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Параметрлер > Ambilight > 
Ambilight кеңейту > Ambilight+Philips 
сымсыз үй динамиктері > Теңшеу).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Теледидардағы баптау нұсқауларын 
орындаңыз. Ол сізге Ambilight 
теледидарымен жұптасу режиміне 
кіру үшін динамиктегі  түймесін 
ұзақ басып тұру керектігін айтады.

5 Динамик жұптасу үшін ашылған 
кезде, диодшамдар шамдар сары 
түспен жыпылықтайды.

5 сек

6 Динамик Ambilight теледидарымен 
жұпталған кезде, динамиктегі 
диодшам Ambilight теледидарына 
ілеседі.

Ескертпе
 • Жұптау 2 минуттан кейін аяқталады.
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Музыкаға ілесу
Егер Ambilight теледидары 
байланыстырылмаған немесе 
теледидар өшірулі болса, динамиктегі 
диодшам музыка ойнату кезінде 
автоматты түрде «Музыкаға ілесу» 
режиміне ауысады.
Дыбыс динамикасына ілесетін 
стильдердің бірін таңдауға болады.

1 Диодшамды орнату үшін 
динамиктегі  түймесін 1-режимге 
("Ambilight-пен жұмыс істеу/
Музыкаға ілесу") басыңыз.

2 Алдын ала орнатылған түс 
стильдерінің бірін таңдауға болады. 
Түсті орнату мақсатында қажетті 
түс стилін таңдау үшін  және  
түймелерін басыңыз.

Көңіл-күй жарығы 
режимі
Динамиктің «Көңіл-күй жарығы» 
режимі (Лоундж режимі) диодшам 
жарығын (тұрақты жарық) дыбысты 
ойнату немесе ойнатусыз іске қосуға 
мүмкіндік береді. Осылайша бөлмені 
диодшам жарығымен жарықтандыруға 
болады.

1 Диодшам жарығын орнату үшін 
динамиктегі  түймесін 2-режимге 
(«Көңіл-күй жарығы» режимі) 
басыңыз.

2 Алдын ала орнатылған түс 
стильдерінің бірін таңдауға болады. 
Түсті орнату мақсатында қажетті 
түс стилін таңдау үшін  және  
түймелерін басыңыз.

Көңіл-күй жарығының келесі стильдері 
қол жетімді:
• Жылы ақ — әдепкі тұрақты түс
• Ыстық лава — қызыл тұрақты түс
• Терең су — көк тұрақты түс
• Жасыл табиғат — жасыл тұрақты түс
• Сарғылт — сарғылт тұрақты түс
• Лимон — сары тұрақты түс
• Лаванда — ашық күлгін тұрақты түс
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Ескертпе

 • Көңіл-күй жарығы режимінде қуат көзін қосылған 
күйде қалдырыңыз. Көңіл-күй жарығы режимінде 
желі немесе Bluetooth байланысы қажет емес.

Жарықтылықты реттеу
Диодшам жарығының деңгейін 
орнатыңыз.
• Диодшам жарықтығын арттыру 

үшін  және  түймесін бір рет 
басыңыз.

• Диодшам жарықтығын азайту үшін 
 және  түймесін бір рет басыңыз.

Диодшамды өшіру
Диодшам жарығын өшіру үшін 
динамиктегі  түймесін 3-режимге 
(«Өшіру») басыңыз.

Шолу

Режим Ambilight 
теледидары Диодшам күйі Әрекет

1

Ambilight 
теледидарына 
ілесу

Жұпталған Ambilight теледидарының 
түсіне ілесу

• Жұптау режиміне кіру үшін 
түймені 3 секунд басып 
тұрыңыз.

Музыкаға ілесу Жұпталмаған Музыканы ойнату кезінде 
дыбыс ырғағына сәйкес 
өзгереді

• Түс таңдау үшін  және 
 түймесін басыңыз.

• Жарықтылықты арттыру/
азайту үшін  және  
түймесін басыңыз.2

Көңіл-күй 
жарығы 
(Лоундж 
режимі)

Тұрақты түс

3 Өшіру Өшіру
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6 Ойнату

Bluetooth 
құрылғыларынан 
ойнату
Бұл динамиктің көмегімен сіз Bluetooth 
құрылғысынан дыбыс тыңдай аласыз.

Ескертпе

 • Құрылғыда Bluetooth функциясы қосылғанына көз 
жеткізіңіз.

 • Динамик пен Bluetooth құрылғысын жұптастырудың 
максималды қашықтығы — 20 метр (66 фут).

 • Динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа 
электрондық құрылғылардан алшақ жерге 
қойыңыз.

1 Bluetooth жұптау режиміне кіру 
үшін артқы корпустағы  түймесін  
8 секунд басып тұрыңыз.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
байланысын іске қосып, жалғауды 
бастау үшін "Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT” дегенді тауып, оны 
таңдаңыз.

3 Bluetooth құрылғысында аудио 
файлдарды немесе музыканы 
таңдаңыз және ойнатыңыз.

Диодшам 
индикаторы

Сипаттамасы

Көк түспен баяу 
жыпылықтайды

• Жұптасуға дайын
• Соңғы рет 

жалғанған 
құрылғыны қайта 
жалғау 

Тұрақты көк Жалғанған

Ескертпе
 • Бір құрылғыны ажырату үшін  түймесін 2 секунд 

бойы диодшам индикаторы тез жыпылықтай 
бастағанша басып тұрыңыз.

 • Динамик іске қосулы болған кезде, ол әрдайым 
соңғы рет жалғанған құрылғыны автоматты түрде 
қайта жалғауға тырысады.

 • Жұптастыру туралы ақпаратты өшіру үшін диодшам 
көк түспен баяу жыпылықтағанша  түймесін  
6 секунд басып тұрыңыз.

Ойнатуды басқару
Музыканы ойнату кезінде

Ойнатуды кідірту немесе 
жалғастыру үшін басыңыз

Дыбысты реттеңіз

Сыртқы құрылғыдан 
тыңдау

1

2

Аудио файлдарды немесе музыканы 
ойнату үшін MP3 ойнатқышын 
қосыңыз.

Сізге не қажет
• MP3 ойнатқышы.
• 3,5 мм стерео аудио кабелі.

1 3,5 мм стерео аудио кабелінің 
көмегімен MP3 ойнатқышын 
осы құрылғыдағы AUDIO IN 
коннекторына қосыңыз.
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2 Аудио файлдарды немесе 
музыканы таңдау және ойнату үшін 
MP3 ойнатқышындағы түймелерді 
басыңыз.

Spotify тыңдау
Телефонды, планшетті немесе 
компьютерді Spotify үшін қашықтан 
басқару құралы ретінде пайдаланыңыз.
Мұны үйрену үшін spotify.com/connect 
бетіне өтіңіз.

Микробағдарламаны 
жаңарту
Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау 
алу үшін өнімді микробағдарламаның 
соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Микробағдарламаны Philips Sound 
арқылы жаңарту
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Параметрлер > Дәл баптау / 
Микробағдарламаны жаңарту)

MCU және DSP үшін орнатылған 
микробағдарламаны DTS Play-fi 
жасаған Philips Sound қолданбасы 
арқылы соңғы нұсқаға жаңартуға 
болады. Параметрлер мәзіріне өтіп, 
оны тексеру үшін PS Fine Tune / Update 
Firmware опциясын таңдаңыз. Егер 
жаңарту қолжетімді болса, автоматты 
түрде жалғастыру үшін жаңарту 
белгішесін басуға болады.

Егер бұл құрылғы Wi-Fi желісіне 
қосылған болса, ол микробағдарлама 
жаңартуын сымсыз желі арқылы 
қабылдай алады. Құрылғының 
жұмысын жақсарту үшін 
микробағдарламаны әрқашан соңғы 
нұсқасына жаңартыңыз.

Зауыттық 
параметрлерге қайта 
орнату
Құрылғыны әдепкі параметрлерге 
қайта орнатыңыз.

1 Динамикті қуат көзіне қосып, 
иненің көмегімен динамиктің артқы 
панеліндегі Reset түймесін 5 секунд 
басып тұрыңыз.

 å Сіз дыбыстық сигналды естисіз, 
содан кейін динамик автоматты 
түрде қайта қосылады.

 å Динамик зауыттық әдепкі 
параметрлерге оралады.
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7 Өнімнің 
техникалық 
сипаттама-
лары 

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

 

Жалпы ақпарат
Қуат көзі 100-240 В ~ 50/60 Гц

Қуат тұтыну <60 Вт

Күту режимінде қуат 
тұтыну <0,5 Вт

Өлшемдері (Е x Б x Д) 142 x 253 x 142 мм

Салмағы  
(негізгі құрылғы) 2,328 кг

Жұмыс 
температурасы 0°C – 40°C 

 

Зорайтқыш

Шығыс қуат

60 Вт RMS (орташа 
квадраттық 
аберрация)
120 Вт Макс.

Жиілік жауабы 50-20 000 Гц

Сигнал/шу 
коэффициенті >70 дБ

Толық гармоникалық 
бұрмалану 1%

 

Динамиктер
Импеданс 4 Ом

Кіріс электр қуаты
30 Вт (вуфер)
20 Вт (зорайтқыш)
10 Вт (пышылдақ)

Динамик драйвері

1 x 3,5" вуфер
1 x 25 мм пышылдақ
2 x пассивті 
радиаторлар
1 x 2,5" орташа  
диапазондық  
зорайтқыш

Bluetooth
Bluetooth нұсқасы V5.0, AAC, SBC

Жиілік ауқымы 2402 ~ 2480 МГц

Максималды өткізу 
қуаты 4 дБм 

Үйлесімді Bluetooth 
профильдері A2DP

Bluetooth қамту 
ауқымы шамамен 20 м

 

Қолдау көрсетілетін желі
Сымсыз желі 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi 
таратқышының 
жиілік диапазоны

2412-2462 МГц

2.4G Wi-Fi 
таратқышының қуаты 13±2 дБм

5G Wi-Fi 
таратқышының 
жиілік диапазоны

5150-5850 МГц

5G Wi-Fi 
таратқышының қуаты 11±2 дБм
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8 Ақаулық-
тарды жою

Ескерту

 • Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан 
шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді 
ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.
Егер сізде осы өнімді пайдалануда 
қиындықтар туындаса, көмек сұрамас бұрын 
келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе 
шешілмесе, www.philips.com/support 
арқылы қолдау алыңыз.

Жалпы ақпарат
Электр қуаты жоқ
• Тұрақты ток розеткасында қуат бар 

екеніне көз жеткізіңіз.
• Динамиктің «DC IN» ұясы дұрыс 

жалғанғанына көз жеткізіңіз.
• Қуатты үнемдеу үшін динамик ешбір 

дыбыстық сигнал болмағанда немесе 
дыбыстық құрылғы қосылғаннан кейін 
15 минуттан кейін автоматты түрде 
өшеді.

Дыбыс жоқ
• Осы динамиктегі дыбыс деңгейін 

реттеңіз.
• Қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін 

реттеңіз.
• AUDIO IN режимінде Bluetooth арқылы 

музыка ойнаудың тоқтатылғанына көз 
жеткізіңіз.

• Bluetooth құрылғысы қолжетімді 
ауқымда екеніне көз жеткізіңіз.

Динамик жауап бермейді
• Динамикті өшіріп-қосыңыз.

Bluetooth
Жалғанған Bluetooth құрылғысынан 
дыбысты ойнату сапасы төмен.
• Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. 

Құрылғыны динамикке жақындатыңыз 
немесе құрылғы мен динамик 
арасындағы кедергілерді жойыңыз.

Мен бұл құрылғының Bluetooth атауын 
өзімнің Bluetooth құрылғымда таба 
алмадым.
• Bluetooth құрылғысында Bluetooth 

функциясы іске қосылғанына көз 
жеткізіңіз.

• Құрылғыны Bluetooth құрылғысымен 
қайта жұптаңыз.

Bluetooth құрылғыммен жалғай алмай 
жатырмын
• Құрылғының Bluetooth функциясы іске 

қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай 
қосу керектігін білу үшін құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

• Динамик жұптау режимінде емес.
• Бұл өнім басқа Bluetooth функциясы 

бар құрылғыға жалғанған. Ажыратып, 
қайтадан қосыңыз.

Wi-Fi
Wi-Fi байланысын орнату мүмкін емес.
• Роутердегі WLAN желісінің қолжетімді 

екенін тексеріңіз.
• Wi-Fi роутерін құрылғыға жақын 

қойыңыз.
• Құпиясөздің дұрыстығына көз жеткізіңіз.
• WLAN функциясын тексеріңіз немесе 

модем мен Wi-Fi роутерін өшіріп-
қосыңыз.
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Play-fi
Қолданбадан Play-fi қосылған 
құрылғыларды анықтау мүмкін болмауда.
• Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылғанына көз 

жеткізіңіз.

Play-fi музыкасын ойнату мүмкін емес.
• Қызмет провайдері қызмет көрсетуді 

тоқтатқан жағдайда, құрылғы арқылы 
қолжетімді кейбір желілік қызметтер 
немесе мазмұн қолжетімді болмауы 
мүмкін.

• Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, 
DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны 
өшіріп-қосыңыз.

• Егер динамик Stereo Pairs (Стерео жұп) 
немесе Surround Sound (Көлемді дыбыс) 
ретінде орнатылған болса, динамикті 
бөлек қолданар алдында оны қолданба 
арқылы ажырату керек.
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9 Ескертпе
Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding 
Limited компаниясы мақұлдамаған кез 
келген өзгерісті немесе модификацияны 
жасау пайдаланушының бұйымды 
пайдалануға қатысты құқықтарының 
жойылуына әкелуі мүмкін.

Талаптарға сәйкестік

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен 
бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының 
негізгі талаптарына және басқа да тиісті 
ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. 
Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан 
табуға болады: www.philips.com/support.

Қоршаған ортаға күтім 
жасау
Ескі өнімді қайта өңдеуге өткізу

Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта 
пайдалануға болатын жоғары сапалы 
материалдар мен компоненттерден 
құралған және жасалған.

Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU  
еуропалық директивасы бойынша 
қолданылатынын білдіреді.

Бұл таңба бұйымның құрамында  
2013/56/EU еуропалық директивасы 
бойынша қолданылатын және қарапайым 
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға 
болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. 

Электрлік және электрондық өнімдер 
мен батареяларды бөлек жинайтын 
жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті 
ережелерді сақтаңыз және бұйымды 
және батареяларды әдеттегі тұрмыстық 
қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. 
Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау 
қоршаған орта мен адам денсаулығына кері 
әсерін болдырмауға көмектеседі.

Экологияға қатысты ақпарат
Ешбір артық қаптама материалы 
қолданылмады. Біз қаптаманы үш түрлі 
материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: 
қатырма қағаз (қорап), полистирол 
көбік (аралық жастық) және полиэтилен 
(қалталар, қорғаныс көбік парағы).
Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған 
компания орындаған жағдайда қайта 
өңдеуге және қайта пайдалануға 
болатын материалдардан тұрады. 
Қаптама материалдарды, қуатсызданған 
батареяларды және ескі жабдықтарды 
жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

FCC (АҚШ федералдық 
байланыс комиссиясы) 
мәлімдемесі (тек АҚШ 
пен Канада үшін)
Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне 
сай. Мына екі шартты ұстанғанда ғана 
пайдалануға рұқсат етіледі: (1) бұл құрылғы 
зиянды кедергі жасамайтын болса және (2) 
бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп 
болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген 
қабылданған кедергіні қабылдайтын болса.

Ескерту

 • Сәйкестікке жауапты тараптың айқын 
мақұлдауынсыз осы өнімге жасалған өзгерістер 
немесе модификациялар пайдаланушыны 
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Ескертпе
 • Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 

15-Бөліміне сәйкес В класындағы сандық 
құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп 
танылды.
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Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта 
орнатылған кезде зиянды кедергілерге 
қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге 
арналған.
Бұл жабдық радиожиілікті энергияны 
түрлендіреді, пайдаланады және шығаруы 
мүмкін, сондай-ақ нұсқауларға сәйкес 
орнатылмаса және пайдаланылмаса, 
радиобайланыстарға зиян келтіретін кедергі 
тудыруы мүмкін. Алайда, басқа орында 
орнатқан кезде кедергі тудырмауына 
кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және 
қосу арқылы анықтауға болатын радио 
немесе телевизиялық сигналдардың 
қабылдануына кедергі келтірсе, 
пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше 
шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны 
жөн:
(1) Қабылдағыш антеннаның бағытын не 

орнын өзгертіңіз.
(2) Жабдық пен қабылдағыш 

арақашықтығын арттырыңыз.
(3) Жабдықты қабылдағыш қосылған 

контурдағы розеткадан басқасына 
қосыңыз. 

(4) Көмек үшін дилермен немесе білікті 
радио/теледидар техник маманымен 
кеңесіңіз.

Радиожиілік сәулесі туралы ескерту
Бұл құрылғының радиожиілік сәулесінің 
әсеріне қойылатын жалпы талаптарға 
сәйкестігі бағаланды. Құрылғыны портативті 
сәулелену жағдайында шексіз пайдалануға 
болады.

IC-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес 
келетін, инновация, ғылым және 
экономикалық даму бойынша Канада 
лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) /  
қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты 
ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1 Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы 
керек.

2 Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге 
себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез 
келген кедергіні қабылдай алуы керек.
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Тауар белгісі туралы 
хабарлама

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең 
соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін  
www.Philips.com/support сайтына кіріңіз. Philips және Philips 
Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының 
тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия 
бойынша қолданылады.
Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының 
немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен 
шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding 
Limited осы өнімге кепілдік береді.
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