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Қолданушының нұсқасы

Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

Сұрағыңыз 
бар ма? Philips 
компаниясына 
хабарласыңыз
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1 Маңызды 
ақпарат

Қауіпсіздік
Электр тоғының соғу немесе өрт шығу 
қаупі бар!
• Өнімге немесе оның қосалқы 

құралдарына жаңбыр немесе су 
тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза 
сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды 
қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар 
төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан 
ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында 
тексеріп алу үшін, Philips компаниясының 
тұтынушыларға қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз.

• Өнімді және қосалқы құралдарды оттың 
немесе басқа қызу көздерінің жанына, 
соның ішінде тікелей күн сәулесіне 
қоймаңыз.

• Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе 
басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.

• Желі істікшесі немесе құралды 
жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде 
қолданылғанда ажырату құрылғысы 
жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

• Найзағайлы бораннан бұрын өнімді 
розеткадан ажыратып қойыңыз.

• Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан 
кабелінен емес, әрдайым ашасынан 
тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!
• Өнімді розеткаға жалғамай тұрып, 

электр кернеуі өнімнің артында 
жазылған мәнге сәйкес келетінін 
тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, 
өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

• Қашықтан бақылау немесе батареяларды 
жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы 
жерлерге шығармаңыз.

• Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. 
Бос тағылған қуат розеткасы күюге 
немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу 
қауіпі бар!
• Ашық жағдайда көрінетін және 

көрінбейтін лазерлік сәулелену. Радио 
сәулелерін шығаруына жол бермеңіз.

• Диск бөліктерінің ішінен дискінің 
оптикалық линзаларына қолыңызды 
тигізбеңіз.

• Өнімді немесе басқа заттарды 
қуат сымдарының немесе электр 
жабдықтарының үстіне қоймаңыз.

• Өнім 5 °C градустан төмен 
температурада тасымалданған болса, 
оны қаптамасынан шығарыңыз да, 
розеткаға жалғамай тұрып, бөлме 
температурасына дейін жылынуын 
күтіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар!
• Бұл өнімді тар жерде орнатуға 

болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің 
айналасында міндетті түрде кемінде 10 
сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі 
желдеткіш тесіктердің перделермен 
немесе басқа заттармен жабылып 
қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қаупі!
• Батареяның заряды таусылған немесе 

қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт 
пайдаланылмайтын болса, батареяны 
шығарыңыз.

• Ішінде химиялық заттар бар 
болғандықтан, батареяларды дұрыс 
тастау керек.

Өнім күтімі
• Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе 

салуға болмайды.
• Диск бөлігіне майысқан немесе 

жарылған дискілерді салуға болмайды.
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• Егер өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын 
болсаңыз, диск бөлімінен дискілерді алып 
тастаңыз.

• Өнімді тек микроталшықты 
шүберектермен тазалаңыз.

Абайлаңыз

 • Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Қоршаған ортаны күту

 
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға 
болатын жоғары сапалы материалдар мен 
бөлшектерден жасалған. 

 
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.

Сәйкестік

 
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио 
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. 

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

 
II сыныпты жабдық таңбасы:

 
Бұл таңба осы өнімде екі еселік оқшауланған 
жүйенің бар екендігін көрсетеді.

Ескертпе

 • Типтік кесте құрылғының артқы жағында орналасқан.

Авторлық құқықтары

 
Бұл өнім авторлық құқықтарды 
қорғау технологиясын қамтиды, бұл 
технология АҚШ-тағы Rovi Corporation 
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корпорациясының патенттер және басқа да 
зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. 
Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым 
салынған. 
 
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Техникалық сипаттамалары ескертусіз 
өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips 
Electronics N.V компаниясының немесе 
қатысты иеленушілерінің меншігі болып 
табылады. Philips кез келген уақытта бұрынғы 
жеткізілген жабдықтарды тиісті түрде реттеу 
міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде 
қалдырады.

Кепілдік
• Өнімді жөндеуге әрекеттенуші 

болмаңыз, бұл жарақат алу, өнімді 
зақымдау қаупін тудыруы мүмкін және 
кепілдікті жарамсыз етеді.

• Өнім мен қосалқы құралдарды 
өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана 
пайдаланыңыз. Өнімнің артқы жағында 
басылған сақтандыру белгісі электр 
тогының соғу қаупін көрсетеді.

• Өнімнің орауын ешқашан алмаңыз. 
Қызмет көрсету немесе жөндету 
жұмыстары үшін әрдайым Philips 
тұтынушыларға қолдау көрсету 
орталығымен хабарласыңыз.

• Осы нұсқаулықта нақты тыйым 
салынған кез келген әрекет немесе 
осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе 
рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау 
процедуралары кепілдікті жарамсыз 
етеді.

2 Шағын Hi-fi 
жүйесі

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

Кіріспе
Осы құрылғымен мына әрекеттерді 
орындауға болады:
• дискілерден және басқа сыртқы 

құрылғылардан дыбыс тыңдау
• радио станцияларды тыңдау

Дыбыс шығысын келесі дыбыс әсерімен 
байыта аласыз:
• Динамикалық бассты күшейту (DBB)

Құрылғы келесі мультимедиа пішімін 
қолдайды:

 
Қораптың құрамы
Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.
• Негізгі бөлік
• Қашықтан басқару құралы (батареямен)
• Негіз қысқышы
• Басып шығарылған материалдар
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Негізгі құрылғыны шолу

 
a 

• Құрылғыны қосу/өшіру.
• Күту режиміне ауысу.

b SOURCE
• Көзді таңдау: ықшам диск, тюнер 

немесе AUX.

c 
• Ойнатуды бастау немесе уақытша 

тоқтату.

d 
• Ойнатуды тоқтату немесе 

бағдарламаны өшіру.

e 
• Диск бөлімін ашу/жабу.

f VOL +/-
• Дыбыс деңгейін реттейді.

a

b
c

i

h

g
f
e
d

j

STANDBY

g Негіз қысқышы

h  / 
• Алдыңғы/келесі жолға өту.
• Жолда немесе дискіде іздеу.
• Алдан ала орнатылған радио 

станцияны таңдау.
• Радио станцияны іздеу.

i Күту ЖШД
• Қосу: Күту режимі.
• Өшіру: Жұмыс режимі.

j MP3-LINK
• Сыртқы дыбыс құрылғысына 

арналған ұя.

k Сым ұшы(FM ANT)
• FM қабылдауын жақсартады.
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Қашықтан басқару құралына 
шолу

 
a 

• Құрылғыны қосу/өшіру.
• Күту режиміне ауысу.

b FM
• FM радиосының көзін таңдау.

c CD
• Диск көзін таңдау.

d TUNING +/-
• Радио станцияға реттеу.

e  / 
• Алдыңғы/келесі жолға өту.
• Жолда немесе дискіде іздеу.
• Алдан ала орнатылған радио 

станцияны таңдау.
• Радио станцияға реттеу.

f VOL +/-
• Дыбыс деңгейін реттейді.

Eject

FM

Tuning+

Tuning -

Repeat

Vol Preset

Shuffle

TCM350

DBB Display

Program

Mute

CD

a

b
c

d

e

f

g

i
h

p

o

q

n
m

k

j

l

g REPEAT
• Жолды немесе барлық жолдарды 

қайталап ойнату.

h 
• Дыбысты өшіру немесе қалпына 

келтіру.

i DBB
• Динамикалық бассты күшейту 

функциясын қосады немесе өшіреді.

j DISPLAY
• Ағымдағы күйді көрсету.

k PROG
• Жолдарды бағдарламалау.
• Радио станцияларды бағдарламалау.

l SHUFFLE
• Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.

m 
• Ойнатуды тоқтату немесе 

бағдарламаны өшіру.

n PRESET +/-
• Алдан ала орнатылған радио 

станцияны таңдау.

o 
• Ойнатуды бастау немесе уақытша 

тоқтату.

p MP3-LINK
• Сыртқы дыбыс құрылғысының көзін 

таңдау.

q 
• Диск бөлімін ашу/жабу.
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3 Жұмысты 
бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 
бойынша орындаңыз.
Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден 
осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі 
сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі 
құрылғының артқы жағында. Осы жерге 
нөмірлерді жазыңыз: 
Үлгі нөмірі. __________________________
Сериялық нөмір. _______________________

Тегіс бетке қою
Шағын Hi-fi жүйесін тегіс жерге қоймас 
бұрын берілген негіз қысқышын тіркеңіз.
1 Шағын Hi-fi жүйесін бетін төмен 

қаратып, тегіс бетке қойыңыз.
2 Негіз қысқышын құрылғының төменгі 

жағындағы екі ұяға кіргізіңіз.
3 Орнына түскенше ұяларға 

сәйкестендіріп, қысқышты төмен қарай 
итеріңіз.

 

Кеңес

 • Құрылғыны қабырғаға да орнатуға болады.

Қашықтан басқару құралын 
дайындау

Ескерту

 • Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, 
күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. 
Батареяларды отқа тастамаңыз.

 • Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! 
Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін 
ешқашан араластырмаңыз.

 • Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. 
Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын 
ауыстыру үшін: 
1 Батарея бөлімін ашыңыз.
2 AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс 

қаратып (+/-) салыңыз.
3 Батарея бөлімін жабыңыз.

 
Қуат адаптерін қосу

Ескерту

 • Өнімді бұзып алу қаупі! Электр қуаты көзіндегі 
кернеулі токтың шағын Hi-Fi жүйесінің артқы 
жағында немесе астында көрсетілген кернеулі токқа 
сәйкестігін тексеріңіз.

 • Ток соғу қаупі бар! Қуат адаптерін ажыратқанда, 
ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды 
ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін қабырға розеткасына 
қосыңыз.
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 » Қызыл күту режимінің көрсеткіші 
қосылады.

 » Құрылғы қолдану үшін орнатуға дайын.

 
Қосу

 түймесін басыңыз.
 » Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Қосып, көзді тікелей таңдау үшін
• Қашықтан басқару пультіндегі CD, FM 

немесе MP3-LINK түймесін басыңыз.

Күту режиміне ауысу
Күту режиміне ауысу үшін  түймесін 
басыңыз.
 » Қызыл күту режимінің көрсеткіші 

қосылады.
 » Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Дискіні ойнату
Ескерту

 • Диск бөліміне дискілерден басқа заттарды салмаңыз.
 • Диск бөліктерінің ішінен дискінің оптикалық 

линзаларына қолыңызды тигізбеңіз.

1 Диск көзін таңдау үшін қашықтан 
басқару құралында CD түймесін 
басыңыз.

2 Диск бөлімін ашу үшін құрылғыда  
түймесін басыңыз.

3 Дискіні басылған бетін сыртқа қаратып 
салыңыз.

4 Диск бөлімін жабу үшін  түймесін 
басыңыз.
• Ойнатуды уақытша тоқтату/

жалғастыру үшін  түймесін 
басыңыз.

• Ойнатуды тоқтату үшін  түймесін 
басыңыз.

Ойнату опциялары

Жолға өту
Ойнату кезінде басқа жолды таңдау үшін  
/  түймесін басыңыз.

Жолда іздеу

1 Ойнату кезінде  /  түймесін басып 
тұрыңыз.

2 Қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін 
босатыңыз.

Ойнату ақпаратын көрсету
Ойнату кезінде басқа ойнату ақпаратын 
таңдау үшін DISPLAY түймесін қайталап 
басыңыз.
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Жолдарды бағдарламалау.
Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.
1 Бағдарлама режимін белсендіру үшін 

ықшам диск режимінде, тоқтату 
позициясында PROG түймесін басыңыз.
 » [P01] (бағдарлама) көрсетіледі.

2 Жол нөмірін таңдау үшін  /  
түймесін басыңыз, одан кейін құптау 
үшін PROG түймесін басыңыз.

3 Бағдарламалау мақсатында көбірек 
жолды таңдау және сақтау үшін 
2-қадамды қайталаңыз.

4 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін 
 түймесін басыңыз.

Бағдарламаны жою үшін, 
•  түймесін екі рет басыңыз.
• Басқа режимге ауысыңыз.
• Micro Hi-Fi жүйесін өшіріңіз.

Қайталап ойнату

1 Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін 
REPEAT түймесін қайталап басыңыз:
• [r1]: ағымдағы жолды қайталап 

ойнату.
• [rA]: барлық жолдарды қайталап 

ойнату.
2 Қалыпты ойнатуға оралу үшін қайталау 

режимі көрсетілмегенше REPEAT 
түймесін қайталап басыңыз.

Кездейсоқ ойнату
Барлық жолдарды кездейсоқ ретпен 
ойнатуға болады.
1 Ойнату кезінде SHUFFLE түймесін 

басыңыз.
• [SH]: жолдарды кездейсоқ түрде 

ойнату.
2 Қалыпты ойнатуға оралу үшін SHUFFLE 

түймесін қайтадан басыңыз.

5 Дыбыс 
деңгейін және 
дыбыс әсерін 
реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу
Ойнату кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату/
төмендету үшін VOL +/- түймесін басыңыз.

Бассты жақсарту
Ойнату кезінде динамикалық бассты 
жақсарту функциясын қосу немесе өшіру үшін 
DBB түймесін қайталап басыңыз.
 »  Ағымдағы DBB параметрі көрсетіледі.

• [dbb-0]: динамикалық бассты күшейту 
(DBB) функциясы өшірулі.

• [dbb-1]: DBB функциясы қосулы.

Дыбысты өшіру
Ойнату кезінде дыбысты өшіру немесе 
қалпына келтіру үшін  түймесін басыңыз.
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6 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу.

1 FM көзін таңдау үшін қашықтан басқару 
құралында FM түймесін басыңыз.

2  /  түймесін 2 секундтан артық 
басып тұрыңыз.
 » Радио күшті қабылдау сигналы 

бар станцияға автоматты түрде 
реттеледі.

3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 
2-қадамды қайталаңыз.
• Әлсіз станцияны реттеу үшін 

оңтайлы қабылдау сигналы 
табылғанша TUNING +/- түймесін 
қайталап басыңыз.

• FM қабылдауын жақсарту үшін, сым 
ұшын толығымен ұзартыңыз.

Радио станцияларды 
автоматты түрде 
бағдарламалау

Ескертпе

 • Ең көбі 10 алдын ала орнатылған FM радио 
станциясын бағдарламалай аласыз.

Автоматты бағдарламалау режимін 
белсендіру үшін тюнер режимінде PROG 
түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 » [AUTO] (авто) көрсетіледі.
 » Барлық қол жетімді станциялар толқын 

жиілігін қабылдау сигналының күшінің 
ретімен бағдарламаланады.

 » Бірінші бағдарламаланған радио станция 
автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды 
қолмен бағдарламалау

Ескертпе

 • Ең көбі 10 алдын ала орнатылған радио станцияны 
бағдарламалай аласыз.

1 Радио станцияға реттеу.
2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін 

PROG түймесін басыңыз.
 » [P01] көрсетіледі.

3 Осы радио станцияға нөмір беру үшін 
PRESET +/- түймесін басыңыз, одан кейін 
құптау үшін PROG түймесін басыңыз.
 » Алдын ала орнатылған нөмір мен 

радио станция жиілігі көрсетіледі.

4 Басқа станцияларды бағдарламалау үшін 
жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Кеңес

 • Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның 
орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио 
станцияны таңдау
Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін 
тюнер режимінде PRESET +/- түймесін 
басыңыз.
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7 Басқа 
мүмкіндіктер

Сыртқы құрылғыны тыңдау
Осы шағын Hi-Fi жүйесі арқылы сыртқы 
құрылғыны тыңдай аласыз.
1 AUX көзін таңдау үшін қашықтан 

басқару құралында MP3-LINK түймесін 
басыңыз.

2 MP3 байланыс кабелін келесіге қосыңыз: 
• құрылғыдағы MP3-LINK ұясы (3,5 

мм)
•  сыртқы құрылғыдағы гарнитура ұясы

3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз 
(құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз).

 STANDBY

MP3 LINK

8 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз 
өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты 2 x 2 Вт ОКМ
Жиілік жауабы 60 Гц - 20 кГц
Шу коэффициентіне 
сигнал

 
>57 дБА

Қосымша кіріс 0,6 В ОКМ 22 кОм

Диск
Лазер түрі Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі 12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін 
диск

 
CD-DA, CD-R, CD-RW

Дыбыс DAC 24 бит / 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн <1% (1 кГц)
Жиілік жауабы 60 Гц -20 кГц  

(44,1 кГц)
С/Ш қатынасы >57 дБА

Теңшегіш
Реттеу ауқымы FM: 87,5 - 

108 МГц
Реттеу торы 50 кГц
Сезімталдық
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы

<22 дБф
<48 дБф

Іздеуді таңдау мүмкіндігі >28 дБф
Гармоникалық мазмұн <3%
Шу коэффициентіне сигнал >55 дБ
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Динамиктер
Үндеткіштің номиналдық 
қарсылығы

 
4 Ом

Үндеткіш драйвері 2,5" толық ауқым
Сезімталдық >82 дБ/м/Вт  

±3 дБ/м/Вт

Жалпы ақпарат
Адаптер 9 В, 1,5 В
Жұмыс үшін қуат тұтынуы10 Вт
Күту режимінде қуат 
тұтынуы

 
< 0,5 Вт

Мөлшері
- Негізгі құрылғы  
(Е x Б x Қ)

 
400 x 202 x 80 мм

Салмағы
- Қорабымен
- Негізгі құрылғы

3,82 кг
1,4 кг

9 Ақаулықтарды 
жою

Ескерту

 • 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 проблема шешілмесе, Philips 
веб-торабына (www.philips.com/support) 
өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, 
құрылғының жақында болуын және үлгі 
нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын 
қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ
 • Құрылғының АТ қуат сымының дұрыс 

қосылуын қамтамасыз етіңіз.
 • АТ розеткасында қуат болуын 

қамтамасыз етіңіз.
 • Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде 

жолды ойнату соңына жеткеннен кейін 
және ешқандай басқару болмаса, жүйе 
15 минуттан кейін автоматты түрде 
өшеді.

Құрылғыдан жауап жоқ
 • АТ қуат ашасын ажыратып, қайта 

қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан 
қосыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар
 • Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді
 • Қандай да бір функция түймесін 

баспастан бұрын, алдымен негізгі 
құрылғының орнына қашықтан басқару 
құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

 • Қашықтан басқару құралы мен құрылғы 
арасын жақындатыңыз.
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 • Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен 
(+/– белгілері) туралап салыңыз.

 • Батареяны ауыстырыңыз.
 • Қашықтан басқару құралын құрылғының 

алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған
 • Дискіні салыңыз.
 • Дискінің төмен қарап салынғанын 

тексеріңіз.
 • Линзадағы ылғал конденсациясы 

тазаланғанша күтіңіз.
 • Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
 • Пішімделген ықшам дискіні немесе 

дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау
 • Құрылғы мен теледидар немесе 

бейнемагнитофон арасындағы 
қашықтықты көбейтіңіз.

 • Антеннаны толығымен ұзартыңыз.
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