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1 Маңызды

Қауіпсіздік туралы маңызды 
нұсқаулар
- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Бұл нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
-  Бұл үндеткішті судың жанында пайдалануға 

болмайды.
- Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Ешбір желдету саңылауларын жаппаңыз. 
  Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
-  Радиаторлар, жылытқыштар, плиталар 

сияқты ешбір жылу көздерінің немесе 
жылуды тудыратын басқа үндеткіштің 
(соның ішінде зорайтқыштардың) жанында 
орнатуға болмайды.

-  Қуат сымын үстінен жүруден немесе 
қысылып қалудан қорғаңыз, әсіресе 
ашаларды, розеткаларды және олар 
үндеткіштен шығатын тұсты.

-  Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді және 
қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.

-  Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт 
бойы пайдаланбағанда бұл үндеткішті 
розеткадан ажыратыңыз.

-  Бүкіл қызмет көрсетуді білікті мамандарға 
тапсырыңыз. Үндеткіш кез келген түрде 
зақымдалса, мысалы, қуатпен қамту сымы 
немесе аша зақымдалса, үндеткіш ішіне 
сұйықтық төгілсе немесе заттар құласа, 
үндеткішке жаңбыр немесе ылғал әсер 
етсе, тиісті түрде жұмыс істемесе немесе 
түсіріп алынса, қызмет көрсету қажет.

-  Үндеткішке тамшылардың немесе 
шашырандылардың әсерін тигізбеу керек..

-  Үндеткішке ешбір қауіп көздерін (мысалы, 
сұйықтық толтырылған заттарды, жанып 
тұрған майшамдарды) қоймаңыз.

-  Тек пайдаланушы нұсқаулығында тізілген 
қуат көздерін пайдаланыңыз.

-  Желілік аша немесе құрылғы 
жалғастырғышы ажырату құралы 
ретінде пайдаланғанда, ажырату құралы 
пайдалануға дайын болуы керек.

Ескерту
• Бұл үндеткіштің корпусын ешқашан ашпаңыз.
• Бұл үндеткіштің ешбір бөлігін ешқашан 

майламаңыз.
• Бұл үндеткішті тегіс, қатты және тұрақты бетке 

қойыңыз.
• Бұл үндеткішті басқа электр жабдыққа ешқашан 

қоймаңыз.
• Бұл үндеткішті тек іште пайдаланыңыз. 

Бұл үндеткішті су, ылғал және сұйықтық 
толтырылған заттардан аулақ ұстаңыз.

• Бұл үндеткішті тік күн жарығынан, ашық оттан 
немесе жылудан аулақ ұстаңыз.

Ескерту

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл 
үндеткіш 2014/53/EU директивасының негізгі 
талаптарына және басқа қатысты шарттарына 
сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы 
декларацияны мына бетте табуға болады: 
www.philips.com/support.

Бұл үндеткіш қайта өңдеуге және қайта 
пайдалануға болатын жоғары сапалы 
материалдарды және құрамдастарды 
пайдаланып жобаланған және өндірілген.

Өнімдегі бұл сызылған себет таңбасы 
өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы 
қамтитынын білдіреді.
Электр және электрондық өнімдерді жергілікті 
бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз.
Жергілікті ережелерге сай әрекет етіңіз, ескі 
өнімдерді қалыпты тұрмыстық қоқыспен 
бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдерді 
қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және 
адамдардың денсаулығына ықтимал теріс 
салдарларды болдырмауға көмектеседі. 

www.philips.com/support
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Үндеткішіңіз 2013/56/EU еуропалық 
директивасы қамтитын, қалыпты тұрмыстық 
қоқыспен бірге лақтыруға болмайтын 
батареяларды қамтиды. Батареяларды бөлек 
жинау туралы жергілікті ережелер туралы 
ақпарат алыңыз, өйткені қоқысқа дұрыс 
лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың 
денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға 
көмектеседі.

Қоршаған орта туралы ақпарат
Бүкіл қажет емес қаптама материалдары 
пайдаланылмады. Біз қаптаманы үш 
материалға бөлуді оңай етуге әрекеттендік: 
картон (қорап), көбікполистирол (буфер) және 
полиэтилен (пакеттер және қорғағыш көбікті 
парақ).
Үндеткішіңіз арнайы компания бөлшектесе, 
қайта өңдеуге және қайта пайдалануға 
болатын материалдардан тұрады. Орауыш 
материалдарын, таусылған батареяларды және 
ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты 
жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескертпе
• Зауыттық тақтайша үндеткіштің артқы жағында 

орналасқан.
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2 FM/DAB 
радиоңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips 
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 
қолдаудың артықшылығын толығымен 
пайдалану үшін үндеткішіңізді  
www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз.

Кіріспе
Бұл үндеткіш арқылы FM радиосын және 
цифрлық аудионы тарату (DAB) радиосын 
тыңдауға болады.

DAB туралы
Цифрлық аудионы тарату (DAB) 
туралы
DAB цифрлық радиосы — жер бетіндегі 
таратқыштардың желісі арқылы 
радиосигналды таратудың жаңа жолы. Ол 
тыңдаушыларға көбірек таңдауды және анық, 
бұрмаланусыз дыбыс сапасымен жеткізілетін 
ақпаратты қамтамасыз етеді.
–  Бұл технология қабылдау құрылғысына 

таба алатын ең күшті сигналда бекітілуге 
мүмкіндік береді.

–  DAB цифрлық станциялары арқылы 
жиіліктерді есте сақтау керек емес 
және жинақтар станция атауы бойынша 
реттеледі, сондықтан жарты жолда қайту 
керек емес.

Мультиплекс дегеніміз не?
Цифрлық радионың жұмысы мультиплекс деп 
аталатын жиіліктердің бір ауқымынан тұрады. 
Әр мультиплекс жиіліктер спектрінде жұмыс 
істейді, мысалы, DAB таратылымдары үшін Ill 
диапазоны.

DAB ТАРАТЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ DLS
Сондай-ақ DAB таратушысы (немесе 
мультиплекс операторы) мәтіндік және аудио 
деректер қызметтерін қамтамасыз етеді. 

Кейбір бағдарламаларды Dynamic Label 
Segments (DLS) қолдайды. Бұл — DAB радио 
дисплейіндегі айналатын мәтін ретінде 
оқуға болатын деректер. Кейбір станциялар 
соңғы жаңалықтарды, саяхат және ауа райы 
жаңалықтарын, қазір не болып жатқанын және 
келесі не болатынын, веб-сайт мекенжайларын 
және телефон нөмірлерін таратады.
Цифрлық радионың қамту аясы және 
қызметтері туралы қосымша ақпарат алу үшін 
мына сайтқа кіріңіз: www.drdb.org.

Қорапта не бар
Қаптама құрамын тексеріңіз және 
идентификациялаңыз:
• Негізгі блок
• Айнымалы ток қуат сымы
• Қысқаша бастау нұсқаулығы
• Дүниежүзілік кепілдік

www.philips.com/welcome
www.drdb.org
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Негізгі блокқа шолу 1. Шағын тетік (сол жақ)
-  Басу: Үндеткішті қосу немесе күту 

режиміне ауыстыру
-  Айналдыру: Көзді таңдау

2. Үлкен тетік (сол жақ)
-  Айналдыру: Алдын ала орнатылған 

радио станцияны таңдау
3. Дисплей тақтасы

-  Ағымдағы күйді көрсетеді
4. Шағын тетік (оң жақ)

Басу
-  мәзір опциясын растау
-  DAB/FM режимінде, радио станцияларды 

сақтау
-  BT режимінде ойнатуды бастау немесе 

кідірту
Екі рет басу
-  алдыңғы мәзірге оралу
Басып, ұстап тұру
-  мәзірге кіру
Айналдыру
-  дыбыс деңгейін реттеу

5. Үлкен тетік (оң жақ)
Айналдыру
-  мәзірді таңдау
-  DAB режимінде, DAB станциясын таңдау
-  FM режимінде FM станциясына реттеу
-  BT режимінде алдыңғы/келесі трекке өту

6. AC~
-  Айнымалы ток қуат сымын қосу

7. Телескоптық антенна
8. 5 В  2 A

-  Сыртқы жабдықты зарядтау үшін
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3 Жұмысты 
бастау
Сақтық ескерту

• Осында көрсетілгеннен басқа басқару 
элементтерін немесе реттеулерді пайдалану, 
я болмаса процедураларды орындау қауіпті 
сәулеленуге әкелуі мүмкін.

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен 
орындаңыз.
Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден 
осы үндеткіштің үлгісі және сериялық нөмірі 
сұралады. Үлгі нөмірі және сериялық нөмір 
үндеткіштің артқы жағында орналасқан. Бұл 
нөмірлерді мұнда жазыңыз: 
Үлгі нөмірі _______________________
Сериялық нөмір ___________________

Телескоптық антеннаны 
дайындау
Оңтайлы қабылдау үшін телескоптық 
антеннаны толығымен ұзартыңыз және 
бағытты реттеңіз.

Кеңес
• Кедергілерді болдырмау үшін антеннаны 

теледидардан немесе басқа сәулелену көзінен 
мүмкіндігінше алыс орналастырыңыз.

Қуатты қосу
Сақтық ескерту

• Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат көзінің 
кернеуі өнімнің артқы немесе төменгі 
жағындағы кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.

• Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуат сымын 
розеткадан ажыратқанда, әрқашан розеткадағы 
ашаны тартыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

• Тек өндіруші көрсеткен немесе осы үндеткішпен 
бірге сатылған айнымалы ток қуат сымын 
пайдаланыңыз.

Ескертпе
• Зауыттық тақтайша үндеткіштің артқы жағында 

орналасқан.

Үндеткіштегі AC~ ұяшығын және қабырғадағы 
қуат ұяшығын айнымалы ток қуат сымы 
арқылы қосыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу
1  Күту режимінде, мәзірді көрсету үшін 

оң жақтағы шағын тетікті 2 секунд бойы 
немесе көбірек басып, ұстап тұрыңыз.

2   «DIM» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз.

3  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз.

4  Дисплей жарықтығының әртүрлі 
деңгейлерін таңдау үшін оң жақтағы үлкен 
тетікті айналдырыңыз.

Сағатты орнату 
1  Күту режимінде, «CLOCK» мәзірін көрсету 

үшін оң жақтағы шағын тетікті 2 секунд 
бойы немесе көбірек басып, ұстап тұрыңыз.

2  Сағатты орнату режимін белсендіру үшін 
растау үшін оң жақтағы шағын тетікті 
басыңыз, [12H] немесе [24H] уақыт пішімі 
жыпылықтай бастайды.

3   [12H] немесе [24H] пішімін таңдау үшін оң 
жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.

4  Растау үшін оң жақтағы шағын тетікті басыңыз, 
сағат цифрлары жыпылықтай бастайды.

5  Сағат пен минуттарды орнату үшін 
жоғарыдағы 3-4 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе
• 10 секундта ешбір түйме басылмаса, үндеткіш 

сағатты орнату режимінен автоматты түрде 
шығады.
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Сағат уақытын автоматты түрде 
синхрондайды

Уақыт сигналдарын тарататын RDS/DAB радио 
станцияға реттегенде, сағат орнатылмаса, 
үндеткіш RDS/DAB станциясы тарататын 
уақытпен автоматты түрде синхрондала алады.

Сағат уақытын автоматты түрде 
синхрондайды

Уақыт сигналдарын тарататын RDS/DAB радио 
станциясына реттегенде, сағат орнатылса, сағат 
уақытын мына жерде қолмен синхрондай 
аласыз:
1  Мәзірді көрсету үшін оң жақтағы шағын 

тетікті 2 секунд бойы немесе көбірек басып, 
ұстап тұрыңыз.

2  «INFO» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз.

3  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз.

4  «CT» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы үлкен 
тетікті айналдырыңыз.

5  Сағат уақытын синхрондау үшін оң жақтағы 
шағын тетікті басыңыз.

Қосу
Сол жақтағы шағын тетікті басыңыз, үндеткіш 
соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу
Үндеткішті күту режиміне ауыстыру үшін 
сол жақтағы шағын тетікті басыңыз. Уақыт 
(орнатылған болса) көрінеді.

Дыбыс деңгейін реттеу
Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін оң 
жақтағы шағын тетікті айналдырыңыз.

4 Радионы 
тыңдау
Ескертпе

• Антенна толығымен ұзартылғанын тексеріңіз

DAB радиосын тыңдау
DAB радио станциясына реттеу

1  DAB радиосын таңдау үшін сол жақтағы 
шағын тетікті айналдырыңыз.

2  Қолжетімді DAB станцияларын шарлау үшін 
оң жақтағы үлкен тетікті басыңыз.

DAB радио станцияларын іздеу

1  «SCAN» мәзірін көрсету үшін оң жақтағы 
шағын тетікті 2 секунд бойы немесе көбірек 
басып, ұстап тұрыңыз.

2  Қолжетімді DAB станцияларын шарлау 
үшін оң жақтағы шағын тетікті басыңыз, 
содан кейін бірінші қолжетімді станция 
трансляцияланады.
-  «SCANNING» сөзі жыпылықтайды.

DAB радио станцияларын қолмен 
сақтау

Ескертпе
• 20-ға дейін DAB радио станциясын сақтауға 

болады.

1  DAB радио станциясына реттеу үшін оң 
жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.

2  Бағдарламалау режимін белсендіру үшін оң 
жақтағы шағын тетікті басыңыз.

3  Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін 
оң жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.

4  Станцияны сақтауды растау үшін оң 
жақтағы шағын тетікті басыңыз.

5  Басқа DAB станцияларын сақтау үшін  
1 - 4 қадамдарын қайталаңыз.
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Ескертпе
• Үндеткіш розеткадан ажыратылса немесе 

қуат үзілсе, алдын ала орнатылған станциялар 
өшіріледі.

Алдын ала орнатылған DAB радио 
станциясын таңдау

Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау 
үшін сол жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.
Үндеткіш таңдалған станцияға автоматты түрде 
реттеледі.

DAB ақпараттық дисплейі

DAB қызметі туралы ақпаратты келесі 
режимдерде көре аласыз. 

1  Мәзірді көрсету үшін оң жақтағы шағын 
тетікті 2 секунд бойы немесе көбірек басып, 
ұстап тұрыңыз.

2   «INFO» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз.

3  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз.

4  Ақпаратты көру үшін оң жақтағы үлкен 
тетікті айналдырыңыз.

5  Ақпаратты көруден шығу үшін оң жақтағы 
шағын тетікті басыңыз.

Ақпарат тізімі келесідей:
- Станция атауы
- Топ атауы
- Сағат
- DLS (динамикалық белгі сегменті)
- Сигнал күші
- Бағдарлама түрі
- Жиілік
- Биттер жылдамдығы
- Аудио

Ескертпе
• Реттеп жатқан DAB радио станциясына 

байланысты, біраз ақпараттық режимдер 
қолжетімсіз болуы мүмкін.

FM радиосын тыңдау

FM радио станциясына қолмен 
реттеу

1  FM радиосын таңдау үшін сол жақтағы 
шағын тетікті айналдырыңыз.

2  Қалаған станцияны тапқанша FM жиілігін 
реттеу үшін оң жақтағы үлкен тетікті 
айналдырыңыз.

FM радио станцияларын сақтау

Ескертпе
• 20-ға дейін FM радио станциясын сақтай аласыз.

 Автоматты түрде

1   «SCAN» мәзірін көрсету үшін оң жақтағы 
шағын тетікті 2 секундбойы немесе көбірек 
басып, ұстап тұрыңыз.

2  Оң жақтағы шағын тетікті бассаңыз, 
барлық қолжетімді FM радио станциялары 
сақталады және бірінші станция 
трансляцияланады.
-  «SCANNING» сөзі жыпылықтайды.

 Қолмен

1  FM радио станциясына реттеу үшін оң 
жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.

2  Бағдарламалау режимін белсендіру үшін оң 
жақтағы шағын тетікті басыңыз.

3  Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін 
оң жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.

4  Станцияны сақтауды растау үшін оң 
жақтағы шағын тетікті басыңыз.

5  Басқа FM станцияларын сақтау үшін  
1 - 4 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе
• Үндеткіш розеткадан ажыратылса немесе 

қуат үзілсе, алдын ала орнатылған станциялар 
өшіріледі.
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Алдын ала орнатылған FM 
радиостанциясын таңдау

Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау 
үшін сол жақтағы үлкен тетікті айналдырыңыз.
Үндеткіш таңдалған станцияға автоматты түрде 
реттеледі.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (Радио деректер жүйесі) — FM 
станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге 
мүмкіндік беретін қызмет.

1  Мәзірді көрсету үшін оң жақтағы шағын 
тетікті 2 секунд бойы немесе көбірек басып, 
ұстап тұрыңыз.

2   «INFO» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз.

3  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз.

4  Ақпаратты көру үшін оң жақтағы үлкен 
тетікті айналдырыңыз.

5  Ақпаратты көруден шығу үшін оң жақтағы 
шағын тетікті басыңыз.

Ақпарат тізімі келесідей:
- Станция атауы
-  Бағдарлама түрі, мысалы [NEWS] 

(жаңалықтар), [SPOR T] (спорт), [POP M] (поп 
музыкасы)...

- Уақыт
- Мәтін
- Жиілік

Ескертпе
• Реттеп жатқан RDS радио станциясына 

байланысты, біраз ақпараттық режимдер 
қолжетімсіз болуы мүмкін.

5 Bluetooth

Bluetooth құрылғысынан ойнату
Bluetooth қосылымы арқылы аудионы 
құрылғыдан осы үндеткішке ағындатуға болады.

Ескертпе
• Жұптастыру алдында құрылғыны анықтау мүмкін 

болуы үшін Bluetooth функциясын қосыңыз.
• Үндеткішті және құрылғыны 10 метрді құрайтын 

Bluetooth сигналын қабылдау қашықтығында 
орналастыру керек.

1  BT құрылғысын таңдау үшін сол жақтағы 
шағын тетікті айналдырыңыз, «BT» 
жыпылықтайды.

2  Табу мүмкін ету үшін Bluetooth құрылғысында 
Bluetooth функциясын қосыңыз.

3  Жұптастыру үшін құрылғыда «Philips VS700» 
құрылғысын таңдаңыз.
-  Ескірек құрылғы үшін 0000 деген 

жұптастыру құпиясөзін енгізіңіз.
-  Байланыс сәтті орнатылса, «BT» шамы 

жанады.
4  Музыканы ағындатуды бастау үшін 

Bluetooth құрылғысында B түймесін 
басыңыз.

Ойнатуды басқару
Ойнату барысында
-  Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін оң 

жақтағы шағын тетікті бұрыңыз.
-  Ойнату/кідірту үшін оң жақтағы шағын 

тетікті басыңыз.
-  Алдыңғы/келесі трекке өту үшін оң жақтағы 

үлкен тетікті бұрыңыз.

Bluetooth жұптастыруды ажырату

1  «CLEAR BT» мәзірін көрсету үшін оң 
жақтағы шағын тетікті 2 секунд бойы 
немесе көбірек басып, ұстап тұрыңыз.

2  Растау үшін оң жақтағы шағын тетікті 
басыңыз, «BT» жыпылықтайды.
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6 Басқа 
мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату
Үндеткішті белгілі бір уақыт кезеңінен кейін 
автоматты түрде өшуге орнатуға болады.

1  Үндеткіш қосулы кезде, мәзірді көрсету 
үшін оң жақтағы шағын тетікті 2 секунд 
бойы немесе көбірек басып, ұстап тұрыңыз.

2  «SLEEP» мәзірін таңдау үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз.

3  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз.

4  Уақыт кезеңін орнату үшін оң жақтағы 
үлкен тетікті айналдырыңыз (минуттар 
түрінде: 15, 30, 45, 60).

Ескертпе
• «OFF» күйі таңдалған болса, ұйқы таймері 

белсендірілмейді.

5  Таңдауды растау үшін оң жақтағы шағын 
тетікті басыңыз «Zz» жазуы көрсетіледі.

7 Өнім туралы 
ақпарат

Жалпы ақпарат

Қуатқа қойылатын талап 100-240 В, 50/60 Гц

Қуатты тұтыну 22 Вт

Өлшемдері (Е x Б x Д) 335 x 185 x 148 мм

Салмағы (негізгі блок) 2,52 кг

Тюнер

Реттеу ауқымы FM: 87,5 - 108 МГц

DAB

Жиіліктер ауқымы III диапазоны  
(174 - 240 МГц)

Зорайтқыш

Шығыс қуат 10 Вт x 2

Жиілікке қатысты сипаттама 100 - 20 000 Гц

Сигнал мен бұрмаланудың 
арақатынасы > 70 дБ

Үндеткіштер

Үндеткіштің кедергісі 4 Ω
Үндеткіштің максималды 
кіріс қуаты 10 Вт

Үндеткіш басы 3 дюйм толық ауқым

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы 5.0

Жиіліктер ауқымы 2402 - 2480 МГц

Таратылатын максималды қуат 5 dBm

Максималды байланыс ауқымы шамамен 10 м

Үйлесімді Bluetooth профильдері A2DP

Ескертпе
• Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 

өзгертілуі мүмкін.
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8 Ақаулықтарды 
жою
Ескерту

• Бұл үндеткіштің корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін 
үндеткішті өз бетіңізше жөндеуге ешқашан 
әрекеттенбеңіз.
Осы үндеткішті пайдалану кезінде мәселелер 
орын алса, қызмет көрсетуді сұрау алдында 
келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, 
Philips веб-бетіне (www.philips.com/welcome) 
өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, 
үндеткіш маңайда екенін әрі үлгі нөмірі 
мен сериялық нөмір қолжетімді екеніне көз 
жеткізіңіз.

Қуат жоқ
•  Айнымалы ток қуат сымы тиісті түрде 

қосылғанын тексеріңіз.
•  Айнымалы ток розеткасында қуат бар 

екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ
•  Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Үндеткіштен жауап жоқ
•  Айнымалы ток ашасын қайтадан қосыңыз, 

содан кейін үндеткішті қайтадан қосыңыз.

Радиосигналды қабылдау нашар
•  Үндеткіш және теледидар немесе басқа 

сәулелену көзі арасындағы қашықтықты 
арттырыңыз.

•  Антеннаны толығымен ұзартыңыз. 

Сағат параметрі өшірілді
•  Қуат үзілді немесе айнымалы ток қуат сымы 

ажыратылды.
•  Сағатты ысырыңыз. 

Музыканы ойнату тіпті Bluetooth 
байланысы сәтті орнатылғаннан кейін 
де қолжетімсіз.
-  Бұл құрылғыны осы үндеткіш арқылы 

музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану 
мүмкін емес.

Тіпті Bluetooth функциясын қолдайтын 
құрылғымен байланысты орнатудан 
кейін де аудионың сапасы нашар
-  Bluetooth сигналын қабылдау нашар. 

Құрылғы осы үндеткішке жақындатыңыз 
немесе олардың арасындағы кедергілерді 
алып тастаңыз.

Осы үндеткішке қосылу мүмкін емес
-  Бұл құрылғы осы үндеткіш үшін керек 

профильдерді қолдамайды.
-  Бұл үндеткіштің Bluetooth функциясы 

қосылмаған. Бұл функцияны қосу жолын 
білу үшін үндеткіштің пайдаланушы 
нұсқаулығын қараңыз.

-  Бұл үндеткіш жұптастыру режимінде емес.
-  Бұл үндеткіш басқа Bluetooth функциясын 

қолдайтын құрылғыға қосылып қойылған. 
Сол құрылғыны ажыратып, әрекетті 
қайталаңыз.
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бойынша сатылады әрі TP Vision Europe B.V. осы өнімге қатысты 
кепілдік беруші болып табылады.
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