Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome
Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз
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1 Маңызды
ақпарат
Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық
қосымша қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.
Еуропа Қауымдастығының сәйкестік туралы
мәлімдемесінің көшірмесін «www.philips.
com/support» торабында пайдаланушы
нұсқаулығының PDF пішімді нұсқасынан
көруге болады.
Ескертпе

Қауіпсіздік

•• Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында
орналасқан.

Абайлаңыз
•• Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
•• Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
•• Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне

Қоршаған ортаны күту

•• Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін

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.)

қоюшы болмаңыз.

жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс
ұстаңыз.
•• Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына,
штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол
жетуін қамтамасыз етіңіз.

•
•
•
•
•

Тек өндіруші көрсеткен қосымша/
қосалқы құралдарды қолданыңыз.
Қолданылатын қуат жабдықтарын
пайдаланушы нұсқауларынан қараңыз.
Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе
шашырамауы тиіс.
Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп
көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған
заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату
құрылғысы ретінде пайдаланылатын
жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға
дайын болып қалуы керек.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

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.

Сәйкестік
Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс
жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың
Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес
оралғанын білдіреді.
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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.

Ескерту

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

Негізгі құрылғыны шолу
a

c
d

b

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын
қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.
philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

e

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден
осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі
сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі —
құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге
нөмірлерді жазыңыз:
Үлгі нөмірі __________________________

a iPod/iPhone үшін док

Сериялық нөмір
___________________________

b Дисплейлі панель

Кіріспе
Осы бекітілген үндеткішпен келесі
әрекеттерді орындай аласыз:
• iPod/iPhone құрылғысында музыка
тыңдау.
• Сыртқы құрылғыдан дыбыстарды тыңдау
• Уақытты қарау.

Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.
• Негізгі бөлік
• Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
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c VOL/
• Дыбыс деңгейін реттеу үшін
бұрыңыз.
• Ойнатуды кідірту/уақытша тоқтату
үшін басыңыз.
d

•

Дисплей панелінің жарықтығын
реттеу үшін басыңыз.

e AUDIO IN
• Сыртқы дыбыс құрылғысын қосыңыз.

3 Дайындау
Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті
бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу
Ескерту
•• Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі

құрылғының төменгі жағында басылған кернеуге
сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
•• Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда,
ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды
ешқашан тартпаңыз.
•• АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа
қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

АТ қуат сымын қабырға розеткасына
қосыңыз.

Жарықтықты реттеу
Дисплей панелінің жарықтығын реттеу үшін
түймесін қайта-қайта басыңыз.
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4 Ойнату
iPod/iPhone құрылғысын
тыңдау
1

iPod/iPhone құрылғысын жүктеу.

2

iPod/iPhone құрылғысын ойнату.
Ескертпе

Үйлесімділік
Төмендегідей 30 істікті док қосқышы бар
Apple iPod үлгілері үшін жасалған:
• Сенсорлы iPod (4-буын)
• Сенсорлы iPod (3-буын)
• Сенсорлы iPod (2-буын)
• Сенсорлы iPod (1-буын)
• iPod нано (6-буын)
• iPod нано (5-буын)
• iPod нано (4-буын)
• iPod нано (3-буын)
• iPod нано (2-буын)
• iPod нано (1-буын)
• Шағын iPod
• Классикалық iPod
• Бейнесі бар iPod
• Түсті дисплейі бар iPod
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

•• iPod/iPhone қосылғанда, құрылғы уақытты iPod/iPhone
құрылғысынан автоматты түрде үндестіреді.

Дыбыс деңгейін реттеу
Дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL тетігін
бұрыңыз.

5
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iPod/iPhone құрылғысын
зарядтау
Жүйе қуатқа қосылғанда, бекітілген iPod/
iPhone зарядтала бастайды.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

5 Ерекшеліктер

AUDIO IN

Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты

MP3 байланыстыру кабелін (жинақпен
берілмейді) келесіге қосыңыз:
• құрылғының артқы жағындағы
AUDIO IN розеткасына.
• сыртқы дыбыс құрылғысындағы
құлақаспап розеткасына.

20 Вт ОКМ

Жалпы ақпарат
АТ қуаты

ҮЛГІ: S018KV1000180
(Philips)
Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц,
500 мA
Шығыс: 10,0 В

1800 мA

немесе ҮЛГІ: OH1024A1001800U-VDE
(Philips)
Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц,
650 мA
Жұмыс үшін
қуат тұтынуы
Күту
режимінде
қуат тұтынуы
Мөлшері

Шығыс: 10 В
<10 Вт

1,8 A

<1 Вт

- Негізгі
құрылғы (Е x
Б x Қ)
Салмағы

216 x 102 x 112 мм

- Негізгі
құрылғы

0,68 кг

KK
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6 Ақаулықтарды
жою
Абайлаңыз
•• Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені
ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.
Бұл құрылғыны пайдалану кезінде
проблемалар орын алса, қызмет сұраудан
бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп
шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips
веб-торабына (www.philips.com/welcome)
өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда,
құрылғының жақында болуын және үлгі
нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын
қамтамасыз етіңіз.
Қуат жоқ
•• Құрылғының АТ қуат адаптерінің дұрыс
қосылғанын тексеріңіз.
•• АТ розеткасында қуаттың бар екендігін
тексеріңіз.
Дыбыс жоқ
•• Дыбыс деңгейін реттеңіз.
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