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Қолданушының нұсқасы





1	 Маңызды	ақпарат

Қауіпсіздік

Маңызды	қауіпсіздік	нұсқаулары
• Осы нұсқауларды оқыңыз. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
• Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
• Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
• Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына 

сәйкес орнатыңыз.
• Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын 

басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу 
көздеріне жақын орнатпаңыз. 

• Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
• Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл 

құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз. 
• Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші 

мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір жолмен 
зақымданғанда, мысалы, қуат сымы немесе штепсельдік ұшы 
зақымдалғанда, құрылғыға сұйықтық төгіліп кеткен немесе бір 
заттар құлап түскенде, құрылғы жаңбырдың астында немесе 
ылғалда қалғанда, қалыпты жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап 
кеткенде қызмет көрсету қажет.

• Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, 
нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе 
құрылғының бүлінуін болдырмау үшін: 
• Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда 

белгіленгендей дұрыстап алыңыз. 
• Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа 

немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
• Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды 

шығарып алыңыз.



• Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған 
батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс 
қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.

• Құрылғыларға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс. 
• Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, 

сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз. 

Абайлаңыз

 • Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз. 
 • Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.

Ескерту
Philips Consumer Lifestyle тікелей рұқсат бермеген құрылғыға 
енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар 
пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін..
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне 
қойылатын талаптарына сай.

Ескірген	өнімді	тастау		 
Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі 
көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес 
оралғанын білдіреді.
Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру 
жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.
Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа 
қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа 
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін 
тигізуден сақтайды.  
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.

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

3	 Динамикті	пайдалану
1 Батарея бөлімін ашып, 3 AAA өлшемді батареяны полюстерін 

(+/-) көрсетілгендей дұрыс сақтап салыңыз. 

2 Батарея бөлімін жабыңыз.



3 Құрылғыны динамикке жалғаңыз. 

4 Динамикті қосу үшін қосқышты сырғытыңыз. 
 » Жарық диодты шамдар жанады.

5 Дыбысты реттеп, құрылғыдағы аудио мазмұнды аралаңыз.
6 Қолданып болғаннан кейін, құрылғыны динамиктен ажыратып, 

динамикті өшіру үшін қосқышты сырғытыңыз. 
Кабельді	ұстағыш	ретінде	манипуляциялау
1 Штепсельді ұяға сұғыңыз.
2 Штепсельді көрсетілгендей  күйінен  күйіне бұраңыз.



4	 Ақаулықтарды	жою
Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз 
жөндеуге әрекет жасамаңыз. 
Өнімді пайдалану кезінде қиындықтарға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын 
төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Мәселе шешілмеген күйі қалса, 
өнімді www.philips.com/welcome сайтында тіркеп, қолдау алыңыз. 
• Құлақтық ұясы ұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
• Батареялардың толық зарядталып, дұрыс салынғанын тексеріңіз.
• Жарық диодты шамның жанып тұрғанын тексеріңіз.
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