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Мазмұны

Пайдаланбас бұрын оқу керек
Ȼԝɥԧɧɿɦɬɭɪɚɥɵɬɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɚɥԑɵԙɵɡɤɟɥɫɟ³ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ±Ɏɭɧɤɰɢɹɥɵԕɧԝɫԕɚɭɥɵԕ´ԕԝɠɚɬɵɧɨԕɵԙɵɡ
³ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ±Ɏɭɧɤɰɢɹɥɵԕɧԝɫԕɚɭɥɵԕ´ԕԝɠɚɬɵɧ
жүктеп алу үшін Panason�c веб-сайтына
(https://panason�c.net/cns/prod�splays/) кіріңіз.
ɋɿɡԕɨɥɞɚɧɚɬɵɧɬɿɥɞɟɬɟɤ³ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ±ɇɟɝɿɡɝɿ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԕ´ ɨɫɵԕԝɠɚɬ ɛɟɪɿɥɝɟɧ
Ɍɨɥɵԕɦԥɥɿɦɟɬɚɥԑɵԙɵɡɤɟɥɫɟ³ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ±
Ɏɭɧɤɰɢɹɥɵԕɧԝɫԕɚɭɥɵԕ´ԕԝɠɚɬɵɧɛɚɫԕɚɬɿɥɞɟɨԕɢɚɥɚɫɵɡ
ɀɢɧɚԕɬɵɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɫɛԝɪɵɧɨɫɵɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵɨԕɵԙɵɡɠԥɧɟ
ɛɨɥɚɲɚԕɬɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭԛɲɿɧɫɚԕɬɚɩԕɨɣɵԙɵɡ
Ɉɫɵ³ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚԑɵ´ɫɭɪɟɬɬɟɪɦɟɧɷɤɪɚɧɞɚɪ
ɫɭɪɟɬɬɟɭɦɚԕɫɚɬɵɧɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧɠԥɧɟɧɚԕɬɵɫɵɧɚɧԧɡɝɟɲɟ
ɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
Ɉɫɵɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚԑɵɫɢɩɚɬɬɚԑɵɲɫɭɪɟɬɬɟɪɧɟɝɿɡɿɧɟɧ
ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɧɿԙɧɟɝɿɡɿɧɞɟɠɚɫɚɥԑɚɧ

ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶ
ɞɸɣɦɞɭɤɦɨɞɟɥɶO

Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɬɭɪɚɥɵɦɚԙɵɡɞɵɧԝɫԕɚɭɥɚɪ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚԕɚɬɵɫɬɵɫɚԕɬɵԕɲɚɪɚɥɚɪɵ
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɬɭɪɚɥɵɦɚԙɵɡɞɵɟɫɤɟɪɬɭ
ȻȺɌȺɊȿəԔȺɍȱɉɋȱɁȾȱȽȱɌɍɊȺɅɕɇԜɋԔȺɍɅȺɊ
ɋɵɦɫɵɡɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿɠɟɥɿɥɟɪɬɭɪɚɥɵ
Ԕɨԕɵɫԕɚɥɚԕɬɵɪɭ
Ԧɧɿɦɞɟɝɿɛɟɥɝɿɥɟɪ
Ԕɚɦɬɵɥɚɬɵɧɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪ
ɀɚɥɩɵɤԧɪɿɧɿɫɿ
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɟɝɿɛɚɫԕɚɪɭɬԛɣɦɟɥɟɪɿ
,5ԕɚɛɵɥɞɚԑɵɲɵɧԕɨɫɵɥɭ
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿԕɨɫɭԧɲɿɪɭ
ɀԧɧɟɥɬɭ
ɂԔɫɟɧɫɨɪɵɧɛɟɤɿɬɭ
W�-F�ɤɿɥɬɿɧɛɟɤɿɬɭ
Ɏɭɧɤɰɢɹɥɵԕɫɥɨɬɬɵɛɟɤɿɬɭ
ɀɵɥɠɵɬɭɤɟɡɿɧɞɟɝɿɫɚԕɬɵԕɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪ
ȺɃɇɕɆȺɅɕɌɈɄɋɕɆɕɌɍɊȺɅɕȿɋɄȿɊɌɍ
Ԕɚɲɵԕɬɚɧɛɚɫԕɚɪɭԕԝɪɚɥɵ
Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɥɚɪ
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿɛɟɤɿɬɭ
9(6$ԕɚɛɵɪԑɚԑɚɛɟɤɿɬɭԧɥɲɟɦɞɟɪɿ
Ԕɚɛɵɪԑɚɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɧɠԥɧɟɬԛɩԕɨɣɦɚɧɵɛɟɤɿɬɭɝɟԕɚɬɵɫɬɵ
ɫɚԕɬɵԕɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪ
ɒɟɝɿɧɿɫɬɿԕɚɛɵɪԑɚԑɚɨɪɧɚɬɭ
ɉɨɪɬɪɟɬɬɿɤɨɪɧɚɬɭԑɚԕɚɬɵɫɬɵɫɚԕɬɵԕɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪ
Ȼɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕɠɚɫɚԕɬɚɦɚɥɢɰɟɧɡɢɹɫɵ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹɯɚɛɚɪɥɚɧɞɵɪɭɵ
Ԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭɨɪɬɚɥɵԑɵ
ԦɇȱɆɇȱԘɋԤɃɄȿɋɌȱȽȱɌɍɊȺɅɕȺԔɉȺɊȺɌ

*Чыныгы дааналык:
3840 × 2160p

DPQP1376ZC/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ЕСКЕРТУɬɨɤɫɨԑɭԕɚɭɩɿɧɚɡɚɣɬɭԛɲɿɧ
ԕɚԕɩɚԕɬɵɧɟɦɟɫɟɚɪɬԕɵɠɚԑɵɧ
ɚɥɦɚԙɵɡȱɲɿɧɞɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɠԧɧɞɟɣɚɥɚɬɵɧɛԧɥɿɤɬɟɪɠɨԕԔɵɡɦɟɬ
ɤԧɪɫɟɬɭɞɿɛɿɥɿɤɬɿԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭ
ɦɚɦɚɧɞɚɪɵɧɚɬɚɩɫɵɪɵԙɵɡ
Пайдалану алдында осы нұсқаулықты
толығымен және мұқият оқып шығыңыз және
болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз
Ԛɲɛԝɪɵɲɬɵԙ ɿɲɿɧɞɟɝɿ ɠɟɛɟ ɛɚɫɬɵ
ɧɚɣɡɚԑɚɣ ɠɚɪԕɵɥɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵԑɚ
ԧɧɿɦɧɿԙ ɿɲɿɧɞɟɝɿ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿԙ
ɷɥɟɤɬɪɬɨɝɵɧɵԙɫɨԑɭԕɚɭɩɿɛɚɪɟɤɟɧɿɧ
ɟɫɤɟɪɬɭɝɟɚɪɧɚɥԑɚɧ
Ԛɲɛԝɪɵɲ ɿɲɿɧɞɟɝɿ ɥɟɩ ɛɟɥɝɿɫɿ
ԕԝɪɵɥԑɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ және ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ
ɬɭɪɚɥɵ ɦɚԙɵɡɞɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵ ɛɚɪ
ɟɤɟɧɿɬɭɪɚɥɵɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵԑɚɟɫɤɟɪɬɭɝɟɚɪɧɚɥԑɚɧ
СЛОТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:
Ⱦɢɫɩɥɟɣ ԕɨɫɭɥɵ ɤ ɟɡɞɟ 6/27 ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ
ԕɨɫɩɚԙɵɡ Ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧ ɧɟɦɟɫɟ
ɞɢɫɩɥɟɣɞɟɝɿ ɬԛɣɦɟɥɟɪɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ɠɚɬԕɚɧɞɚ
6/27 ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ԕɨɫɵԙɵɡ ɨɧɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ
ԧɡɿɧɞɟɝɿɬԛɣɦɟɥɟɪɚɪԕɵɥɵԕɨɫɩɚԙɵɡ
ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы қауіпсіздік үшін
жауапты тұлға тарапынан аспапты пайдалану
нұсқаулары үйретілмесе, физикалық, сезу
органдары немесе ақыл-ой қабілеттері жоқ
және/немесе тиісті тәжірибе мен білімге ие емес
тұлғалар (балаларды қосқанда) пайдалануға
арналмаған.

Қауіпсіздік туралы
маңызды нұсқаулар
 Ȼԝɥԧɧɿɦɬɟɤԛɣɞɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧ
Бұл құрылғыны қандай қоршаған орта
температурасында пайдалану керек
 Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɬɟԙɿɡɞɟԙɝɟɣɿɧɟɧɦ ɮɭɬ 
ɬԧɦɟɧɠɟɪɞɟɩɚɣɞɚɥɚɧԑɚɧɤɟɡɞɟ&&
))

 Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɠɨԑɚɪɵ ɛɢɿɤɬɿɤɬɟɪɞɟ  ɦ 
ɮɭɬ  және ɨɞɚɧ ɠɨԑɚɪɵ және ɬɟԙɿɡ ɞɟԙɝɟɣɿɧɟɧ
ɦ ɮɭɬ ɬԧɦɟɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɤɟɡɿɧɞɟ
&& ))
Құрылғыны теңіз деңгейінен 2800 м (9186 фут)
және одан жоғары жерде орнатпаңыз.
 Ɇԝɧɵɿɫɬɟɦɟɭɿɲɤɿɛԧɥɿɤɬɟɪɞɿԙԕɵɡɦɟɬɟɬɭɦɟɪɡɿɦɿɧ
ԕɵɫԕɚɪɬɵɩɚԕɚɭɥɵԕɬарға әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Әрі ԕɚɪɚɣ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԛɲɿɧ ɨɫɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɵ
ɫɚԕɬɚɩԕɨɣɵԙɵɡ
 Ɍɚɡɚɥɚɭɞɵ ɛɚɫɬɚɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ԧɧɿɦɞɿ ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ
ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡԦɧɿɦɞɿԕɨɫɭɥɵɤɟɡɞɟɬɚɡɚɥɚɦɚԙɵɡ
ɋԝɣɵԕ ɧɟɦɟɫɟ ɚɷɪɨɡɨɥɶɞɿ ɬɚɡɚɥɚԑɵɲɬɚɪɞɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡɌɚɡɚɥɚɭԛɲɿɧɞɵɦԕɵɥɲԛɛɟɪɟɤɬɿ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ ȿɝɟɪ ɛԝɥ ɤԧɦɟɤɬɟɫɩɟɫɟ /&'
ɞɢɫɩɥɟɣ ɬɚɡɚɥɚԑɵɲɬɚɪɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ
Ɍɚɡɚɥɚԑɵɲɬɵɬɿɤɟɥɟɣԧɧɿɦɝɟԕɨɥɞɚɧɛɚԙɵɡ
 Ȼԝɡɵɥɭɞɵԙ ɚɥɞɵɧ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ԝɫɵɧɵɥɦɚɣɬɵɧ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɞɵɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ
 Ԧɧɿɦɞɿ ɠɭɭ ɜɚɧɧɚɥɚɪɵɧɵԙ ɲԝԙԑɵɥɲɚɥɚɪɞɵԙ
ɫɭкәстрөлдерінің, ɛɚɫɫɟɣɧɞɟɪɞɿԙɬɛɠɚɧɵɧɞɚ
ԕɨɣɦɚԙɵɡ
 Ԧɪɬɤɟ ɧɟɦɟɫɟ ɬɨɤ ɫɨԑɭɵ ԕɚɭɩɿɧɟ әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ
ɡɚԕɵɦɞɵɛɨɥɞɵɪɦɚɭԛɲɿɧԧɧɿɦɝɟɫԝɣɵԕɬɵԕɬɚɪɞɵԙ
ɬɚɦɭɵɧɧɟɦɟɫɟɲɚɲɵɪɚɭɵɧɛɨɥɞɵɪɦɚԙɵɡжәне
ɜɚɡɚɥɚɪɫɚɩɬɵɚɹԕɬɚɪɬ ɛɫɢɹԕɬɵɫԝɣɵԕɬɵԕɬɚɪ
ɬɨɥɬɵɪɵɥԑɚɧ ɡɚɬɬɚɪɞɵ ԧɧɿɦɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦɧɿԙ
ԛɫɬɿɧɞɟ ԕɨɣɦɚԙɵɡ ɦɵɫɚɥɵ ԕԝɪɵɥԑɵ ԛɫɬɿɧɞɟɝɿ
ɫԧɪɟɥɟɪ 
 ɀɟɥɞɟɬɭ ɦɚԕɫɚɬɬɚɪɵɧɞɚ ԧɧɿɦ ɦɟɧ ԕɚɛɵɪԑɚɥɚɪ
ɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɠɢԣɚɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɤɟɦɿɧɞɟɫɦ
ɛɨɫɨɪɵɧԕɚɥɞɵɪɵԙɵɡ
 Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɬɟɤ ɩɚɫɩɨɪɬɵɧɞɚ ɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧ ԕɭɚɬ
ɤԧɡɿɧɟɧ ɿɫɤɟ ԕɨɫɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ Ԕɨɫɵɦɲɚ ɚԕɩɚɪɚɬ
ɚɥɭԛɲɿɧɞɢɥɟɪɝɟɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
 Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɲɚɪɚɫɵ ɪɟɬɿɧɞɟ ԧɧɿɦɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ԛɲ
ɫɵɦɞɵ ɠɟɪɝɟ ԕɨɫɭ ɚɲɚɫɵ ɛɟɪɿɥɟɞɿ Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɲɚɪɚɫɵ ɪɟɬɿɧɞɟ ɠɟɪɝɟ ԕɨɫɭ ɚɲɚɫɵɧɚ ɟɲɛɿɪ
ԧɡɝɟɪɿɫ ɟɧɝɿɡɛɟԙɿɡ Ԧɧɿɦ ԛɲɿɧ әрɞɚɣɵɦ ɠɟɪɝɟ
ԕɨɫɵɥԑɚɧɪɨɡɟɬɤɚɧɵɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ
 Ԕԝɪɵɥԑɵԑɚ ԕɚɠɟɬɬɿ ԕɭɚɬɬɵ ɛɟɪɟɬɿɧ ɪɨɡɟɬɤɚ ɦɟɧ
ɚɲɚɧɵԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿԙɿɡ
 Ԧɧɿɦɞɿ ɷɥɟɤɬɪ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɿɧɟ ԧɧɿɦɞɟɝɿ әрекɟɬɬɟɪ
әсер еɬɩɟɣɬɿɧԕɚɥɵɩԕɚԕɨɣɵԙɵɡ
 Ԧɧɿɦɞɟ ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɛɚɪɥɵԕ ɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪ ɦɟɧ
ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵɨɪɵɧɞɚԙɵɡ
 Ɍɢɿɫɬɿ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɞɿ ɿɫɤɟ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ɷɤɪɚɧɞɵԕ
ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵɨɪɵɧɞɚԙɵɡ
 Ԧɪɬɧɟɦɟɫɟɷɥɟɤɬɪɬɨԑɵɧɵԙɫɨԑɭԕɚɭɩɿɧɛɨɥɞɵɪɦɚɭ
ԛɲɿɧɚɲɚɥɚɪɦɟɧԝɡɚɪɬԕɵɲɫɵɦɞɚɪɞɵɲɚɦɚɞɚɧ
ɬɵɫ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ Ԧɡɿԙɿɡ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ
ԛɲɿɧ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ԕɚԕɩɚԑɵɧ ɚɲɩɚԙɵɡ ȿɝɟɪ
ԕɚɠɟɬɬɿ ԕɵɡɦɟɬ ԕɚɠɟɬɬɿɥɿɤɬɟɪɿɧ ԧɤɿɥɟɬɬɿ ɫɟɪɜɢɫ
Қазақ

ԕɚɧɚԑɚɬɬɚɧɞɵɪɦɚɫɚ ԕɚɭɿɩɬɿ ɤɟɪɧɟɭ жәнɟ ɛɚɫԕɚ
ԕɚɭɿɩɬɟɪɬɭɵɧɞɚɭɵɦԛɦɤɿɧ

 Ԧɧɿɦɞɟɪɿԙɿɡɞɿԙɷɤɪɚɧɵɧɚɧɟɦɟɫɟɤɟɡɤɟɥɝɟɧɛɚɫԕɚ
ɛɟɬɤɟԛɲɤɿɪɡɚɬɩɟɧɬɢɦɟԙɿɡ

 ȿɝɟɪ ɫɿɡ ԧɧɿɦɞɿ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɣɬɵɧ
ɛɨɥɫɚԙɵɡԕɭɚɬɫɵɦɵɧɠɟɥɿɞɟɧɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ

 Ԧɧɿɦɞɿɵɥԑɚɥɞɵɨɪɬɚɞɚɫɚԕɬɚɦɚԙɵɡ

 Ԧɧɿɦɞɿ ɠɚԕɫɵ ɠɟɥɞɟɬɿɥɟɬɿɧ ɠɟɪɝɟ ԕɨɣɵɩ ԕɚɬɬɵ
ɠɚɪɵԕɬɚɧ ԕɵɡɵɩ ɤɟɬɭɞɟɧ және ɵɥԑɚɥɞɚɧ
ɫɚԕɬɚԙɵɡ

 Ԧɧɿɦɞɿԧɬɟɵɫɬɵԕɨɪɬɚɞɚɫɚԕɬɚɦɚԙɵɡ

 Ԧɧɿɦɞɿ&&ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɫɚԕɬɚɭɤɟɪɟɤ
Әйтпесе, құрылғы біржоɥɚɛԝɡɵɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
 Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɠɟɪɝɟԕɨɫɵɥԑɚɧɪɨɡɟɬɤɚԑɚԕɨɫɵԙɵɡ
Әрқɚɲɚɧԧɧɿɦɦɟɧɛɿɪɝɟԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿɥɝɟɧɠɟɪɝɟ
ԕɨɫɵɥԑɚɧ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ Ԧɧɞɿɪɭɲɿ
ɠɟɪɝɟԕɨɫɩɚɣɩɚɣɞɚɥɚɧɭɬɭɞɵɪԑɚɧɟɲɛɿɪɡɚԕɵɦԑɚ
ɠɚɭɚɩɬɵɟɦɟɫ
 Ɍԝɪɚԕɬɵ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɠɚɛɞɵԕ ԛɲɿɧ ԑɢɦɚɪɚɬɬɚ
ɨɪɧɚɬɭ ɫɵɦɞɚɪɵɧɚ ԕɚɬɵɧɚɫɭ ɨԙɚɣ ɚɠɵɪɚɬԕɵɲ
ԕԝɪɵɥԑɵɤɿɪɿɫɬɿɪɿɥɭɿɤɟɪɟɤ
 Ɋɨɡɟɬɤɚԑɚ ԕɨɫɵɥɚɬɵɧ ɠɚɛɞɵԕ ԛɲɿɧ ɪɨɡɟɬɤɚɧɵ
ɠɚɛɞɵԕɬɵԙɠɚɧɵɧɚɨɪɧɚɬɭɤɟɪɟɤжәне ԕɨɥɠɟɬɤɿɡɭ
ɨԙɚɣɛɨɥɭɵɤɟɪɟɤ
 Ԧɧɿɦɧɿԙԕɵɡɚɬɵɧɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɟԝɡɚԕɭɚԕɵɬɬɢɦɟԙɿɡ
Ȼԝɥɚɣ ɿɫɬɟɭ ɬԧɦɟɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɵԕ ɤԛɣɿɤɬɟɪɝɟ
әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɬɵɧ ɋɄȾ ɩɚɧɟɥɿ
әйɧɟɤɬɟɧ ɠɚɫɚɥԑɚɧ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ԧɧɿɦ ԕԝɥɚɩ
ɬԛɫɤɟɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ ɨԑɚɧ ɫɨԕԕɵ ɬɢɝɟɧɞɟ ɫɵɧɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ ɋɄȾ ɩɚɧɟɥɿ ɫɵɧԑɚɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ɫɵɧԑɚɧ
әйнек ɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɟɧɠɚɪɚԕɚɬɚɥɭɞɚɧɫɚԕɬɚɧɵԙɵɡ
 Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԧɥɿɦɝɟ ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ɚɭɵɪ
ɮɢɡɢɤɚɥɵԕɡɚԕɵɦԑɚɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɠɨԑɚɥɬɭɥɚɪԑɚ
ɫɨɧɵԙ ɿɲɿɧɞɟ ɹɞɪɨɥɵԕ ԕɨɧɞɵɪԑɵɞɚԑɵ ɹɞɪɨɥɵԕ
ɪɟɚɤɰɢɹɧɵ ɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ ԧɦɿɪɞɿ ԕɨɥɞɚɭ
ɠԛɣɟɫɿɧ және ԕɚɪɭ ɠԛɣɟɫɿɧɞɟɝɿ ɡɵɦɵɪɚɧɞɵ
ԝɲɵɪɭɞɵ ɛɚԕɵɥɚɭɞɵ ɠɨԑɚɥɬɭԑɚ әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ
ԧɥɿɦɝɟ әкɟɥɟɬɿɧ ԕɚɭɿɩɬɟɪɦɟɧ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɭɿɩɬɿ
ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɦɟɧɛɿɪɝɟɛɨɥɦɚɭɵɤɟɪɟɤ
 Ԧɧɿɦɝɟɬɿɤɤԛɧɠɚɪɵԑɵɧɵԙәсерін ɬɢɝɿɡɛɟԙɿɡɧɟɦɟɫɟ
ԧɧɿɦ ԛɫɬɿɧɟ ɧɟɦɟɫɟ ɠɚɧɵɧɞɚ ɠɚɧɞɵɪɵɥԑɚɧ
ɲɚɦɞɚɪɫɢɹԕɬɵɚɲɵԕɠɚɥɵɧɞɚɪɞɵԕɨɣɦɚԙɵɡ
 ɗɥɟɤɬɪɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪɪɚɞɢɚɬɨɪɥɚɪɬ ɛɫɢɹԕɬɵ
ɟɲɛɿɪɠɵɥɭɤԧɡɿɧԧɧɿɦɠɚɧɵɧɚԕɨɣɦɚԙɵɡ
 ɕԕɬɢɦɚɥ ɷɥɟɤɬɪ ɬɨԑɵɧɵԙ ɫɨԑɭɵɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ
ԛɲɿɧɬԧɬɟɧɲɟɚɭɚɪɚɣɵɧɞɚ ɞɚɭɵɥɞɚɪɧɚɣɡɚԑɚɣ 
ԧɧɿɦɞɿɠɟɥɿɞɟɧɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ
 ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚ ɫɢɩɚɬɬɚɥԑɚɧɞɚɪɞɚɧ
ɛɚɫԕɚɛɚɫԕɚɪɭɬɟɬɿɤɬɟɪɿɧɟɬɢɦɟԙɿɡɇԝɫԕɚɭɥɵԕɬɚ
ɫɢɩɚɬɬɚɥɦɚԑɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ɬɟɬɿɤɬɟɪɿɧ ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ
ɪɟɬɬɟɭ ɡɢɹɧ ɬɢɝɿɡɭɿ ɦԛɦɤɿɧ ɛԝɥ ɤԧɛɿɧɟɫɟ ɛɿɥɿɤɬɿ
ɬɟɯɧɢɤɬɿԙԝɡɚԕɬԛɡɟɬɭɠԝɦɵɫɵɧԕɚɠɟɬɟɬɟɞɿ
 Ԧɧɿɦɞɿ ɲɚɣԕɚɦɚԙɵɡ Ɉɧɵԙ ԧɡ ԕɚɥɩɵɧɞɚ
ɬɟԙɞɟɫɬɿɪɿɥɝɟɧɤԛɣɞɟɬԝɪɭɵɧԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿԙɿɡ
 Ԧɧɿɦɿԙɿɡɝɟ ɟɲɛɿɪ ɡɚɬɬɵ ɥɚԕɬɵɪɦɚԙɵɡ ɧɟɦɟɫɟ
ɬԛɫɿɪɿɩɚɥɦɚԙɵɡ
Қазақ

 Ԧɧɿɦɞɿԧɬɟɫɚɥԕɵɧɨɪɬɚɞɚɫɚԕɬɚɦɚԙɵɡ
 Ԧɧɿɦɞɿɟɞɟɧɝе және көлбɟɭɛɟɬɬɟɪɝɟԕɨɣɦɚԙɵɡ
 ɒɚԑɵɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪ ɤɟɡɞɟɣɫɨԕ ɠԝɬɵɩ ԕɨɣɵɥɫɚ
ɬԝɧɲɵԑɭ ԕɚɭɩɿɧ ɬ ɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɒɚԑɵɧ
ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ ɤɿɲɤɟɧɬɚɣ ɛɚɥɚɥɚɪɞɚɧ ɚɭɥɚԕ
ԝɫɬɚԙɵɡ Ʉɿɲɤ ɟɧɬɚɣ ɛɚɥɚɥɚɪɞɵԙ ɨɣɧɚɩ
ɬԝɧɲɵԑɭɞɵԙ ɵԕɬɢɦɚɥ ԕɚɭɩɿɧ ɬɭɞɵɪɦɚɭɵ ԛɲɿɧ
ԕɚɠɟɬ ɟɦɟɫ ԝɫɚԕ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ және ɛɚɫԕɚ
ɡɚɬɬɚɪɞɵɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟɨɪɚɭɵɲɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɵɧ
және ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ ɩɚɤɟɬɬɟɪɞɿɩɚɪɚԕɬɚɪɞɵ
ɬɚɫɬɚԙɵɡ
 Ɍɟ ɤ  ԧ ɧ ɞ ɿ ɪ ɭ ɲ ɿ  ɤ ԧ ɪ ɫ ɟɬ ɤ ɟ ɧ  ɬ ɿ ɪ ɤ ɟ ɦ ɟɥ ɟ ɪ ɞ ɿ 
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɞɵɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ
 Ȼԝɥ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ɫɵɦɫɵɡ /$1 ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ ɬɟɤ
ԑɢɦɚɪɚɬɬɚɪɿɲɿɧɞɟɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɭɵɤɟɪɟɤ
 Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿɠɵɥɠɵɬɩɚɫɛԝɪɵɧɛɚɪɥɵԕɤɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿ
және ɚɭɞɚɪɵɥɭɞɵ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɵɧ
ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ
 ȿɝɟɪɞɢɫɩɥɟɣɤɟɣɛɿɪɤɚɛɟɥɶɞɟɪәліԕɨɫɭɥɵɤɟɡɞɟ
ɠɵɥɠɵɬɵɥɫɚ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪ ɡɚԕɵɦɞɚɧɭɵ ɦԛɦɤɿɧ
және ԧɪɬ ɲɵԑɭɵ ɧɟɦɟɫɟ ɷɥɟɤɬɪ ɬɨԑɵ ɫɨԑɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ ɒɚԙ ɛɚɫɭɵɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿ
ɚɲɚɫɵɧ ɠԛɣɟɥɿ ɬԛɪɞɟ ɬɚɡɚɥɚɩ ɨɬɵɪɵԙɵɡ ȿɝɟɪ
ɚɲɚɞɚɲɚԙɠɢɧɚɥɫɚнәтɢɠɟɫɿɧɞɟɩɚɣɞɚɛɨɥɚɬɵɧ
ɵɥԑɚɥɞɵɥɵԕԕɵɫԕɚɬԝɣɵԕɬɚɥɭɞɵɬɭɞɵɪɭɵɦԛɦɤɿɧ
ɛԝɥɷɥɟɤɬɪɬɨԑɵɧɵԙɫɨԑɭɵɧɚɧɟɦɟɫɟԧɪɬɤɟәкɟɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧԔɭɚɬɤԧɡɿɧɿԙɚɲɚɫɵɧɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧɫɭɵɪɵɩ
ԕԝɪԑɚԕɲԛɛɟɪɟɤɩɟɧɫԛɪɬɿԙɿɡ
Өнімнің желдету саңылаулары
ɀɟɥɞɟɬɭ ɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪɵ ԧɧɿɦɧɿԙ ɬԝɪɚԕɬɵ ɠԝɦɵɫ
ɿɫɬɟɭɿɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɭɝɟ және ԕɵɡɵɩ ɤɟɬɭɿɧ
ɛɨɥɞɵɪɦɚɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧȻԝɥɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪɞɵɟɲɛɿɪ
ɬԛɪɞɟ ɠɚɩɩɚԙɵɡ Дәл ɨɫɵ ɫɟɛɟɩɬɿ ԧɧɿɦɿԙɿɡɞɿ
ɬԧɫɟɤɬɟɪɝɟ ɞɢɜɚɧɞɚɪԑɚ ɤɿɥɟɦɞɟɪɝɟ және ԝԕɫɚɫ
ɛɟɬɬɟɪɝɟԕɨɣɦɚԙɵɡ
Ԧɧɿɦɝɟɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪɧɟɦɟɫɟɚɲɵԕɠɟɪɥɟɪɚɪԕɵɥɵ
ɡɚɬɬɵ ɟɲԕɚɲɚɧ ɫɚɥɦɚԙɵɡ Ԧɧɿɦɞɟɝɿ ɠɨԑɚɪɵ
ɤɟɪɧɟɭ ɚԑɵɧɞɚɪɵ жәнɟ ԧɧɿɦɧɿԙ ɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪɵɧɚ
ɧɟɦɟɫɟɚɲɵԕɠɟɪɥɟɪɿɧɟɤɟɡɤɟɥɝɟɧɡɚɬɬɚɪɞɵɫɚɥɭ
ɷɥɟɤɬɪ ɬɨԑɵɧɵԙ ɫɨԑɭɵɧɚ ɿɲɤɿ ɛԧɥɿɤɬɟɪɞɿԙ ԕɵɫԕɚ
ɬԝɣɵԕɬɚɥɭɵɧɚ және/немесе ԧɪɬɤɟ әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ
Дәл ɨɫɵ ɫɟɛɟɩɬɿ ԧɧɿɦɝɟ ɫɭ ɧɟɦɟɫɟ ɫԝɣɵԕɬɵԕ
ɬԧɤɩɟԙɿɡ
Жөндеу
Ԧɧɞɿɪɭɲɿɥɟɪɞɿԙɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɛԧɥɿɦɿԕԝɠɚɬɬɚԧɧɿɦɧɿԙ
ɧɟɝɿɡɝɿ ɠԛɡɟɝɟ ɚɫɵɪɵɥɭɵɧ ɤԧɪɫɟɬɩɟɫɟ ԧɧɿɦɿԙɿɡɞɿ
ԧɡɿԙɿɡɠԧɧɞɟɦɟԙɿɡӘɣɬɩɟɫɟɤɟɩɿɥɞɟɦɟԙɿɡɭɚԕɵɬɲɚ
ɬɨԕɬɚɬɵɥɭɵɦԛɦɤɿɧжәне ɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵԙɵɡԑɚɧɟɦɟɫɟ
ԧɧɿɦɿԙɿɡɝɟԕɚɭɿɩɬԧɧɭɿɦԛɦɤɿɧԔɚɠɟɬɛɨɥɫɚԧɤɿɥɟɬɬɿ
ɫɟɪɜɢɫɬɟɧɤɟԙɟɫɚɥɵԙɵɡ

 Ʉɚɛɟɥɶɬɨɡԑɚɧɧɟɦɟɫɟɡɚԕɵɦɞɚɥԑɚɧɤɟɡɞɟ
 ȿɝɟɪ ԧɧɿɦ ɬԛɫɿɪɿɩ ɚɥɵɧɫɚ ɧɟɦɟɫɟ ɲɤ ɚɮ
ɡɚԕɵɦɞɚɥɫɚ
 ȿɝɟɪԧɧɿɦɧɿԙԧɧɿɦɞɿɥɿɝɿԧɡɝɟɪɫɟɧɟɦɟɫɟԕԝɪɵɥԑɵɧɵ
ɠԧɧɞɟɭԕɚɠɟɬɛɨɥɫɚ
 Ԧɧɿɦɝɟ ɫԝɣɵԕɬɵԕ ɬԧɝɿɥɝɟɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦ ɿɲɿɧɟ
ɡɚɬɬɚɪɬԛɫɤɟɧɞɟ
 Ԧɧɿɦɝе жаңбыр немесе су әсер еɬɤɟɧɞɟ
 Ԧɧɿɦɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚɫɢɩɚɬɬɚɥԑɚɧɞɚɣ
ɞԝɪɵɫɠԝɦɵɫɿɫɬɟɦɟɫɟ
Ауыстыруға арналған бөлшектер
Ԧɧɿɦɝɟ ɚɭɵɫɬɵɪɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪ ԕɚɠɟɬ
ɛɨɥɫɚ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭɲɿ ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɤԧɪɫɟɬɤɟɧ
ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɦɟɧ ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵ
ɦɟɧ ԧɧɿɦɞɿɥɿɝɿ ɛɿɪɞɟɣ ɚɭɵɫɬɵɪɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ
ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɿԙɿɡ
Ɋԝԕɫɚɬ ɟɬɿɥɦɟɝɟɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԧɪɬɤɟ
ɷɥɟɤɬɪɬɨԑɵɧɵԙɫɨԑɭɵɧɚжәнɟɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚԕɚɭɿɩɤɟ
әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
Қауіпсіздікті тексерулер
Ԕ ɵ ɡ ɦ ɟɬ  ɤ ԧ ɪ ɫ ɟɬ ɭ  ɧ ɟ ɦ ɟ ɫ ɟ  ɠ ԧ ɧ ɞ ɟɭ  ɠ ԝ ɦ ɵ ɫ ɵ
ɚɹԕɬɚɥԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɟɬɿɧ ɬɟɯɧɢɤɬɟɧ
ԧɧɿɦɧɿԙɬɢɿɫɬɿɠԝɦɵɫɤԛɣɿɧɞɟɛɨɥɭɵɧԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ
ɟɬɭ ԛɲɿɧ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɬɟɤɫɟɪɭɥɟɪɿɧ ɨɪɵɧɞɚɭɵɧ
ɫԝɪɚԙɵɡ
Қуат сымы

 Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ
 ɋɵɧԑɚɧ ɛɨɥɫɚ ɧɟɦɟɫɟ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɫɟ
ԕɭɚɬɫɵɦɵɧɠԧɧɞɟɭɝɟɬɵɪɵɫɩɚԙɵɡɁɚԕɵɦɞɚɧԑɚɧ
ɤɟɡɞɟ ɨɧɵ ɚɭɵɫɬɵɪԑɚɧ ɠԧɧ ɦԝɧɵ ɬɟɤ ɛɿɥɿɤɬɿ
ԕɵɡɦɟɬɤɟɪɥɟɪɨɪɵɧɞɚɭɵԕɚɠɟɬ
Әсіресе, балалардың қауіпсіздігі үшін
 Ȼԝɥ ɠɚɛɞɵԕ ɛɚɥɚɥɚɪ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɠɟɪɥɟɪɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɠɚɪɚɦɫɵɡ
 Ȼɚɥɚɥɚɪԑɚɞɢɫɩɥɟɣɝɟԧɪɦɟɥɟɭɝɟɧɟɦɟɫɟɨɧɵɦɟɧ
ɨɣɧɚɭԑɚɪԝԕɫɚɬɛɟɪɦɟԙɿɡ
 Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿɛɚɫɩɚɥɞɚԕɪɟɬɿɧɞɟɨԙɚɣɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ
ɛɨɥɚɬɵɧɠɢԣɚɡɞɵԙԛɫɬɿɧɟԕɨɣɦɚԙɵɡ
 ȿɫɿԙɿɡɞɟɛɨɥɫɵɧɛɚɥɚɥɚɪɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɧɵәɫɿɪɟɫɟ
©ԧɦɿɪɞɟɧ ɞɟ ԛɥɤɟɧª ɞɢɫɩɥɟɣɞɿ ɤԧɪɿɩ ɨɬɵɪɵɩ
ɬɨɥԕɭɵ ɦԛɦɤɿɧ Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿ ɢɬɟɪɭɝɟ ɚɭɞɚɪɭԑɚ
ɧɟɦɟɫɟԕԝɥɚɬɭԑɚɛɨɥɦɚɣɬɵɧɠɟɪɝɟԕɨɸԑɚɧɟɦɟɫɟ
ɨɪɧɚɬɭԑɚɤԧԙɿɥɛԧɥɭɤɟɪɟɤ
 Ⱦɢɫɩɥɟɣɝɟ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɛɚɪɥɵԕ ɫɵɦɞɚɪ ɦɟɧ
ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿ ԕɵɡɵԕԕɵɲ ɛɚɥɚɥɚɪ ɬɚɪɬɚ ɧɟɦɟɫɟ
ԝɫɬɚɩɚɥɚɚɥɦɚɣɬɵɧɟɬɿɩԧɬɤɿɡɭɤɟɪɟɤ
Қосылымдар
Ʉɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿԕɨɫɩɚɫɚɠɵɪɚɬɩɚɫɛԝɪɵɧ
ɧɟɝɿɡɝɿ ԕɭɚɬ ԕɨɫԕɵɲɵɧ ԧɲɿɪɿɩ ɚɲɚɧɵ
ɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ ɫɭɵɪɵԙɵɡ ɋɨɧɞɚɣɚԕ
ԕɨɫɵɥɚɬɵɧ ɠɚɛɞɵԕɬɵԙ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ
ɨԕɵԙɵɡ

 Ԕɭɚɬɫɵɦɵԧɧɿɦɞɿɷɥɟɤɬɪɠɟɥɿɫɿɧɟɧɚɠɵɪɚɬɭԛɲɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵжәне ɫɨɥɫɟɛɟɩɬɿɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ
ɞɚɣɵɧ ɤԛɣɞɟ ɛɨɥɭɵ ɤɟɪɟɤ Ԧɧɿɦ ɠɟɥɿɞɟɧ
ɚɠɵɪɚɬɵɥɦɚɫɚ ԕԝɪɵɥԑɵ ɛɚɪɥɵԕ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚ
ɬɿɩɬɿ ԧɧɿɦ ɤԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ ԧɲɿɪɭɥɿ
ɛɨɥԑɚɧɞɚɞɚԕɭɚтты әлі де алады.

Ʉɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿɠɚɥԑɚԑɚɧɤɟɡɞɟɤɿɪɿɫԝɹɲɵԕɬɵɲɵԑɵɫ
ԝɹɲɵԕɩɟɧɲɚɬɚɫɬɵɪɵɩɚɥɦɚԙɵɡɄɿɪɿɫжәне ɲɵԑɵɫ
ԝɹɲɵԕɬɚɪԑɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤɚɛɟɥɶɞɟɪɞɿ ɤɟɡɞɟɣɫɨԕ
ɤɟɪɿɫɿɧɲɟɠɚɥԑɚɭɚԕɚɭɥɵԕɬɚɪɦɟɧɛɚɫԕɚɦәсеɥɟɥɟɪ
ɬɭɞɵɪɭɵɦԛɦɤɿɧ

 Ⱦɢɫɩɥɟɣɦɟɧɛɿɪɝɟԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿɥɝɟɧԕɭɚɬɫɵɦɵɧ
ԑɚɧɚɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Тұрақтылық қаупі
Орналастыру

 Әрбір ɛɚԑɵɬɬɵԙ ԕɭɚɬ ɫɵɦɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵ
ԝɦɵɬɩɚԙɵɡ Ԕɚɬɟ ɤɨɞɬɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɷɥɟɤɬɪ
ɬɨԑɵɧɵԙɫɨԑɭɵɧɚɧɟɦɟɫɟԧɪɬɤе әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ

ȿɝɟɪ ɞɢɫɩɥɟɣ ɬԝɪɚԕɫɵɡ ɧɟɦɟɫɟ ɤԧɥɛɟɭ ɠɟɪɞɟ
ɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɵɥɫɚԕԝɥɚɩɤɟɬɭɿɧɟɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɛԝɥ
ɵԕɬɢɦɚɥԕɚɭɿɩɬɿɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧɄԧɩɠɚɪɚԕɚɬɬɚɪɞɵ
әсіресе, ɛɚɥɚɥɚɪɞɵԙ ɠɚɪɚԕɚɬɬɚɪɵɧ ɤɟɥɟɫɿɞɟɣ
ԕɚɪɚɩɚɣɵɦ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵɧ ԕɨɥɞɚɧɭ ɚɪԕɵɥɵ
ɛɨɥɞɵɪɦɚɭԑɚɛɨɥɚɞɵ

 Ԕɭɚɬɫɵɦɵɧɡɚԕɵɦɞɚɦɚԙɵɡɨԑɚɧɚɭɵɪɡɚɬɬɚɪɞɵ
ԕɨɣɦɚԙɵɡ ɫɨɡɛɚԙɵɡ ɚɪɬɵԕ ɦɚɣɵɫɬɵɪɦɚԙɵɡ
ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫɩɚԙɵɡ ɋɨɧɞɚɣɚԕ ԝɡɚɪɬԕɵɲ
ɫɵɦɞɚɪɞɵԕɨɫɩɚԙɵɡɋɵɦɧɵԙɡɚԕɵɦɞɚɧɭɵԧɪɬɤɟ
ɧɟɦɟɫɟɷɥɟɤɬɪɬɨɝɵɧɵԙɫоғуына әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧɫɭɵɪԑɚɧɤɟɡɞɟәрқашан
ɬɿɤɟɥɟɣɚɲɚɞɚɧɬɚɪɬɵԙɵɡԔԝɪɵɥԑɵɧɵɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧ
ɚɠɵɪɚɬԕɚɧɞɚɤɚɛɟɥɶɞɟɧɬɚɪɬɩɚԙɵɡ
 Ԕɭɚɬɫɵɦɵɧԕɭɚɬɮɢɥɶɬɪɿɦɟɧɛɿɪɝɟɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ
Ԝɡɚɪɬԕɵɲ ɫɵɦɞɵ ԕɨɫɭ ԕɵɡɵɩ ɤɟɬɭ нәтижесінде
ԧɪɬɤе әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Ԕɭɚɬɚɲɚɫɵɧɵɥԑɚɥɞɵԕɨɥɞɚɪɦɟɧɚɠɵɪɚɬɩɚԙɵɡ
ɧɟɦɟɫɟԕɨɫɩɚԙɵɡȻԝɥɷɥɟɤɬɪɬɨɝɵɧɵԙɫɨԑɭɵɧɚ
әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ

 Ɍɟɤ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ԝɫɬɚɣɬɵɧ ɠɢԣɚɡɞɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
 Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ԝɫɬɚɣɬɵɧ ɠɢԣɚɡ ɠɢɟɝɿɧɟɧ ɚɫɵɩ
ɬԝɪɦɚɭɵɧԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɭ
 ɀɢԣɚɡɞɵ ɠәне ɞɢɫɩɥɟɣɞɿ ԕɨɥɚɣɥɵ ɬɿɪɟɤɤɟ
ɛɟɤɿɬɩɟɫɬɟɧ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿ ɛɢɿɤ ɠɢԣɚɡԑɚ ɦɵɫɚɥɵ
ɛɭɮɟɬɧɟɦɟɫɟɤɿɬɚɩɫԧɪɟɥɟɪɿ ԕɨɣɦɚɭ
  Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɦɟɧ ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɚɬɵɧ ɠɢԣɚɡ ɚɪɚɫɵɧɞɚ
ɨɪɧɚɥɚɫɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɲԛɛɟɪɟɤɤɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪԑɚɞɢɫɩɥɟɣɞɿԕɨɣɦɚɭ

Қазақ

 Ԧɧɞɿɪɭɲɿ ԝɫɵɧԑɚɧ ɧɟɦɟɫɟ ɠɟɬɤɿɡɝɟɧ ԕɚɛɵɪԑɚ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɞɟɪɿ ɫɢɹԕɬɵ ɛɟɤɿɬɭ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ

Қауіпсіздік туралы маңызды
ескерту

 Ȼɚɥɚɥɚɪԑɚ ɞɢɫɩɥɟɣɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɨɧɵԙ ɛɚɫԕɚɪɭ
ɬɟɬɿɤɬɟɪɿɧɟɠɟɬɭԛɲɿɧɠɢԣɚɡԑɚɲɵԑɭɞɵԙԕɚɭɿɩɬɟɪɿ
ɬɭɪɚɥɵԛɣɪɟɬɭȿɝɟɪɛɚɪԧɧɿɦԕɚɥɞɵɪɵɥɫɚжәне
ɨɪɧɵɚɭɵɫɬɵɪɵɥɫɚдәл ɠɨԑɚɪɵɞɚԑɵɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ

CAUTION

Тасымалдау және жөнелту
 Ɍ ɚ ɫ ɵ ɦ ɚ ɥ ɞ ɚ ɭ  ж ә н е ɠ ԧ ɧ ɟ ɥ ɬ ɭ  ɤ ɟ ɡ ɿ ɧ ɞ ɟ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɞɵԙ ɡɚԕɵɦɞɚɧɭɵɧɚɧ ԕɨɪԑɚɭ ԛɲɿɧ
ԕԝɪɵɥԑɵԙɵɡ ɬԛɩɧԝɫԕɚɥɵԕ ɨɪɚɭɵɲɬɚ ɫɚԕɬɚɥɭɵ
ɤɟɪɟɤ
 Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ԧɧɿɦɞɿ ԕɚɥɵɩɬɵ ԕɚɥɵɩɬɚ
ԝɫɬɚԙɵɡ
 Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɭɤɟɡɿɧɞɟԕԝɪɵɥԑɵɧɵɬԛɫɿɪɿɩɚɥɦɚԙɵɡ
және сɨԕԕɵɥɚɪɞɚɧԕɨɪԑɚԙɵɡ
 Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬԝɬɵɧɭɲɵԑɚ ɠɟɬɤɿɡɝɟɧɧɟɧ ɤɟɣɿɧ
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɤɟɡɿɧɞɟɨɪɵɧɚɥɚɬɵɧɡɚԕɵɦɞɚɪɦɟɧ
ɚԕɚɭɥɚɪɤɟɩɿɥɞɿɤɩɟɧԕɚɦɬɵɥɦɚɣɞɵ
 Ԧɧɿɦɞɿɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɨɪɧɚɬɭɠԧɧɞɟɭжәне ԕɵɡɦɟɬ
ɤԧɪɫɟɬɭɞɿ ɛɿɥɿɤɬɿ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ
ɦɚɦɚɧɵɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɭɵɤɟɪɟɤ
Қолданылу саласы
 Ȼԝɥԧɧɿɦɦɟɤɬɟɩɬɟɪɤɟԙɫɟɥɟɪɬɟɚɬɪɥɚɪԑɢɛɚɞɚɬ
ɟɬɭ ɨɪɵɧɞɚɪɵ ɫɢɹԕɬɵ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɨɪɵɧɞɚɪɞɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧ
 Ԧɧɿɦ ɬɟɤ ɤɨɦɦɟɪɰɢɹɥɵԕ ɠɟɥɿ ɪɨɡɟɬɤɚɥɚɪɵɧɚ
ԕɨɫɭԑɚɠɚɪɚɦɞɵԦɧɿɦɞɿԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤɪɨɡɟɬɤɚɥɚɪԑɚ
ԕɨɫɩɚԙɵɡ
ЕСКЕРТУ:
Ɍԝɪɚԕɬɵɠɚɥԑɚɧԑɚɧɠɚɛɞɵԕԛɲɿɧԑɢɦɚɪɚɬɬɚɨɪɧɚɬɭ
ɫɵɦɞɚɪɵɧɚ ԕɚɬɵɧɚɫɭ ɨԙɚɣ ɚɠɵɪɚɬԕɵɲ ԕԝɪɵɥԑɵ
ɤɿɪɿɫɬɿɪɿɥɭɿɤɟɪɟɤ
 Ɋɨɡɟɬɤɚԑɚ ԕɨɫɵɥɚɬɵɧ ɠɚɛɞɵԕ ԛɲɿɧ ɪɨɡɟɬɤɚɧɵ
ɠɚɛɞɵԕɬɵԙɠɚɧɵɧɚɨɪɧɚɬɭɤɟɪɟɤжәне ԕɨɥɠɟɬɤɿɡɭ
ɨԙɚɣɛɨɥɭɵ
ɤɟɪɟɤ

Пайдалануға қатысты сақтық
шаралары
Болжауға болатын теріс пайдалану және дұрыс
емес пайдалану
 Ʉԧɥɿɤ ԕԝɪɚɥɞɚɪɵɧɞɚ ɤɟɦɟɥɟɪɞɟ ɧɟɦɟɫɟ
ԝɲɚԕɬɚɪɞɚɧɟɦɟɫɟɬɟԙɿɡɞɟԙɝɟɣɿɧɟɧɦɞɟɧ
ɚɫɚɬɵɧ ɛɢɿɤɬɿɤɬɟɪɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ
ԕԝɪɵɥԑɵ ԛɲɿɧ ɚɲɵԕ ɚɭɚɞɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԛɲɿɧ
ɧɟɦɟɫɟ ɠɚɥɩɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚ
ɚɣɬɵɥԑɚɧɧɚɧ ɛɚɫԕɚ ԕɨɥɞɚɧɭ ԛɲɿɧ ԕɨɫɵɦɲɚ
ɬɚɥɚɩɬɚɪԕɚɠɟɬɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
Қазақ

Ʉɟɫɤɿɧ ɫɚԕɬɚɥɭɵ ɨɪɵɧ ɚɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ȿɝɟɪ ɫɿɡ
ԕɢɦɵɥɫɵɡɫɭɪɟɬɬɿԝɡɚԕɦɟɪɡɿɦɛɨɣɵɤԧɪɫɟɬɫɟԙɿɡ
ɤɟɫɤɿɧ ɷɤɪɚɧɞɚ ԕɚɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ Ⱦɟɝɟɧɦɟɧ
кәдімгі ԕɨɡԑɚɥɦɚɥɵ ɫɭɪɟɬ ɛɿɪɚɡ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɞɟɨɥɠɨԑɚɥɚɞɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚԑɚ
ɧɟɦɟɫɟ
ɵɥԑɚɥɞɵɥɵԕ
ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵɧɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɛɿɪɤɟɥɤɿ ɟɦɟɫ
ɠɚɪɵԕɬɵԕɛɚɣԕɚɥɭɵɦԛɦɤɿɧȻԝɥɚԕɚɭɥɵԕɟɦɟɫ
Ɍɨԕɬɵԛɡɞɿɤɫɿɡԕɨɥɞɚɧԑɚɧɞɚɛԝɥɛɿɪɤɟɥɤɿɛɨɥɦɚɭ
ɠɨԑɚɥɚɞɵ Ɉɥɚɣ ɛɨɥɦɚɫɚ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɦɟɧ
ɤɟԙɟɫɿԙɿɡ
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әрɞɚɣɵɦ ɠɚɧɵɩ ɬԝɪɚɬɵɧ ɧɟɦɟɫɟ ɠɚɧɵɩ
ɬԝɪɦɚɣɬɵɧ ɧԛɤɬɟɥɟɪ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ Ȼԝɥ
ɚԕɚɭɥɵԕɟɦɟɫ
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ɛɿɪɥɿɤɬɟɪɿɦɟɧɟɫɟɩɬɟɥɟɞɿ
ЕСКЕРТУ:
Ȼԝɥ ɠɚɛɞɵԕ &,635 Ⱥ ɫɵɧɵɛɵɧɚ сәйкɟɫ
ɤɟɥɟɞɿɌԝɪԑɵɧԛɣɨɪɬɚɫɵɧɞɚɛԝɥɠɚɛɞɵԕɪɚɞɢɨ
ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿɬɭɞɵɪɭɵɦԛɦɤɿɧ

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
Ȼ ԝ ɥ  ԕ ԝ ɪ ɵ ɥ ԑ ɵ  ɷ ɥ ɟ ɤ ɬ ɪ ɨ ɦ ɚ ɝ ɧ ɢ ɬ ɬ ɿ ɤ  ԧ ɪ ɿ ɫ ɬ ɟ ɪ
ɫɚɥɵɫɬɵɪɦɚɥɵɬԛɪɞɟɚɡɵɪɚԕɨɪɬɚɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ
Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɤԛɲɬɿ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɬɿɤ ԧɪɿɫ
ɤԧɡɞɟɪɿɧɿԙ ɠɚɧɵɧɞɚ ɧɟɦɟɫɟ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ ɲɭ ɤɿɪɿɫ
ɫɢɝɧɚɥɞɚɪɵɦɟɧ ԕɚɛɚɬɬɚɫɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɠɟɪɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɫɭɪɟɬɩɟɧɞɵɛɵɫɬɵԙɞɿɪɿɥɞɟɭɿɧɟɧɟɦɟɫɟ
ɲɭɵɥɫɢɹԕɬɵɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿԙɩɚɣɞɚɛɨɥɭɵɧɚәкɟɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ
Ȼ ԝ ɥ  ԕ ԝ ɪ ɵ ɥ ԑ ɵ ԑ ɚ  ɡ ɢ ɹ ɧ  ɬ ɢ ɝ ɿ ɡɛɟɭ  ԛ ɲ ɿ ɧ  ɤ ԛ ɲ ɬ ɿ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɬɿɤ ԧɪɿɫɬɟɪɞɿԙ ɤԧɡɞɟɪɿɧɟɧ ɚɭɥɚԕ
ԝɫɬɚԙɵɡ

БАТАРЕЯ
ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАР
Ⱦԝɪɵɫ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɫɚ ɬԝɪɦɵɫɬɵԕ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪ
ԕɚɭɿɩɫɿɡ және ɫɟɧɿɦɞɿ ɩɨɪɬɚɬɢɜɬɿ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿ ɛɨɥɵɩ
ɬɚɛɵɥɚɞɵɈɥɚɪɞԝɪɵɫɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɦɚɫɚɧɟɦɟɫɟ
ɬɟɪɿɫ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɫɚ ɦәсеɥɟɥɟɪ ɨɪɵɧ ɚɥɵɩ
ɠɵɥɵɫɬɚɭԑɚɧɟɦɟɫɟɬԧɬɟɧɲɟɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚԧɪɬɤɟ
немесе жарылысқа әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
Ʉɟɡɤɟɥɝɟɧɨɫɵɧɞɚɣмәсеɥɟɥɟɪɞɿɠɨɸԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧ
ɛɚɬɚɪɟɹɧɵ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɬɭɪɚɥɵ ɛɿɪɚɡ
ԕɚɪɚɩɚɣɵɦɧԝɫԕɚɭɥɚɪɦԝɧɞɚɛɟɪɿɥɝɟɧ
 Ȼɚɬɚɪɟɹɞɚԑɵжәнɟԕԝɪɵɥԑɵɞɚԑɵɩɥɸɫжәне ɦɢɧɭɫ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿɧɟɫɤɟɪɟɨɬɵɪɵɩɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɞԝɪɵɫ
ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ Ⱦԝɪɵɫ ɟɦɟɫ ɨɪɧɚɬɭ ɠɵɥɵɫɬɚɭԑɚ
ɧɟɦɟɫɟɬԧɬɟɧɲɟɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚԧɪɬɤɟɧɟɦɟɫɟɬɿɩɬɿ
жарылысқа әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵԙ ɬɨɥɵԕ ɠɢɵɧɬɵԑɵɧ ɛɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ
ɚɭɵɫɬɵɪɵԙɵɡ ɟɫɤɿ жәнɟ ɠɚԙɚ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ
ɧ ɟ ɦ ɟ ɫ ɟ  ә рɬ ԛ ɪɥ ɿ  ɬ ԛ ɪɞ ɟ ɝ ɿ  ɛɚɬ ɚ ɪ ɟ ɹ ɥ ɚ ɪɞ ɵ
ɚɪɚɥɚɫɬɵɪɦɚɭԑɚ ɬɵɪɵɫɵԙɵɡ ԧɣɬɤɟɧɿ ɛԝɥ
ɠɵɥɵɫɬɚɭԑɚɧɟɦɟɫɟɬԧɬɟɧɲɟɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚԧɪɬɤɟ
немесе тіпті жарылысқа әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ
 ɉɚɣɞɚɥɚɧɵɥɦɚɣɬɵɧɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɨɪɚɭɵɲɵɧɞɚ
ɠәне ԕɵɫԕɚ ɬԝɣɵԕɬɚɥɭԑɚ ɠɵɥɵɫɬɚɭԑɚ ɧɟɦɟɫɟ
ɬԧɬɟɧɲɟ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɚ ԧɪɬɤɟ ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɩɬɿ
ɠɚɪɵɥɵɫԕɚ әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ ɦɟɬɚɥɥ ɡɚɬɬɚɪɞɚɧ
ɚɭɥɚԕɫɚԕɬɚԙɵɡ
 ɀɚɛɞɵԕɬɚɧɿɫɬɟɦɟɣɬɿɧɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵжәне ԝɡɚԕ
ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɣɬɵɧɵԙɵɡɞɵ ɛɿɥɟɬɿɧ
ɠɚɛɞɵԕɬɚɧɛɚɪɥɵԕɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɚɥɵɩɬɚɫɬɚԙɵɡ
Әйɬɩɟɫɟ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪ ɠɵɥɵɫɬɚɭɵ және ɡɚԕɵɦ
ɬɢɝɿɡɭɿɦԛɦɤɿɧ
 Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɤԛɧɧɿԙɤԧɡɿԧɪɬɧɟɦɟɫɟɫɨɥɫɢɹԕɬɵ
ԕɚɬɬɵɵɫɬɵԕԕɚԕɨɣɦɚԙɵɡ

 Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɟɲԕɚɲɚɧ ɨɬԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɭɿɩɬɿ
ɧ ɟ ɦ ɟ ɫ ɟ  ɬɟɡ  ɬ ԝ ɬɚ ɧ ɚɬ ɵ ɧ  ɡ ɚɬ ɬɚ ɪ ɦ ɟ ɧ  ɛ ɿ ɪ ɝɟ
ɬɚɫɬɚɦɚԙɵɡ ɫɟɛɟɛɿ ɛԝɥ ɨɥɚɪɞɵԙ ɠɚɪɵɥɭɵɧɚ
әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ ȱɫɬɟɦɟɣɬɿɧ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԕɚɣɬɚ
ԧԙɞɟɭɝɟɬɚɩɫɵɪɵԙɵɡɬԝɪɦɵɫɬɵԕԕɨԕɵɫɩɟɧɛɿɪɝɟ
ɫɚɥɦɚԙɵɡ
 Ʉәдімɝɿ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɡɚɪɹɞɬɚԑɵɲɬɚ ɧɟɦɟɫɟ
ɠɵɥɭԕɨɥɞɚɧɭɚɪԕɵɥɵԕɚɣɬɚɡɚɪɹɞɬɚɭԑɚɟɲԕɚɲɚɧ
ɬɵɪɵɫɩɚԙɵɡ Ɉɥɚɪ ɠɵɥɵɫɬɚɭɵ ԧɪɬɤɟ ɧɟɦɟɫɟ
ɬɿɩɬɿ ɠɚɪɵɥɵɵɫԕɚ әкɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ Ɉɫɵɧɞɚɣ
ɟɤɟɧɿ ɚɧɵԕ ɬԛɪɞɟ ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɚɪɧɚɣɵ ԕɚɣɬɚ
ɡɚɪɹɞɬɚɥɚɬɵɧɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɛɚɪ
 Ɉɫɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵԙ ɨɪɵɧɞɚɥɭɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ
ɟɬɭ ԛɲɿɧ ɛɚɥɚɥɚɪɞɵ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ԧɡɞɟɪɿ
ɚɭɵɫɬɵɪɵɩɠɚɬԕɚɧɵɧԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ
 Ȼɚɬɚɪɟɹɧɵɠɟɦɟԙɿɡɯɢɦɢɹɥɵԕɤԛɣɿɤԕɚɭɩɿɛɚɪ
 Ȼԝɥ ԧɧɿɦ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ
ɟɬɿɥɝɟɧ ԕɨɫɚɥԕɵԕ ԝɪɚɥɞɚɪ ɬɢɵɧɬԛɣɦɟ тәрізɞɿ
ɛɚɬɚɪɟɹɧɵ ԕɚɦɬɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ȿɝɟɪ ɬɢɵɧ тәрізɞɿ
ɛɚɬɚɪɟɹ ɠԝɬɵɥɫɚ ɛԝɥ ɛɚɪ ɛɨɥԑɚɧɵ  ɫɚԑɚɬɬɚ
ԕɚɬɬɵ ɿɲɤɿ ɤԛɣɿɤɬɟɪɝɟ әкɟɥɭɿ және ԧɥɿɦɝɟ әкɟɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ
 Ʉɟɣɛɿɪ ɟɫɬɭ ɚɩɩɚɪɚɬɬɚɪɵɧɞɚ ɨɣɵɧɲɵԕɬɚɪɞɚ
ɨ ɣ ɵ ɧ ɞ ɚ ɪɞ ɚ  ж ә н е ɛɚ ɫ ԕ ɚ  ԕ ԝ ɪ ɵ ɥ ԑ ɵ ɥ ɚ ɪ ɞ ɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɬɵɧ ɤɿɲɤɟɧɬɚɣ ɬԛɣɦɟ тәрізɞɿ
ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ ɤɿɲɤɟɧɬɚɣ ɛɚɥɚɥɚɪ ɨԙɚɣ ɠԝɬɵɩ
ԕɨɹɬɵɧɵɧжәне ɛԝɥԕɚɭɿɩɬɿɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧɟɤɟɧɿɧ
ԝɦɵɬɩɚԙɵɡ
 ɀɚԙɚ және ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵ
ɛɚɥɚɥɚɪɞɚɧɚɭɥɚԕԝɫɬɚԙɵɡ
 Ȼɚɬɚɪɟɹ ɛԧɥɿɦɞɟɪɿɧɿԙ ɛɟɪɿɤ ɠɚɛɵɥԑɚɧɵɧɚ
ɤԧɡ ɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ Ȼɚɬɚɪɟɹ ɛԧɥɿɦɿ ɛɟɪɿɤ ɬԛɪɞɟ
ɠɚɛɵɥɦɚɫɚ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵ ɬɨԕɬɚɬɵԙɵɡ
және бɚɥɚɥɚɪɞɚɧɚɭɥɚԕԝɫɬɚԙɵɡ
 Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɠԝɬɵɥɭɵɧɟɦɟɫɟɞɟɧɟɧɿԙɤɟɡɤɟɥɝɟɧ
ɛԧɥɿɝɿɧɿԙ ɿɲɿɧɟ ԕɨɣɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɞɟɩ ɨɣɥɚɫɚԙɵɡ
ɛɿɪɞɟɧɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕɤԧɦɟɤɤɟɠԛɝɿɧɿԙɿɡ
 ȿɝɟɪ ɠɵɥɵɫɬɚԑɚɧ ɛɚɬɚɪɟɹ ɫԝɣɵԕɬɵԑɵ ɬɟɪɿԙɿɡɝɟ
ɧɟɦɟɫɟ ɤɢɿɦɿԙɿɡɝɟ ɬɢɟɫ ɞɟɪɟɭ және ɦԝԕɢɹɬ
ɲɚɣɵԙɵɡ ȿɝɟɪ ɨɥ ɤԧɡɿԙɿɡɝɟ ɤɿɪɫɟ ԛɣɤɟɦɟԙɿɡ
ɨɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ ɤԧɡɿԙɿɡɞɿ ɠɚԕɫɵɥɚɩ ɠɭɵԙɵɡ және
ɞɟɪɟɭ ɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ ɤԧɦɟɤɤɟ ɠԛɝɿɧɿԙɿɡ Ʉԧɡɿԙɿɡɝɟ
ɧɟɦɟɫɟ ɤɢɿɦɿԙɿɡɝɟ ɬɢɝɟɧ ɠɵɥɵɫɬɚԑɚɧ ɛɚɬɚɪɟɹ
ɫԝɣɵԕɬɵԑɵ ɬɟɪɿɧɿԙ ɬɿɬɿɪɤɟɧɭɿɧɟ әкɟɥɭɿ ɧɟɦɟɫɟ
ɤԧɡɿԙɿɡɞɿɡɚԕɵɦɞɚɭɵɦԛɦɤɿɧ

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
ȻȺɌȺɊȿəɅȺɊȾԜɊɕɋȿɆȿɋɌԚɊɆȿɇ
ȺɍɕɋɌɕɊɕɅɋȺɀȺɊɕɅɕɋԔȺɍɉȱȻȺɊ
ɉȺɃȾȺɅȺɇɕɅԐȺɇȻȺɌȺɊȿəɅȺɊȾɕ
ɇԜɋԔȺɍɅɕԔԔȺɋȺɃԔɈԔɕɋԔȺɅȺԔɌɕɊɕԘɕɁ

Қазақ

Ȼԝɥԕԝɪɵɥԑɵɧɵɩɚɣɞɚɥɚɧɭɤɟɡɿɧɞɟɤɟɥɟɫɿ
оқиғаларға қарсы қауіпсіздік шараларын
қолданыңыз
ɀɟɤɟɬԝɥԑɚɬɭɪɚɥɵɚԕɩɚɪɚɬɬɵԙɨɫɵԕԝɪɵɥԑɵ
ɚɪԕɵɥɵɠɵɥɵɫɬɚɭɵ
Ɂɢɹɧɤɟɫԛɲɿɧɲɿɬɚɪɚɩɬɵԙɨɫɵԕԝɪɵɥԑɵɧɵ
ɪԝԕɫɚɬɫɵɡɩɚɣɞɚɥɚɧɭɵ
Ɂɢɹɧɤɟɫԛɲɿɧɲɿɬɚɪɚɩɬɵԙɨɫɵԕԝɪɵɥԑɵԑɚɤɟɞɟɪɝɿ
ɤɟɥɬɿɪɭɿɧɟɦɟɫɟɬɨԕɬɚɬɭɵ
Қауіпсіздік шараларын жеткілікті деңгейде
қолданыңыз.
ɀɟɪɝɿɥɿɤɬɿɠɟɥɿɧɿɛɚɫԕɚɪɭԛɲɿɧԕԝɩɢɹɫԧɡ
ɨɪɧɚɬɵԙɵɡжәне кіре алаɬɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɥɚɪɞɵ
ɲɟɤɬɟԙɿɡ
Ԕԝɩɢɹɫԧɡɿԙɿɡɞɿɬɚɛɭɞɵɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɲɟԕɢɵɧɟɬɿԙɿɡ
Ԕԝɩɢɹɫԧɡɿԙɿɡɞɿɚɧɞɚɫɚɧɞɚԧɡɝɟɪɬɿɩɬԝɪɵԙɵɡ
3DQDVRQLFConnect Co., Ltd. ɧɟɦɟɫɟɨɧɵԙ
ɟɧɲɿɥɟɫɤɨɦɩɚɧɢɹɥɚɪɵɟɲԕɚɲɚɧԕԝɩɢɹɫԧɡɿԙɿɡɞɿ
ɬɿɤɟɥɟɣɫԝɪɚɦɚɣɞɵɈɫɵɧɞɚɣɫԝɪɚɭɥɚɪɞɵ
ɚɥɫɚԙɵɡԕԝɩɢɹɫԧɡɿԙɿɡɞɿɠɚɪɢɹɥɚɦɚԙɵɡ
Ԕɨɫɵɥɚɬɵɧɠɟɥɿɛɪɚɧɞɦɚɭɷɪɦɟɧɬɛԕɨɪԑɚɥɭɵ
ɤɟɪɟɤ
Ԧɧɿɦɞɿԕɨԕɵɫԕɚɥɚԕɬɵɪԑɚɧɞɚԕɨԕɵɫԕɚɥɚԕɬɵɪɭ
ɚɥɞɵɧɞɚɞɟɪɟɤɬɟɪɞɿɛɚɫɬɚɩԕɵɤԛɣɿɧɟɤɟɥɬɿɪɿԙɿɡ

С ы мс ы з же р г і л і к т і же л і ле р
туралы
Ɣɋɵɦɫɵɡɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿɠɟɥɿɧɿԙɚɪɬɵԕɲɵɥɵԑɵ²ɪɚɞɢɨ
ɬɚɪɚɬɵɥɵɦɞɚɪɵɚɭԕɵɦɵɧɞɚɛɨɥɫɚԙɵɡɤɨɦɩɶɸɬɟɪ
ɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɠɚɛɞɵԕжәне ɤɿɪɭɧԛɤɬɟɫɿɚɪɚɫɵɧɞɚ
ɪɚɞɢɨ ɬɨɥԕɵɧɞɚɪ ɚɪԕɵɥɵ  ɚɪԕɵɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ
ɚɥɦɚɫɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
ȿɤɿɧɲɿ ɠɚԑɵɧɚɧ ɪɚɞɢɨɬɨɥԕɵɧɞɚɪ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɟɧ
ɦɵɫɚɥɵ ԕɚɛɵɪԑɚɥɚɪɞɚɧ  ԧɬɟ ɚɥɚɬɵɧɞɵԕɬɚɧ
және ɛɟɥɝɿɥɿɛɿɪɚɭԕɵɦɞɚɛɚɪɥɵԕɠɟɪɞɟԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿ
ɛɨɥɚɬɵɧɞɵԕɬɚɧԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɤɟԕɚɬɵɫɬɵɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪ
ɨɪɧɚɬɵɥɦɚɫɚ ɬԧɦɟɧɞɟ ɬɿɡɿɥɝɟɧ ɬԛɪɝɟ ɠɚɬɚɬɵɧ
мәсеɥɟɥɟɪɨɪɵɧɚɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
Ɣ Ɂɢɹɧɤɟɫ ԛɲɿɧɲɿ ɬɚɪɚɩ ɠɿɛɟɪɿɥɝɟɧ ɞɟɪɟɤɬɟɪɞɿ
ɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕɩɨɲɬɚɦɚɡɦԝɧɵɧжәне
ɠɟɤɟɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɫɚɥɵɠɟɤɟɤуәлікɬɿԕԝɩɢɹɫԧɡɞɿ
ɠәне/ɧɟɦɟɫɟɧɟɫɢɟɥɿɤɤɚɪɬɚɧԧɦɿɪɥɟɪɿɧәдейɿԝɫɬɚɩ
алуы және көрсеɬɭɿɦԛɦɤɿɧ
ƔɁɢɹɧɤɟɫԛɲɿɧɲɿɬɚɪɚɩɠɟɤɟɧɟɦɟɫɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɬɿɤ
ɠɟɥɿԙɿɡɝɟ ɪԝԕɫɚɬɫɵɡ ԕɚɬɵɧɚɫɭɵ және ɤɟɥɟɫɿ
әрекɟɬɬɟɪɞɿɨɪɵɧɞɚɭɵɦԛɦɤɿɧ
ɀɟɤɟжәне/немесе ԕԝɩɢɹɚԕɩɚɪɚɬɬɵɲɵԑɚɪɵɩɚɥɭ
ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԙɠɵɥɵɫɬɚɭɵ
Қазақ

ɇɚԕɬɵɚɞɚɦɞɵɤɟɣɿɩɬɟɭ ɫɩɭɮɢɧɝ ɚɪԕɵɥɵɠɚɥԑɚɧ
ɚԕɩɚɪɚɬɬɚɪɚɬɭ
Ԝɫɬɚɩɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪɥɚɪɞɵԕɚɣɬɚɠɚɡɭжәне ɠɚɥԑɚɧ
ɞɟɪɟɤɬɟɪɞɿɛɟɪɿԙɿɡ ɛԝɪɦɚɥɚɭ
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɥɿɤɜɢɪɭɫɫɢɹԕɬɵɡɢɹɧɤɟɫɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ
ɠɚɫɚԕɬɚɦɚɧɵɬɚɪɚɬɵɩɞɟɪɟɤɬɟɪɿԙɿɡɞɿɠәне/ɧɟɦɟɫɟ
ɠԛɣɟԙɿɡɞɿɛԝɡɭ ɠԛɣɟɧɿԙɛԝɡɵɥɭɵ

Ɣ ɋɵɦɫɵɡ /$1 ɚɞɚɩɬɟɪɥɟɪɿɧɿԙ ɧɟɦɟɫɟ ɤɿɪɭ
ɧԛɤɬɟɥɟɪɿɧɿԙ ɤԧɩɲɿɥɿɝɿ ɨɫɵ ɦәсеɥɟɥɟɪɞɿ ɲɟɲɭ
ԛɲɿɧ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɦɟɧ ɠɚɛɞɵԕɬɚɥԑɚɧ
ɫɵɦɫɵɡ /$1 ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ԛɲɿɧ ɬɢɿɫɬɿ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ɨɪɧɚɬɭ ɚɪԕɵɥɵ ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɤɟɡɿɧɞɟɨɫɵмәсеɥɟɥɟɪɞɿԙɩɚɣɞɚɛɨɥɭ
ɵԕɬɢɦɚɥɞɵԑɵɧɚɡɚɣɬɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
Ɣ Ʉɟɣɛɿɪ ɫɵɦɫɵɡ /$1 ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵ ɫɚɬɵɩ
ɚɥɵɧԑɚɧɧɚɧ ɤ ɟɣɿɧ ɛɿɪɞɟɧ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ԛɲɿɧ
ɪ ɟɬ ɬ ɟɥ ɦ ɟ ɝ ɟ ɧ  ɛ ɨ ɥ ɭ ɵ  ɦ ԛ ɦ ɤ ɿ ɧ   Ԕ ɚ ɭ ɿ ɩ ɫ ɿ ɡ ɞ ɿ ɤ 
ɦәсеɥɟɥɟɪɿɧɿԙ ɨɪɵɧ ɚɥɭ ɵԕɬɢɦɚɥɞɵԑɵɧ ɚɡɚɣɬɭ
ԛɲɿɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɫɵɦɫɵɡ /$1 ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɤɟ ԕɚɬɵɫɬɵ
ɛɚɪɥɵԕɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿɨɫɵԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɦɟɧɛɿɪɝɟ
ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿɥɝɟɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚԑɵ
ɧԝɫԕɚɭларға сәйкɟɫɨɪɧɚɬɵԙɵɡ
ɋɵɦɫɵɡ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɠɟɥɿɧɿԙ ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵɧɚ
ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɡɢɹɧɤɟɫ ԛɲɿɧɲɿ ɬɚɪɚɩ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ɚɪɧɚɣɵ ԕԝɪɚɥɞɚɪ ɚɪԕɵɥɵ ɛԝɡɭɵ
ɦԛɦɤɿɧ
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ ɬɭɪɚɥɵ және ɛɚɫԕɚɥɚɪɵ
ɬɭɪɚɥɵ ɤԧɦɟɤ ԕɚɠɟɬ ɛɨɥɫɚ 3DQDVRQLF Connect Co.,
Ltd. ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɚɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
ɋɵɦɫɵɡ
ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ
ɠɟɥɿɧɿԙ
ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ԧɡɿԙɿɡ ɨɪɧɚɬɚ ɚɥɦɚɫɚԙɵɡ
3DQDVRQLF ԕɨɥɞɚɭɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
Ɣ 3DQDVRQLF Connect Co., Ltd. ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵ
ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪɞɚɧ
ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ
ɨɪɧɚɬɩɚɣ ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԕɚɭɩɿɧ ɦԝԕɢɹɬ
ɬԛɫɿɧɭɿɧ ɫԝɪɚɣɞɵ және ɬԝɬɵɧɭɲɵԑɚ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ԧɡ ԕɚɥɚɭɵ ɛɨɣɵɧɲɚ және
ɠɚɭɚɩɤɟɪɲɿɥɿɤɩɟɧɨɪɧɚɬɭɵɧԝɫɵɧɚɞɵ

Қоқысқа лақтыру
Өнімді қоқысқа тастаған кезде, жергілікті
билік органынан немесе дилерден қоқысқа
тастаудың дұрыс тәсілдерін сұраңыз.
ɌɟɤȺԔɒɄɚɥɢɮɨɪɧɢɹԛɲɿɧ

Өнімдегі белгілер
Ʉɟɥɟɫɿɬɚԙɛɚɥɚɪөнімдеɲɟɤɬɟɭɥɟɪɦɟɧԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ
ɲɚɪɚɥɚɪɵɧɵԙәрі ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɬɭɪɚɥɵɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵԙ
ɛɟɥɝɿɫɿ ɪɟɬɿɧɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ Әр ɬԛɫɿɧɞɿɪɦɟɧɿ
ԧɧɿɦɞɟ ԕɚɬɵɫɬɵ ɛɟɥɝɿ ɠɚɩɫɵɪɵɥԑɚɧ ɠɟɪɞɟ ԑɚɧɚ
ɟɫɤɟɪɭ ɤɟɪɟɤ Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɦɚԕɫɚɬɵɧɞɚ ɨɫɵɧɞɚɣ
ɚԕɩɚɪɚɬɬɵɟɫɤɟɪɿԙɿɡ
Қорғағыш жерге қосылым:Ȼɟɥɝɿԕɨɣɵɥԑɚɧ
ɬԛɣɿɫɩɟ ԕɚɦɬɭ ɫɵɦɞɚɪɵɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ
ԕɨɪԑɚԑɵɲ ɠɟɪɝɟ ԕɨɫɭ ԧɬɤɿɡɝɿɲɿɧ ԕɨɫɭԑɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ
Қауіпті тогы бар түйіспе: Ԕɚɥɵɩɬɵɠԝɦɵɫ
ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵɧɞɚɛɟɥɝɿԕɨɣɵɥԑɚɧɬԛɣɿɫɩɟ ɥɟɪ
ɞɟԕɚɭɿɩɬɿɬɨɤɛɚɪ

ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹɥɚɪɵɧɵԙ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ
ɫɚɭɞɚɛɟɥɝɿɫɿɧɟɦɟɫɟɫɚɭɞɚɛɟɥɝɿɫɿ


&UHVWURQ &RQQHFWHG &UHVWURQ &RQQHFWHG
ɥɨɝɨɬɢɩɿ&UHVWURQ)XVLRQ&UHVWURQ5RRP9LHZ
ɠәне 5RRP9LHZ ² &UHVWURQ (OHFWURQLFV
,QF ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ Ⱥɦɟɪɢɤ ɚ Ԕԝɪɚɦɚ
ɒɬɚɬɬɚɪɵɧɞɚԑɵжәне/ɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɟɥɞɟɪɞɟɝɿ
ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ



8 6 %  7\ S H  &   ж ә ɧ ɟ  8 6 %  &   ²  8 6 %
,PSOHPHQWHUV )RUXP ԝɣɵɦɵɧɵԙ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ
ɫɚɭɞɚɛɟɥɝɿɥɟɪɿ

Ʉɨɦɩɚɧɢɹɧɵԙ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦɧɿԙ ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ
ɬɭɪɚɥɵɚɪɧɚɣɵɟɫɤɟɪɬɩɟɠɚɫɚɥɦɚɫɚɞɚɛԝɥɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿɬɨɥɵԑɵɦɟɧɟɫɤɟɪɿɥɝɟɧ

Қамтылатын
аксессуарлар

Т ұ т ы н у ш ы н ы ң к е з к ел г е н б а ғ д а р л а м а л ы қ
жасақтаманы, соның ішінде операциялық жүйені
дұрыс реттемеуінен туындаған кез келген мәселелер
кепілдікке жатпайды.
Сіз сатып алатын модельге байланысты өнімнің
іс жүзіндегі сыртқы түрі осы нұсқаулықта
пайдаланылған кескіндерден өзгеше болуы мүмкін.
ЭМҮ туралы ережелерді сақтау үшін
келесі ұяшықтарға қосылу үшін оқшауланған
кабельдерді пайдаланыңыз:
HDMI кіріс ұяшығы, D-sub кіріс ұяшығы және RS232C кіріс ұяшығы.

Сауда белгілерінің иелері


0LFURVRIW :LQGRZV ,QWHUQHW ([SORUHU жәнɟ
0LFURVRIW(GJH²0LFURVRIWɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɫɵɧɵԙ
ȺԔɒɬɚԑɵ және/немɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɟɥɞɟɪɞɟɝɿ
ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɧɟɦɟɫɟ ɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ



0DF PDF26 және 6DIDUL ² $SSOH ,QF
ɤ ɨ ɦ ɩ ɚ ɧ ɢ ɹ ɫ ɵ ɧ ɵ ԙ  Ⱥ ɦ ɟ ɪ ɢ ɤ ɚ  Ԕ ԝ ɪ ɚ ɦ ɚ
ɒɬɚɬɬɚɪɵɧɞɚԑɵжәне ɛɚɫԕɚɟɥɞɟɪɞɟɝɿɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ



3-/LQN ² ɀɚɩɨɧɢɹɞɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ Ԕԝɪɚɦɚ
ɒɬɚɬɬɚɪɵɧɞɚ және ɛɚɫԕɚ ɟɥɞɟɪ ɦɟɧ
ɚɣɦɚԕɬɚɪɞɚɬɿɪɤɟɥɝɟɧɧɟɦɟɫɟɤԛɬɭɞɟɝɿɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɫɿ



+'0, +'0, +LJK'HILQLWLRQ 0XOWLPHGLD
,QWHUIDFH және +'0, ɥɨɝɨɬɢɩɿ ȺԔɒ және
ɛɚɫԕɚɟɥɞɟɪɞɟɝɿ+'0,/LFHQVLQJ$GPLQLVWUDWRU
,QF ɫɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿ ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɪɤɟɥɝɟɧ ɫɚɭɞɚ
ɛɟɥɝɿɥɟɪɿɛɨɥɵɩɬɚɛɵɥɚɞɵ



-DYD6FULSWȺɦɟɪɢɤɚԔԝɪɚɦɚɒɬɚɬɬɚɪɵɧɞɚԑɵ
жә ɧɟɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɟɥɞ ɟɪɞɟɝɿ 2UDFOH
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɫɵɧɵԙжәне ɨɧɵԙɟɧɲɿɥɟɫжәне



Ԕɚɲɵԕɬɚɧɛɚɫԕɚɪɭԕԝɪɚɥɵɯ
'39)=$;

,5ɞɚɬɱɢɝɿ['39)=$;

,5ɞɚɬɱɢɝɿɧɿԙԝɫɬɚԑɵɲɵ'39)=$;

Ȼԝɪɚɧɞɚ ,5ɞɚɬɱɢɝɿɧɿԙ
ԝɫɬɚԑɵɲɵɧɚɚɪɧɚɥԑɚɧ [
'39)=$;
ԛɲɿɧ

Ȼԝɪɚɧɞɚ ,5ɞɚɬɱɢɝɿɧɿԙԝɫɬɚԑɵɲɵɧɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ ['39)=$;ԛɲɿɧ

Ԕɭɚɬɤԧɡɿɧɿԙɤɨɞɵ
'39)=$; 86$ 
'39)=$; 8. 
'39)=$; (XUR 
'39)=$; $XV1= 

Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪ[$$5/5ɬԛɪɿ

Ʉɚɛɟɥɶɞɿԕɵɫԕɵɲ['39)=$;

:L)Lɤɿɥɬɿ['39)=$;
ɞɸɣɦɝɟɚɪɧɚɥԑɚɧ

Ԝɡɚɪɬɵɥԑɚɧɤɚɛɟɥɶ :L)Lɤɿɥɬɿԛɲɿɧ [
'39)=$;
ɞɸɣɦɝɟɚɪɧɚɥԑɚɧ

Ʉɟɪɝɿɲ['39)=$;
64(:ԛɲɿɧ

Ʉɟɪɝɿɲɤɟɚɪɧɚɥԑɚɧɛԝɪɚɧɞɚ[
'39)=$;
64(:ԛɲɿɧ

Ɍɚԕɬɚ ,5ɞɚɬɱɢɝɿɧɿԙԝɫɬɚԑɵɲɵɧɚɚɪɧɚɥԑɚɧ 
[
Қазақ

'39)=$;
ɞɸɣɦԛɲɿɧ
'39)=$;
ɞɸɣɦԛɲɿɧ
Қашықтан басқару құралының таратқышы
Қуат көзі
		
Ɍԝɪɚԕɬɵɬɨɤȼ $$ԧɥɲɟɦɞɿ
ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪ[
Жұмыс ауқымы
		
ɒɚɦɚɦɟɧɦ ɮɭɬ
		
Ɍɿɤɟɥɟɣԕɚɲɵԕɬɚɧɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɞɚɬɱɢɝɿɧɿԙ
ɚɥɞɵɧɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧԑɚɧɞɚ
Массасы
		
ɒɚɦɚɦɟɧɝ ɭɧɰɢɹ 
ɛɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵԕɨɫԕɚɧɞɚ
Өлшемдері (Е x Б x Д)
		
ɦɦ[ɦɦ[ɦɦ
ɞɸɣɦ[ɞɸɣɦ[ɞɸɣɦ
Назар аударыңыз

ɒɚԑɵɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɪɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ
ɨɥɚɪɞɵ ɤɿɲɤɟɧɬɚɣ ɛɚɥɚɥɚɪɞɚɧ ɚɭɥɚԕ
ԝɫɬɚԙɵɡ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɞɵԙ
ɛԧɥɲɟɤ
ɧԧɦɿɪɥɟɪɿ
ɟɫɤɟɪɬɭɫɿɡ ԧɡɝɟɪɬɿɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ ȱɫ ɠԛɡɿɧɞɟɝɿ
ɛԧɥɲɟɤ ɧԧɦɿɪɿ ɠɨԑɚɪɵɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɞɟɪɞɟɧ
ɛɚɫԕɚɲɚɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧ 
ȿɝɟɪ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪɞɵ ɠɨԑɚɥɬɫɚԙɵɡ ɨɥɚɪɞɵ

ɞɢɥɟɪɞɟɧ ɫɚɬɵɩ ɚɥɵԙɵɡ Ɍԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪԑɚ
ԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭɨɪɬɚɥɵԑɵɧɞɚԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿ
Ɂɚɬɬɚɪɞɵ ɲɵԑɚɪԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ɨɪɚɭɵɲ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɵɧ ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɪɞɟ ԕɨԕɵɫԕɚ
ɥɚԕɬɵɪɵԙɵɡ
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Жалпы көрінісі
Алдыңғы жағы

1. ɋɄȾɩɚɧɟɥɿ
Артқы жағы (1)
 

SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

1



1

D splayPort


OUT


IN

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT



IR IN

HDMI IN

5V

SERIAL IN



PC IN



LAN



1.5A

5V

0.5A

5V

USB

USB







IR IN

HDMI IN

4



4

3



3

2



2

0.5A

USB-C



1. 6(5,$/,1

12. +'0,,1

2. 3&,1

13. ȱɲɤɿ86%ɛԧɥɿɦɿ

3. /$1

14. 6/27ԛɲɿɧɠɚɥԑɚԑɵɲ ɬɟɤ64(:ԛɲɿɧ

4. 86%&

ȿɫɤɟɪɬɩɟ

5. 86%

Ԛɣɥɟɫɿɦɞɿɮɭɧɤɰɢɹɥɵԕɬɚԕɬɚԛɲɿɧ

6. 86%

ԧɧɿɦɞɿɫɚɬԕɚɧɞɢɥɟɪɞɟɧɤɟԙɟɫɚɥɵԙɵɡ

7. +'0,,1

15. 'LVSOD\3RUW,1 ɬɟɤ64(:ԛɲɿɧ

8. +'0,,1

16. 'LVSOD\3RUW287 ɬɟɤ64(:ԛɲɿɧ

9. +'0,,1
10. ,5,1
11. $8',2287
Қазақ

Артқы жағы (2)

DIGITAL AUDIO
OUT



R
SERVICE 2

L



AUDIO
IN

SERVICE 1




1. ',*,7$/$8',2287
2. $8',2,1
3. 5- ԔɕɁɆȿɌ
4. 5- ԔɕɁɆȿɌ
ȿɫɤɟɪɬɩɟ5-ԛɲɿɧԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɟɬɿɧԕɵɡɦɟɬɤɟɪɥɟɪԑɚɧɚɩɚɣɞɚɥɚɧɚɚɥɚɞɵɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵ

Дисплейдегі басқару түймелері
Дисплейді қосу үшін:Ⱦɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙɨɪɬɚɫɵɧ
ɿɲɤɟ ɛɚɫɵɩ ɛɿɪɧɟɲɟ ɫɟɤɭɧɞ ɛɨɣɵ ԝɫɬɚɩ
ɬԝɪɵԙɵɡɞɢɫɩɥɟɣԕɨɫɵɥɚɞɵ
Дисплейді өшіру үшін: Ⱦɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙ
ɨɪɬɚɫɵɧɿɲɤɟɛɚɫɵɩɛɿɪɧɟɲɟɫɟɤɭɧɞɛɨɣɵ
ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɵԙɵɡ ɞɢɫɩɥɟɣ ɤԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɟ
ɚɭɵɫɚɞɵ

Ⱥɪɬԕɵɠɚԑɵɧɚɧ
ɤԧɪɿɧɿɫɿ

ɞɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙ©ªɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɭɚɪԕɵɥɵɚɡɚɣɬɵԙɵɡ

Көзді өзгерту үшін:Ⱦɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙɨɪɬɚɫɵɧ
ɿɲɤɟ ɛɚɫɵԙɵɡ ɤԧɡɞɟɪ ɬɿɡɿɦɿ ɷɤɪɚɧԑɚ
ɲɵԑɚɞɵ Ⱦɠɨɣɫɬɢɤɬɿ ɠɨԑɚɪɵ ɧɟɦɟɫɟ
ɬԧɦɟɧɛɚɫɭɚɪԕɵɥɵԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿɚɪɧɚɥɚɪɞɵ
ɚɣɧɚɥɞɵɪɵԙɵɡ Ʉԧɡɞɿ ɬɚԙɞɚԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ
ɞɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙ©ªɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡ
Дыбыс деңгейін өзгерту үшін: Ⱦɵɛɵɫ
ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɞɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙ ©ª ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɭ
ɚɪԕɵɥɵ ɚɪɬɬɵɪɵԙɵɡ Ⱦɵɛɵɫ ɞɟԙɝɟɣɿɧ

Ескертпе: Негізгі мәзір экранын джойстик арқылы көрсету мүмкін емес.
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IR қабылдағышын қосылу
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿ ɠɟɥɿɝɟ ԕɨɫɩɚɫ ɛԝɪɵɧ ɠɢɧɚԕɬɚԑɵ ,5 ԕɚɛɵɥɞɚԑɵɲɵɧ ɞɢɫɩɥɟɣɞɟɝɿ ,5 ɤɿɪɿɫɿɧɟ ԕɨɫɵԙɵɡ ,5
ԕɚɛɵɥɞɚԑɵɲɵɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵԙɵɡɞɵԙ ɚɥɞɵɧɚ ԕɨɣɵԙɵɡ Ȼɚɪ ɛɨɥԑɚɧɵ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ
ԕԝɪɚɥɵɧ,5ԕɚɛɵɥɞɚԑɵɲɵɧɚɛɚԑɵɬɬɚԑɚɧɤԛɣɞɟɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡɫɨɧɞɚɨɥɛɚɫԕɚɪɭɫɢɝɧɚɥɵɧɞɢɫɩɥɟɣɝɟ
ɠɿɛɟɪɟɞɿ
ȿɫɤɟɪɬɩɟɉɚɣɞɚɥɚɧɭɤɟɡɿɧɞɟɞɢɫɩɥɟɣɝе тік күн жарығының немесе күшті жарық көзінің әсерін тигізɛɟԙɿɡ
Әйтпɟɫɟ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɧɟɦɟɫɟ ɞԝɪɵɫ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɦɟɭɿ ɦԛɦɤɿɧ ԧɣɬɤɟɧɿ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ɂԔ
қабылдағышы инфрақызыл сәуɥɟɥɟɪɞɿɩɚɣɞɚɥɚɧɚɞɵ

Дисплейді қосу/өшіру
Ⱦɢɫɩɥɟɣɞɿɠɟɥɿɝɟԕɨɫԕɚɧɧɚɧɤɟɣɿɧɧɟɝɿɡɝɿԕɨɫɭԧɲɿɪɭɚɭɵɫɬɵɪɵɩԕɨɫԕɵɲɵɧ©ªɤԛɣɿɧɟɨɪɧɚɬɵԙɵɡȾɢɫɩɥɟɣ
ɤԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɟ ɚɭɵɫɚɞɵ Ʉԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿɧɟɧ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ԕɚɲɵԕɬɚɧ ɛɚɫԕɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵɧɞɚ Standby ɬԛɣɦɟɫɿɧ
ɛɚɫɵԙɵɡɧɟɦɟɫɟɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙɚɪɬԕɵɫɨɥɠɚԑɵɧɞɚɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧɞɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙɨɪɬɚɫɵɧɿɲɤɟɛɚɫɵԙɵɡжәне
ɛɿɪɧɟɲɟɫɟɤɭɧɞɛɨɣɵԝɫɬɚɩɬԝɪɵԙɵɡ
Ⱦɠɨɣɫɬɢɤɬɿԙɨɪɬɚɫɵɧɿɲɤɟɛɚɫɵɩɛɿɪɧɟɲɟɫɟɤɭɧɞɛɨɣɵԝɫɬɚɩɬԝɪɵԙɵɡɧɟɦɟɫɟɞɢɫɩɥɟɣɞɿɤԛɬɭɪɟɠɢɦɿɧɟ
ɚɭɵɫɬɵɪɭԛɲɿɧԕɚɲɵԕɬɚɧɛɚɫԕɚɪɭԕԝɪɚɥɵɧɞɚɤԛɬɭɪɟɠɢɦɿɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡȾɢɫɩɥɟɣɞɿɠɟɥɿɝɟԕɨɫɭԧɲɿɪɭ
ɚɭɵɫɬɵɪɵɩԕɨɫԕɵɲɵɧ©ªɤԛɣɿɧɟɨɪɧɚɬɵԙɵɡ

2
3
Ⱥɪɬԕɵ
ɠɚԑɵɧɚɧ
ɤԧɪɿɧɿɫɿ

98”/86”


1

Ʉԛɬɭɪɟɠɢɦɿɬԛɣɦɟɫɿ

2

Ⱦɠɨɣɫɬɢɤ

3

Ԕɨɫɭԧɲɿɪɭɚɭɵɫɬɵɪɵɩԕɨɫԕɵɲɵ(*)

Ⱥɪɬԕɵ
ɠɚԑɵɧɚɧ
ɤԧɪɿɧɿɫɿ

3

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(*) Қосу/өшіру ауыстырып-қосқышының орны үлгіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Жарық диод күйі

Дисплейдің күйі

Ԕɭɚɬɠɚɪɵԕɞɢɨɞɵɠɚɫɵɥɬԛɫɩɟɧ
Ԕɭɚɬԕɨɫɭɥɵ
ɠɚɧɚɞɵ
Ԕɭɚɬɠɚɪɵԕɞɢɨɞɵԕɵɡɵɥɬԛɫɩɟɧ
Ԕɭɚɬԧɲɿɪɭɥɿ ɤԛɬɭɪɟɠɢɦɿ
ɠɚɧɚɞɵ
Ԕɭɚɬɠɚɪɵԕɞɢɨɞɵԕɵɡɵɥжәне
ɠɚɫɵɥ ɛɚɹɭ

ȱɫɤɟԕɨɫɵɥɭɞɚ

Ԕɭɚɬɠɚɪɵԕɞɢɨɞɵԕɵɡɵɥжәне
ɠɚɫɵɥ ɠɵɥɞɚɦ

Ȼɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕɠɚɫɚԕɬɚɦɚɧɵɠɚԙɚɪɬɭ
Қазақ

Жөнелту
Ⱥɥԑɚɲ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɬɿɥɞɿ ɬɚԙɞɚɭ ɷɤɪɚɧɵ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿԔɚɠɟɬɬɿɬɿɥɞɿɬɚԙɞɚɩENTERɬԛɣɦɟɫɿɧ
ɛɚɫɵԙɵɡ
Ʉɟɥɟɫɿ ɷɤɪɚɧɞɚ ԧɡ ɟɥɿԙɿɡɞɿԙ ԕɚɥɚɭɵɧ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ
және жалғастырɭԛɲɿɧENTERɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡ
Ɉɫɵсәттɟ3,1ɤɨɞɬɵɨɪɧɚɬɵɩɪɚɫɬɚɭɫԝɪɚɥɚɞɵ
Ʉɟɣɛɿɪɟɥɨɩɰɢɹɥɚɪɵԛɲɿɧ3,1ɤɨɞɬɵ0000мәніне
ɨɪɧɚɬɭ ɦԛɦɤɿɧ ɟɦɟɫ ɛԝɥ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ɫɿɡ ɛɚɫԕɚ 
ɬɚԙɛɚɥɵɫɚɧɞɚɪɬɿɪɤɟɫɿɦɿɧɟɧɝɿɡɭɿԙɿɡɤɟɪɟɤɋɿɡɞɟɧ
ɤɟɣɿɧɿɪɟɤɤɟɡɤɟɥɝɟɧɦәзір ɨɩɟɪɚɰɢɹɫɵԛɲɿɧɨɫɵ3,1
ɤɨɞɵɫԝɪɚɥɫɚɟɧɝɿɡɭɿԙɿɡԕɚɠɟɬɛɨɥɚɞɵ
Ʉɟɥɟɫɿɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɚɬɵ ɦɟɧ
ԕ ԝ ɩ ɢ ɹ  ɫ ԧ ɡ ɞ ɿ  ɨ ɪ ɧ ɚ ɬ ɭ  ɦ ә з ɿ ɪ ɿ  ɤ ԧ ɪ ɫ ɟɬ ɿ ɥ ɟ ɞ ɿ  
Ɇɚɡɦԝɧɵɧ ɬɟɤɫɟɪɿɩ әр ɩɚɪɚɦɟɬɪɞɿ ɠɚɫɚɭ ԛɲɿɧ
ɩɚɪɨɥɶɫɚɹɫɚɬɵɧɛɚɫɵԙɵɡ
ɋɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ Белгілер параметрлері ɦәзɿɪɿ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ Орнатылған идентификатор
OSD бағдары Бағдарламалық жасақтаманы
автоматты түрде жаңарту ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ
ɨɫɵ ɦәзірɞɿԙ ɤԧɦɟɝɿɦɟɧ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹɥɚɭԑɚ
ɛɨɥɚɞɵ Модель атауы Сериялық нөмір
және Бағдарламалық жасақтама нұсқасы
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ ɬɟɤ ɚԕɩɚɪɚɬ ɚɥɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ Ɉɥɚɪ
ɫԝɪɥɚɧɵɩ ɬɚԙɞɚɥɦɚɣɞɵ 86% ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚ
ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ɦɨɞɟɥɿ ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ
ɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧ Модель туралы ақпаратты сақтау
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿ ɚɪԕɵɥɵ ɫɚԕɬɚɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ Ⱦɟɪɟɤԕɨɪ
ɮɚɣɥɞɚɪɵɧ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ 86% ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚɧ
ɞɢɫɩɥɟɣɝɟ USB құрылғысынан к лондау
ɨɩɰɢɹɫɵɚɪԕɵɥɵɤԧɲɿɪɭɝɟɛɨɥɚɞɵɈɫɵмәзірɞɿԙ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ ɬɭɪɚɥɵ ԕɨɫɵɦɲɚ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ
Белгілер параметрлері мәзірінің мазмұны
ɛԧɥɿɦɿɧɟɧԕɚɪɚԙɵɡɉɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧɧɚɧ
ɤɟɣɿɧɠɚɥԑɚɫɬɵɪɭԛɲɿɧКелесіɨɩɰɢɹɫɵɧɛԧɥɟɤɬɟɩ
ENTERɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡ
Ескертпе: Ʉɥɨɧɞɚɭ ɤԧɡɿ ɦɟɧ ɦɟɠɟɥɿ ɨɪɧɵɧɵԙ
ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ ɠɚɫɚԕɬɚɦɚ ɧԝɫԕɚɫɵɧ ɛɿɪɞɟɣ ɟɬɿԙɿɡ
Ʉɥɨɧɞɚɭ ɤԧɡɿ ɦɟɧ ɦɟɠɟɥɿ ɨɪɧɵɧɵԙ ԛɥɝɿɫɿɧ &4(:
64(:  ɛɿɪɞɟɣ ɟɬɿԙɿɡ USB құрылғысынан клондау
ɩɪɨɰɟɫɿɧɟɧ ɤɟɣɿɧ ɛԝɥ ɷɤɪɚɧ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ԧɲɿɪɿɥɿɩ
ԕɨɫɵɥɚɞɵ

Ʉɟɥɟɫɿɞɟ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ ɠԝɦɵɫ ɪɟɠɢɦɿ ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ
ԕɭɚɬ ɪɟɠɢɦɿ ©ɗɤɨª ɤԛɣɿɧɟ ɨɪɧɚɬɵɥɚɞɵ Ԕɭɚɬɬɵ
ԕɨɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ әдеттегідей ɟɬɿɩ ԕɨɫɵԙɵɡ Ԕɭɚɬ
ɪɟɠɢɦɿ©ɊɟɚɤɬɢɜɬɿªɤԛɣɿɧɟɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧԔɨɫɵɥԑɚɧ
ɤɟɡɞɟԕɭɚɬɬɵɬɟɡԕɨɫɚɞɵ ȿɫɤɟɪɬɭ Ȼԝɥɮɭɧɤɰɢɹ
©Ɋɟɚɤɬɢɜɬɿª ɤԛɣɿɧɟ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɤԛɬɭ
ɪɟɠɢɦɿɧɞɟԕɭɚɬɲɵԑɵɧɵɤԧɛɟɣɟɞɿ
Автоматты түрде іске қосуды таңдау ɷɤɪɚɧɵ
ɤɟɥɟɫɿ ɛɨɥɵɩ ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ CMS, Браузерді ашу
және Өшіруліɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿɛɨɥɚɞɵ
Қазақ

Ԕɚɥɚԑɚɧɩɚɪɚɦɟɬɪɞɿɛԧɥɟɤɬɟɩɠɚɥԑɚɫɬɵɪɭ
ԛɲɿɧENTERɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡ
Ʉɟɥɟɫɿ ɷɤɪɚɧɞɚ Желі/интернет параметрлері
ɦԥɡɿɪɿ ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ ɋɵɦɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɫɵɦɫɵɡ
ԕɨɫɵɥɵɦɞɵ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹɥɚɭ ԛɲɿɧ Қосылу
мүмкіндігі ɛԧɥɿɦɿɧ ԕɚɪɚԙɵɡ ȿɝɟɪ ɞɢɫɩɥɟɣ ɤԛɬɭ
ɪɟɠɢɦɿɧɞɟɚɡԕɭɚɬɬԝɬɵɧɚɬɵɧɵɧԕɚɥɚɫɚԙɵɡ
©ɀɟɥɿɝɟ ԕɨɫɵɥԑɚɧ ɤԛɬɭ ɪɟɠɢɦɿª ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɧ
©Ԧɲɿɪɭɥɿª ɤԛɣɿɧɟ ԕɨɸ ɚɪԕɵɥɵ ɚɠɵɪɚɬɭԑɚ
ɛɨɥɚɞɵ ɉɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪ ɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧɧɚɧ ɤɟɣɿɧ
ɠɚɥԑɚɫɬɵɪɭ ԛɲɿɧ Келесі ɨɩɰɢɹɫɵɧ ɛԧɥɟɤɬɟɩ
ENTERɬԛɣɦɟɫɿɧɛɚɫɵԙɵɡ
Жөнелтуɚɹԕɬɚɥɚɞɵ
Ɉɫɵ ɩɪɨɰɟɫɬɿ ԕɚɣɬɚɥɚɭ және ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧ ɡɚɭɵɬɬɵԕ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɝɟ ɵɫɵɪɭ
ԛɲɿɧ «Параметрлер» > «Белгі» мәзіріне кіріп,
©ɀԧɧɟɥɬɭª тармағын белгілеп, (17(5 пернесін
басыңыз.
ɋɿɡɞɟɧ ©ɀԧɧɟɥɬɭª ɬɚɪɦɚԑɵɧɞɚ
ɚɧɵԕɬɚԑɚɧ 3,1 ɤɨɞɵɧ ɟɧɝɿɡɭ ɫԝɪɚɥɚɞɵ ȿɝɟɪ
ɞԝɪɵɫ3,1ɤɨɞɵɟɧɝɿɡɿɥɫɟɛɚɪɥɵԕɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿ
ɠɨɣɵɩ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿ ɵɫɵɪԑɵԙɵɡ ɤɟɥɟɬɿɧɿ ɬɭɪɚɥɵ
ɫԝɪɚɣɬɵɧ ɪɚɫɬɚɭ ɯɚɛɚɪɵ ɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ «Иә»
ɠɚɭɚɛɵɧ таңдап, растау үшін (17(5 түймесін
басыңыз.
Ескертпе:
Жөнелтуді
бастағанда
дисплейді
өшірмеңіз. Кейбір опциялар елге байланысты
қолжетімді болмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
Ескертпе: PIN кодын ұмытсаңыз, қызмет көрсету
компаниясына хабарласыңыз.
Ескертпе: PIN кодын ұмытсаңыз, қызмет көрсету
компаниясына хабарласыңыз.
Ескертпе: PIN кодтарының бастапқы мəні — «0000».

Wireless LAN таратқышының
техникалық сипаттамалары
Жиілік ауқымдары

Ең көп
шығыс қуат

± ɆȽɰ &+&+

ɦȼɬ

±ɆȽɰ &+±&+

ɦȼɬ

±ɆȽɰ &+±&+

ɦȼɬ

±ɆȽɰ &+±&+

ɦȼɬ

Елде қолданылатын шектеулер
Ȼԝɥԕԝɪɵɥԑɵɬԧɦɟɧɞɟɚɬɚɥԑɚɧɟɥɞɟɪɞɿԕɨɫɩɚԑɚɧɞɚ
ɛɚɪɥɵԕ ȿɈ ɟɥɞɟɪɿɧɞɟ (және ԕɚɬɵɫɬɵ ȿɈ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɫɵ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɬɵɧ ɛɚɫԕɚ ɟɥɞɟɪɞɟ 
ԛɣɞɟжәне ɤɟԙɫɟɞɟɟɲɛɿɪɲɟɤɬɟɭɫɿɡɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ

Ел

Шектеу

Ȼɨɥɝɚɪɢɹ

ɋɵɪɬɬɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭɠәне ԕɨԑɚɦԑɚԕɵɡɦɟɬ
ɤԧɪɫɟɬɭɿԛɲɿɧɠɚɥɩɵɪԝԕɫɚɬɤɟɪɟɤ

ɂɬɚɥɢɹ

Ԛɣɞɟɧɬɵɫɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɫɚɠɚɥɩɵɪԝԕɫɚɬ
ɤɟɪɟɤ

Ƚɪɟɤɢɹ

±Ɇɝɰɞɢɚɩɚɡɨɧɵɧɞɚɬɟɤɿɲɬɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧ

Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ

ɀɟɥɿжәне ԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭ ɫɩɟɤɬɪԛɲɿɧ
ɟɦɟɫ ɠɚɥɩɵɪԝԕɫɚɬɤɟɪɟɤ

ɇɨɪɜɟɝɢɹ

ɇɸɈɥɟɫɭɧɧɵԙ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚɧ  ɤɦ
ɪɚɞɢɭɫɵɧɞɚԑɵ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ ɚɭɦɚԕɬɚ
ɪɚɞɢɨɬɚɪɚɬɭԑɚɬɵɣɵɦɫɚɥɵɧԑɚɧ

Ɋɟɫɟɣ
Ɍɟɤɿɲɬɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹɫɵ
ɂɫɪɚɢɥ

Ɍɟɤ  ɆȽɰ ɆȽɰ ɚɭԕɵɦɵɧɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧȽȽɰ

Ʉɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɟɥɞɿԙ ɬɚɥɚɩɬɚɪɵ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɭɚԕɵɬɬɚ
ԧɡɝɟɪɭɿ ɦԛɦɤɿɧ  ȽȽɰ ɫɵɦɫɵɡ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɠɟɥɿɥɟɪ
ԛɲɿɧԝɥɬɬɵԕɟɪɟɠɟɥɟɪɞɿԙɚԑɵɦɞɚԑɵɤԛɣɿɧɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ
ɛɢɥɿɤɨɪɝɚɧɞɚɪɵɧɚɧɛɿɥɿԙɿɡ

Қазақ

ИҚ сенсорын бекіту
ɉɟɣɡɚɠ			

ɉɨɪɬɪɟɬ

64(:
64(:$
&4(:

Ɍɟɤ64(Wԛɲɿɧ

43/49/55/65/75 дюйм
 ɋɟɧɫɨɪɞɵԝɫɬɚԑɵɲԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ
 Ԕɨɫɚɥԕɵɫԧɦɤɟɝɟɫɚɥɵɧԑɚɧɟɤɿɛԝɪɚɧɞɚɧɵ
ɛԝɪɚɩɛɟɤɿɬɿԙɿɡ

Ⱥɪɬԕɵɤԧɪɿɧɿɫ

 ɋɟɧɫɨɪɥɵԕɤɚɛɟɥɶɞɿ,5,1ɝɟԕɨɫɵԙɵɡ
Ⱥɥɞɵԙԑɵɤԧɪɿɧɿɫ

ɋɟɧɫɨɪԜɫɬɚɭɲɵ

Қазақ

86 дюйм
ɋɟɧɫɨɪɦɟɧԝɫɬɚԑɵɲɬɵԙɛɟɤɿɬɿɥɭɿ
 Ȼɟɫɛԝɪɚɧɞɚɧɵɚɥɵԙɵɡ

Ⱥɪɬԕɵɤԧɪɿɧɿɫ

 ɉɥɚɫɬɢɧɚɞɚԑɵɟɤɿɛԝɪɚɧɞɚɧɵԕɚɬɚɣɬɵԙɵɡ

 ɋɟɧɫɨɪɞɵԝɫɬɚԑɵɲԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ
 ȿɤɿɛԝɪɚɧɞɚɧɵԝɫɬɚԑɵɲԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ
 ɋɟɧɫɨɪɥɵԕɤɚɛɟɥɶɞɿ,5,1ɝɟԕɨɫɵԙɵɡ

Ɍɚɛɚԕ
Ⱥɥɞɵԙԑɵɤԧɪɿɧɿɫ

Қазақ

98 дюйм
ɋɟɧɫɨɪɦɟɧԝɫɬɚԑɵɲɬɵԙɛɟɤɿɬɿɥɭɿ
 Ȼԝɪɚɧɞɚɧɵɚɥɵԙɵɡɞɚԕɨɥɞɚɧɛɚԙɵɡ

Ⱥɪɬԕɵɤԧɪɿɧɿɫ

 Ԕɨɫɵɦɲɚԕɚɩɲɵԕԕɚɫɚɥɵɧԑɚɧɛԝɪɚɧɞɚɧɵ
ɬɚɛɚԕԕɚɞɟɣɿɧɛԝɪɚԙɵɡ

 ɋɟɧɫɨɪɞɵԝɫɬɚԑɵɲԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ
 Ԕɨɫɵɦɲɚɫԧɦɤɟɝɟɫɚɥɵɧԑɚɧɟɤɿɛԝɪɚɧɞɚɧɵ
ԝɫɬɚԑɵɲԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ
 ɋɟɧɫɨɪɥɵԕɤɚɛɟɥɶɞɿ,5,1ɝɟԕɨɫɵԙɵɡ

Ⱥɥɞɵԙԑɵɤԧɪɿɧɿɫ
Ɍɚɛɚԕ

Wi-Fi кілтін бекіту
98/86 дюймдік үлгі


ɀɚɛɵɫԕɚԕɥɟɧɬɚɧɵԙɛɨɫɚɬɭԕɚԑɚɡɵɧɚɥɵԙɵɡ



:L)Lɤɿɥɬɿɧɚɪɬԕɵԕɚԕɩɚԕԕɚɛɟɤɿɬɿԙɿɡ



Ԝɡɚɪɬɵɥԑɚɧɤɚɛɟɥɶɞɿ:L)Lɤɿɥɬɿɧɟɧɟɦɟɫɟ86%ԝɹɲɵԑɵɧɚԕɨɫɵԙɵɡ

86%ԝɹɲɵԑɵɧɵԙɤɟɡɤɟɥɝɟɧɿɧɟԕɨɫɵԙɵɡ

Қазақ

Функциялық слотты бекіту
(SQE1W үшін)


Екі бұранданы және негізгі бɥɨɤԝɹɫɵɧɵԙԕɚԕɩɚԑɵɧɚɥɵԙɵɡ



Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɞɵԕɬɚԕɬɚɧɵɧɟɝɿɡɝɿɛɥɨɤɬɵԙԝɹɫɵɧɚɤɿɪɝɿɡɿԙɿɡ



ȿɤɿɛԝɪɚɧɞɚɧɵԕɚɬɚɣɬɵԙɵɡ

ȿɧɿɬɚɪɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɞɵԕɬɚԕɬɚ

ȿɧɿɤɟԙɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɞɵԕɬɚԕɬɚ

Ескертпе:Ɏɭɧɤɰɢɹɬɚԕɬɚɫɵɧɛɟɤɿɬɭɧɟɦɟɫɟɚɥɭɚɥɞɵɧɞɚɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙԕɭɚтын өшіріңіз және қуɚɬ
ɚɲɚɫɵɧɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧɫɭɵɪɵԙɵɡ

Қазақ

Жылжыту кезіндегі сақтық ескертулер
Дисплейде тасымалдауға арналған тұтқалар бар.ɀɵɥɠɵɬɭɤɟɡɿɧɞɟɨɥɚɪɞɵԝɫɬɚԙɵɡ

ɞɸɣɦɞɿɤ
ԛɥɝɿ
Тұтқа

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ
Тұтқа

Ескертпе


Ɍԝɬԕɚɥɚɪɞɚɧɛɚɫԕɚɛԧɥɿɤɬɟɪɞɿԝɫɬɚɦɚԙɵɡ



Ȼԝɥԕԝɪɵɥԑɵɧɵɚɥɵɩɠԛɪɭԛɲɿɧɤɟɥɟɫɿɚɞɚɦɫɚɧɵԕɚɠɟɬ

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ
ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧɤԧɩ
ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧɤԧɩ
ȿɝɟɪɦԝɧɵɟɫɤɟɪɦɟɫɟԙɿɡԕԝɪɵɥԑɵԕԝɥɚɩɠɚɪɚԕɚтқа әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ


Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɤɟɡɿɧɞɟɫԝɣɵԕɤɪɢɫɬɚɥɞɵԕɩɚɧɟɥɶɞɿɬɿɝɿɧɟɧԝɫɬɚԙɵɡ
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɫԝɣɵԕɤɪɢɫɬɚɥɞɵԕɩɚɧɟɥɶɞɿԙɛɟɬɿɧɠɨԑɚɪɵɧɟɦɟɫɟɬԧɦɟɧԕɚɪɚɬɵɩɚɥɵɩɠԛɪɭɩɚɧɟɥɶɞɿԙɩɿɲɿɧɿɧɿԙ
ԧɡɝɟɪуіне немесе ішкі зақымға әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ



Құрылғының жоғарғы, төменгі, оң және сɨɥɠɚԕɬɚɭɥɚɪɵɧɧɟɦɟɫɟɛԝɪɵɲɬɚɪɵɧԝɫɬɚɦɚԙɵɡ
ɋԝɣɵԕɤɪɢɫɬɚɥɞɵԕɩɚɧɟɥɶɞɿԙɚɥɞɵԙԑɵɛɟɬɿɧԝɫɬɚɦɚԙɵɡ
ɋɨɧɞɚɣɚԕɦԝɧɞɚɣɛԧɥɿɤɬɟɪɝɟɫɨԕԕɵɬɢɝɿɡɛɟԙɿɡȻԝɥɫԝɣɵԕɤɪɢɫɬɚɥɞɵԕɩɚɧɟɥɶɞɿɡɚԕɵɦɞɚɭɵɦԛɦɤɿɧ
ɋɨɧɞɚɣɚԕɩɚɧɟɥɶɠɚɪɵɥɵɩɠɚɪɚԕɚтқа әкɟɥɭɿɦԛɦɤɿɧ

Қазақ

АЙНЫМАЛЫ ТОК СЫМЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
86-43ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙɚɪɬԕɵɠɚԑɵ

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ

Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤ
ɫɵɦɵɧɛɟɤɿɬɭ

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ
Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤ
ɫɵɦɵ ɠɢɧɚԕɬɚ
ɛɚɪ
ɀɚɥԑɚԑɵɲɬɵɞɢɫɩɥɟɣԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɚԕɨɫɵԙɵɡ

Ескертпе


Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧɚɠɵɪɚɬԕɚɧɞɚɚɥɞɵɦɟɧɪɨɡɟɬɤɚɞɚɧɚɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɚɲɚɫɵɧɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ



ɀɢɧɚԕɬɚԑɵɚɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɬɟɤɨɫɵԕԝɪɵɥԑɵɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧɈɧɵɛɚɫԕɚɦɚԕɫɚɬɬɚɪɞɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵ

Қазақ

ɞɸɣɦɞɿɤԛɥɝɿ


Ԕɭɚɬɫɵɦɵɧɫɚɥɭɦԛɦɤɿɧɛɨɥɭɵԛɲɿɧԕɭɚɬɫɵɦɵԝɫɬɚԑɵɲɵɧɵԙɤԧɬɟɪɭɥɿɟɤɟɧɿɧɟɤԧɡɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ ɫɭɪ



ɋɨɞɚɧɤɟɣɿɧɤɨɧɧɟɤɬɨɪɞɵɞԝɪɵɫɛɚԑɵɬɬɚɬɨɥɵԑɵɦɟɧɤɿɪɝɿɡɿԙɿɡ ɫɭɪ



Ԕɭɚɬɫɵɦɵԝɫɬɚԑɵɲɵɧɬԧɦɟɧɬԛɫɿɪɿԙɿɡ ɫɭɪ



Ԕɭɚɬɫɵɦɵɧɛɟɤɿɬɭԛɲɿɧԕɭɚɬɫɵɦɵԝɫɬɚԑɵɲɵɧɵԙɫɨԙɵԕɭɚɬɫɵɦɵɧɚɲɵɪɬɟɬɿɩɬԛɫɤɟɧɲɟɛɚɫɵԙɵɡ
ɫɭɪ

Ескертпе: Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧɵԙԝɫɬɚԑɵɲɵɧɛɚɫɵɩɨɧɵɚɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧɚɛɟɤɿɬɤɟɧɞɟ$&,1!
ԝɹɲɵԑɵɧɚɤԛɲɬԛɫɩɟɭԛɲɿɧɚɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧԕɚɪɫɵɠɚԑɵɧɚɧԝɫɬɚԙɵɡ ɫɭɪ
ɫɭɪ

ɫɭɪ

ɫɭɪ

ɫɭɪ

ɫɭɪ

Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧɚɠɵɪɚɬу тәсілі


Ⱥɣɧɵɦɚɥɵɬɨɤɫɵɦɵɧɛɟɤɿɬɟɬɿɧԕɭɚɬɫɵɦɵɧɵԙԝɫɬɚԑɵɲɵɧɤԧɬɟɪɿԙɿɡ ɫɭɪ



Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵ ԝɫɬɚԑɵɲɵɧ ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɵɩ ɚɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɫɵɦɵɧ ɞɢɫɩɥɟɣɞɿԙ $& ,1! ɬɟɪɦɢɧɚɥɵɧɚɧ
ɲɵԑɚɪɵԙɵɡ ɫɭɪ 
ɫɭɪ

Қазақ

ɫɭɪ

Қашықтан басқару
құралы

14. INPUT : Экранда көрсететін кірісті ауыстырады
15. MENU: Негізгі мәзірді көрсетеді
16. RETURN: Алдыңғы экранға қайтарады
17. ENTER: Пайдаланушы таңдауларын растайды
18. RECALL: Экрандағы мазмұн туралы ақпаратты
көрсетеді

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

Q.
MENU

PICTURE

RECALL

ENTER

EXIT

17
RETURN

8

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

VOL

INPUT

14

10

20. Rapid advance: Фильмдер сияқты медиадағы
жақтауларды алға жылжытады
21. USB VIEWER: Медиа шолу экранын ашады
22. PICTURE: Сурет режимдері арасында ауысады

Қашықтан басқару
құрылғысына
батареяларды
салыңыз
Батарея бөлімін ашу үшін артқы қақпақты алыңыз. Екі
AA өлшемді батареясын салыңыз. (+) және (-) белгілері
сәйкес келетінін тексеріңіз (дұрыс полярлығын қараңыз).
Ескі және жаңа батареяларды араластырмаңыз. Тек
бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз. Қақпақты
артына орналастырыңыз.

11

12

19. Stop: Ойнатылып жатқан медианы тоқтатады

ASPECT

W.D splay

13

DISPLAY

1.

Күту режимі: Дисплейді қосады/өшіреді

2.

Ойнату: Таңдалған медианы ойнатуды бастайды

3.

Жылдам кері: Фильмдер сияқты медиадағы
жақтауларды артқа жылжытады

4.

Кідірту: Ойнатылып жатқан медианы кідіртеді

5.

ЖЫЛДАМ МӘЗІР: Сурет, дыбыс және жүйе
параметрлері мәзірлерін көрсетеді

6.

Бағыттық түймелер: Мәзір экрандарын, мазмұнын,
т.б. басқару үшін пайдаланылады.

7.

ШЫҒУ: Көрсетілген мәзірлерді жауып шығады немесе
алдыңғы экранға қайтады

8.

Т ү рл і т ү с т і т ү й м е л е р : Т ү рл і т ү с т і т ү й м е
функцияларына арналған экрандағы нұсқауларды
орындау

9.

VOL +/-: Дыбыс деңгейін жоғарылатады немесе
азайтады

10. Дыбысын өшіру: Дисплейдің дыбыс деңгейін толық
өшіреді
11. Сандық түймелер: Экрандағы мәтін жолағында
санды немесе әріпті енгізеді.
12. СЫМСЫЗ ДИСПЛЕЙ: Сымсыз дисплейге қосылу
экранын ашады
13. ASPECT : Экранның пропорциясын өзгертеді

Қазақ

Техникалық
спецификациялар
Үлгі нөмірі

98 дюймдік үлгі

:
:

TH-86SQE1W/WA
TH-86CQE1W

75 дюймдік үлгі

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65 дюймдік үлгі

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55 дюймдік үлгі

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49 дюймдік үлгі

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43 дюймдік үлгі

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

75 дюймдік үлгі

65 дюймдік үлгі

Қазақ - 22 -

49 дюймдік үлгі

:

TH-49SQE1W 186 Вт
(1,8-0,9 A)
TH-49CQE1W 115 Вт
(1,1-0,6A)

:

TH-43SQE1W 172 Вт
(1,7-0,8 A)
TH-43CQE1W 111 Вт
(1.1-0.6A)

43 дюймдік үлгі

Барлық үлгілер үшін
Негізгі қуат ауыстырып-қосқышы арқылы
қуатты өшіру 0 Вт
Күту режимі күйі

0,5 Вт

Пиксельдер саны
8 294 400
(3840 (көлденең) x 2160 (тік))

Өлшемдері (Е x Б x Д)

Қуат тұтыну

86 дюймдік үлгі

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86 дюймдік үлгі

98 дюймдік үлгі

55 дюймдік үлгі

TH-55SQE1W 197 Вт
(1,9-0,9 A)
TH-55CQE1W 135 Вт
(1,3-0,7 A)

98 дюймдік үлгі

703 Вт

98SQE1W:2216x1271x99 (VESA NUT жоғарғы
жағы:91)

:

TH-98SQE1W
(6,9-3,4A)
TH-98CQE1W
(6,4-3,2A)

:

TH-86SQE1W/WA 364 Вт
(3,6-1,8 A)
TH-86CQE1W 364 Вт
(3,6-1,8 A)

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 50,67
дюйм)

:

TH-75SQE1W 334 Вт
(3,3-1,7 A)
TH-75CQE1W 307 Вт
(3,0-1,5 A)

87,25 дюйм x 50,02 дюйм x 3,55 дюйм

:

TH-65SQE1W 281 Вт
(2,8-1,4 A)
TH-65CQE1W 224 Вт
(2,3-1,1 A)

650 Вт

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 1288
мм)
87,25 дюйм x 50,02 дюйм x 3,87 дюйм (VESA
NUT жоғарғы жағы: 3,55 дюйм)

98CQE1W:2216x1271x91
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 1288
мм)
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 50,67
дюйм)
86 дюймдік үлгі

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (VESA NUT жоғарғы
жағы:55)
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 1116
мм)

75,91 дюйм x 43,28 дюйм x 3,16 дюйм (VESA
NUT жоғарғы жағы: 2,15 дюйм)

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 576
мм/22,68 дюйм)

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 43,94
дюйм)

43CQE1W: 966x558x86 /38,01 дюйм x 21,94
дюйм x 3,39 дюйм

86CQE1W:1929x1100x80 (VESA NUT жоғарғы
жағы:55)

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 576
мм/22,68 дюйм)

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 1116
мм)
75,91 дюйм x 43,28 дюйм x 3,13 дюйм (VESA
NUT жоғарғы жағы: 2,15 дюйм)
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 43,94
дюйм)
75 дюймдік үлгі

1684 x 968 x 100 (VESA NUT жоғарғы жағы:73)
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 984 мм)
66,28 дюйм x 38,09 дюйм x 3,92 дюйм (VESA
NUT жоғарғы жағы: 2,89 дюйм)
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 38,74
дюйм)
65 дюймдік үлгі

65SQE1W: 1460x842x96/ 57,46 дюйм x 33,12
дюйм x 3,77
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 859
мм/33,82 дюйм)
65CQE1W: 1460x842x80 / 57,46 дюйм x 33,12
дюйм x 3,15 дюйм
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 859
мм/33,82 дюйм)
55 дюймдік үлгі

Массасы
98 дюймдік үлгі

98SQE1W: 99,8 кг/220,1 фунт нетто
98CQE1W: 99,4 кг/219,2 фунт нетто
86 дюймдік үлгі

86SQE1W/WA: 62,9 кг/138,7 фунт нетто
86CQE1W: 61,7 кг/136,1 фунт нетто
75 дюймдік үлгі

75SQE1W: 37,4 кг/82,5 фунт нетто
75CQE1W: 36,8 кг/81,2 фунт нетто
65 дюймдік үлгі

65SQE1W: 25,8 кг/56,9 фунт нетто
65CQE1W: 25,2 кг/55,6 фунт нетто
55 дюймдік үлгі

55SQE1W: 17,2 кг/38,0 фунт нетто
55CQE1W: 16,2 кг/35,8 фунт нетто
49 дюймдік үлгі

49SQE1W: 13,0 кг/28,7 фунт нетто

55SQE1W: 1239x712x104/ 48,75 дюйм x 28,02
дюйм x 4,09 дюйм

49CQE1W: 12,6 кг/27,8 фунт нетто

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 730
мм/28,74 дюйм)

43SQE1W: 10,3 кг/22,7 фунт нетто

55CQE1W: 1239x712x87/ 48,75 дюйм x 28,02
дюйм x 3,43 дюйм
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 730
мм/28,74 дюйм)
49 дюймдік үлгі

43 дюймдік үлгі

43CQE1W: 9,9 кг/21,9 фунт нетто

Қуат көзі
110 - 240 В ~ (110 - 240 В айнымалы ток), 50/60
Гц

49SQE1W: 1102x635x105/ 43,37 дюйм x 24,98
дюйм x 4,11 дюйм

Пайдалану жағдайы

(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 652
мм/25,67 дюйм)

Температура
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3

49CQE1W: 1102x635x85/ 43,37 дюйм x 24,98
дюйм x 3,35 дюйм
(қашықтан басқару құралы датчигін қоса: 652
мм/25,67 дюйм)
43 дюймдік үлгі

43SQE1W: 966x558x106/ 38,01 дюйм x 21,94
дюйм x 4,17 дюйм

Бұл құрылғыны қандай қоршаған орта
температурасында пайдалану керек
•
Құрылғыны теңіз деңгейінен 1400 м (4593
фут) төмен жерде пайдаланған кезде: 0 °C 40 °C (32 °F - 104 °F)
•
Құрылғыны жоғары биіктіктерде (1400 м
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(4593 фут) және одан жоғары және теңіз
деңгейінен 2800 м (9186 фут) төмен)
пайдалану кезінде: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95
°F)
Құрылғыны теңіз деңгейінен 2800 м (9186 фут)
және одан жоғары жерде орнатпаңыз

AUDIO OUT
Стерео мини ұяшық (M3) X1, 0,5 Vrms

Шығыс; айнымалы (-∞〜0 дБ)
(1 кГц 0 дБ кіріс, 10 кОм жүктеме
...................................................................................
SERIAL IN
Сыртқы басқару ұяшығы

Ылғалдылық
20 % ‒ 80 % (конденсатсыз)

D-sub 9 істік x 1
RS232C үйлесімді
...................................................................................
LAN

Жұмыс уақыты
Тәулігіне 24 сағат (SQE1W/WA, 98CQE1W)
Тәулігіне 16 сағат (86/75/65/55/49/43CQE1W)

86 дюймдік
үлгі

T/100BASE-TX
...................................................................................

75 дюймдік
үлгі

IR IN

24 Вт [12 Вт + 12 Вт)] (10% THD)
65 дюймдік
үлгі

Желілік байланысқа арналған, PJLink
үйлесімді
Байланыс әдісі; RJ45, 10BASE-

Дыбыс
98 дюймдік
үлгі

RJ45 x 1

55 дюймдік
үлгі

49 дюймдік
үлгі

43 дюймдік
үлгі

16 Вт [8 Вт + 8 Вт)](10% THD)

Стерео мини ұяшық (M3)
...................................................................................
SPDIF Optical Out порты
...................................................................................
DisplayPort 1.2a IN (тек SQE1W үшін)
DisplayPort терминалы x 1

Байланыс ұяшықтары
HDMI 2.0 1,2,3,4 кірісі
А типті жалғағыш x4 (4K қолдайды)
үйлесімді HDCP 2.2
Аудио сигнал: Сызықтық PCM (дискретизация
жиілігі
48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц)
...................................................................................
PC IN
Mini D-Sub 15 істік (DDC2B үйлесімді) x 1
RGB: 0,7 Vp-p(75 Ом)
HD/VD: TTL (жоғары кедергі)
...................................................................................
USB
USB жалғағышы TYPEA x 3, тұрақты ток 5 В / ең
көбі 0,5 A
USB жалғағышы TYPEC x 1, тұрақты ток
5 В/ең көбі 1,5 A
...................................................................................
Audio IN
Істікті ұяшық x 2(L/R)
0,5 Vrms
...................................................................................
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HDCP 1.3 үйлесімді
Аудио сигнал: Сызықтық PCM (дискретизация
жиілігі;
48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц)
DisplayPort 1.2a OUT (тек SQE1W үшін)
DisplayPort терминалы x 1
HDCP 1.3 үйлесімді
...................................................................................
SLOT үшін берілетін қуат (тек SQE1W үшін)
12 В x ең көбі 3,5 A
...................................................................................
RJ12 порты (Service1)
пайдалануға арналған

тек қызмет көрсету үшін

RJ12 порты (Service2) тек қызмет көрсету үшін
пайдалануға арналған
...................................................................................
Ескертпе
•

Дизайны және спецификациялары ескертусіз
өзгертілуі мүмкін. Көрсетілген масса мен
өлшемдер шамамен алынған.

Дисплейді бекіту
VESA қабырғаға бекіту өлшемдері

W
H

Тесіктер үлгісі өлшемдері (мм)
Дюйм

Е

Бұранда
өлшемдері

Б

макс. (мм)

Ирек ойма
(Y)

98 дюйм

800

400

12

M8

86 дюйм

600

400

12

M8

75 дюйм

600

400

10

M8

65 дюйм

400

400

10

M6

55 дюйм

400

200

13

M6

49 дюйм

200

200

12

M6

43 дюйм

200

200

9

M6

Қабырға кронштейнін және түпқойманы бекітуге қатысты сақтық ескертулер
55SQE1,49SQE1,43SQE1 үшін
Артқы қақпағындағы VESA саңылауларының жанында дөңес пішін бар. Қабырға кронштейнін немесе түпқойманы
бекіту кезінде арасына кергіштерді салыңыз.
Дөңес пішін

Кергіш

Ескертпе: Толық өлшемдерді Panasonic веб-сайтындағы CAD сызбаларынан қараңыз.
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Шегіністі қабырғаға орнату
Бұл құрылғының жұмысына қоршаған ортаның 40 ºC (104 ºF) температурасына дейін кепілдік беріледі.
Құрылғыны корпуста немесе шассиде орнатқан кезде, салқындату желдеткіші немесе желдеткіш
саңылауы арқылы жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз, сонда қоршаған орта температурасы (корпус
немесе шасси ішіндегі), оның ішінде сұйық кристалдық панельдің алдыңғы бетінің температурасын 40ºC
(104ºF) немесе одан азырақ етіп сақтауға болады.
Егер сіз корпустың немесе шассидің сыртында қоршаған ортаның температурасын ғана басқара алсаңыз,
келесі шартты сақтаңыз

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Минимум 50 мм
Минимум 70 мм
Минимум 50 мм
Минимум 50 мм
Қоршаған ортаның температуралар ауқымы: 0-35ºC
Өнімді ойық қабырғаға орнатқанда, желдету үшін өнім мен қабырға арасында кемінде
жоғарыда көрсетілген кеңістікті қамтамасыз етіңіз және қоршаған ортаның температурасы
0ºC-35ºC аралығында сақталуын қамтамасыз етіңіз.
Өнімге тік күн жарығының әсерін тигізбеңіз.

Өнімдеріміз осы ұсыныстарға және/немесе пайдалану туралы нұсқауларға сәйкес пайдаланылмай
жатса, біз кез келген зақымдар мен қателер үшін жауапкершілік алмаймыз.
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Портреттік орнатуға қатысты сақтық ескертулер
Дисплейді тігінен орнатқан кезде төмендегі суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W : Ұяшықты жоғары қаратып
Тек 86SQE1W үшін : Ұяшықты төмен қаратып
(Ескертпе) Егер дұрыс орнатылмаған болса, ол бұзылуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Тек 86SQE1W үшін

Ұяшықтар

Ұяшықтар
Ескертпе
Тұғырды немесе қабырғаға ілу кронштейнін орнатқанда, онымен бірге берілген пайдалану
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және дұрыс орнатыңыз. Сондай-ақ, аударылудың алдын алу
керек-жарақтарын әрқашан пайдаланыңыз.
Біз кепілдік мерзімі ішінде де тұрғыны немесе қабырғаға ілу кронштейнін орнату ортасындағы
ақаулардан туындаған өнімнің ешбір зақымдануына, т.б. үшін жауапты болмаймыз.
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Бағдарламалық жасақтама лицензиясы
Бұл өнімде келесі бағдарламалық жасақтама бар:
(1) Panasonic Connect Co., Ltd. корпорациясы немесе оған дербес әзірлеген бағдарламалық жасақтама;
(2) үшінші тарапқа тиесілі және Panasonic Connect Co., Ltd. корпорациясына лицензияланған
бағдарламалық жасақтама;
(3) GNU General Public License, 2.0 нұсқасы (GPL V2.0) бойынша лицензияланған бағдарламалық
жасақтама,
(4) GNU LESSER General Public License, 2.1 нұсқасы (LGPL V2.1) бойынша лицензияланған
бағдарламалық жасақтама және/немесе
(5) GPL V2.0 және/немесе LGPL V2.1 бойынша лицензияланған бағдарламалық жасақтамадан басқа ашық
бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама.
(3) - (5) деп жіктелген бағдарламалық жасақтама пайдалы болады деген үмітпен таратылады, бірақ
ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІКСІЗ, тіпті тұспалды САТУ МҮМКІНДІГІ немесе НАҚТЫ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІК
ТУРАЛЫ КЕПІЛДІКСІЗ. Мәліметтерді осы өнімнің [Параметрлер] мәзірінен көрсетілген әрекеттен кейін
[Бағдарламалық жасақтама лицензиялары] тармағын таңдау арқылы көрсетілетін лицензия шарттарынан
қараңыз.
Осы өнім жеткізілгеннен кейін кемінде (3) жыл бойы Panasonic Connect Co., Ltd. компаниясы бізге төменде
берілген байланыс ақпараты арқылы хабарласатын кез келген үшінші тарапқа бастапқы кодты таратуды
физикалық түрде орындаудың
құнынан көбірек емес ақыға GPL V2.0, LGPL V2.1 немесе басқа лицензиялармен қамтылған сәйкес
бастапқы кодтың компьютер оқи алатын толық көшірмесін бұлай істеуге ешбір міндеттемесіз, сонымен
бірге оған қатысты сәйкес авторлық құқық туралы ескертумен бірге береді.
Байланыс ақпараты:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
AVC/VC-1/MPEG-4 туралы ескерту
Бұл өнім AVC патенттік портфолиосы лицензиясымен, VC-1 патенттік портфолиосы лицензиясымен
және MPEG-4 визуалды патенттік портфолио лицензиясымен тұтынушының жеке пайдалануы
үшін немесе ақы алмайтын басқа қолданыстары үшін лицензияланған: (i) AVC стандартына, VC-1
стандартына және MPEG-4 Visual стандартына («AVC/VC-1/MPEG-4 бейнесі») сай бейнені кодтау
және/немесе (ii) жеке іс-әрекетпен айналысатын тұтынушы кодтаған және/немесе AVC/VC-1/
MPEG-4 бейнесін қамтамасыз етуге лицензиясы бар бейне провайдерінен алынған AVC/VC-1/
MPEG-4 бейнесін кодсыздандыру. Кез келген басқа пайдалану үшін лицензия берілмейді немесе
тұспалданбайды. Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. https://www.
mpegla.com сайтын қараңыз.
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Лицензия хабарландыруы
HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface ұғымдары және HDMI логотипі АҚШ және басқа
елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc. сауда белгілері болып табылады.

Dolby Laboratories шығаратын лицензия бойынша шығарылады. Dolby, Dolby Audio және қос D белгісі
Dolby Laboratories сауда белгілері болып табылады.

Бұл өнім Microsoft корпорациясының кейбір зияткерлік меншік құқығымен қорғалған. Microsoft
корпорациясының немесе оның өкілетті еншілес компаниясының лицензияларынсыз осы технологияны
бұл өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға тыйым салынады.

Қазақ - 29 -

Еуропа Одағынан өзге елдердің өндірісінде пайдаланбау туралы ақпарат
Ныш ан тек Еуропа Одағында жарамды.
Егер осы өнімді жойғыңыз келсе, жергілікті өкілеттік немесе дилеріңізге хабарласып,
өндірісте
пайдаланбаудың дұрыс əдісін сұраңыз.

Электр жəне электрондық жабдықтардағы кейбiр зиянды заттарды
қолдануға шектеу қою туралы регламенттiң техникалық талаптарына
Сəйкестiк жөніндегі декларация
(Украинаның министрлер кабинетінің №1057 бекiтiлген қаулысы)
Бұйым электр жəне электрондық жабдықтардағы кейбiр зиянды заттарды қолдануға шектеу қою туралы
техникалық регламент талаптарына сəйкес. (ЗЗҚШ ТР)
ЗЗҚШ Т Регламенттiң №2 Қосымшасында ескерiлмеген жағдайлардағы зиянды заттарының құрамы:
1.

қорғасын (Pb) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоңырлануынан аспайды;

2.

кадмий (Cd) – заттың 0,01 wt % салмағынан немесе миллионнан 100 бөлікке дейiнгі шоңырлануынан аспайды;

3.

сынап (Hg) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоңырлануынан аспайды;

4.

алтываленттi хром (Cr6+) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоңырлануынан
аспайды;

5.

полибромбифенол (PBB) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоңырлануынан
аспайды;

6.

полибромбифенол эфирлері (PBDE) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі
шоңырлануынан аспайды.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00
Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фiксаванай сувязi званок па тэррыторыi Беларусi бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880
Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (727) 330-88-07; 8-800-0-809-809
Тұтынушының жазбасы
Осы өнімнің үлгі нөмірі мен сериялы нөмірін оның артқы панелінен табуға болады. Осы сериялы нөмірді
төмендегі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, ұрлану
мен жоғалу оқиғасында жеке мəліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде жəне Кепілдік қызметі үшн сатып
алудың тұрақты жазбасын сақтаңыз.
Үлгі нөмірі

Сериялық нөмірі

Панасоник Коннект Ко., Лтд. (Panasonic Connect Co., Ltd.)
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Жапония
(4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan)
Веб-сайт: https://panasonic.net/cns/prodisplays/
© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
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СК дисплейі

ӨНІМНІҢ СƏЙКЕСТІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
SQE1/CQE1 сериялы, “Panasonic”
талаптарға сай келеді TP TC 004/2011, TP TC 020/2011
Сәйкестену сертификаты:

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20

Сертификаттың берілген күні:

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: 13.01.2022
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: 13.01.2022
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: 13.01.2022
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: 19.10.2020
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: 19.10.2020
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: 19.10.2020
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: 19.10.2020

Сертификаттың жарамдылық мерзімі:

Сертификатталған:
(аты және мекен-жайы)

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: 12.01.2027
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: 12.01.2027
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: 12.01.2027
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: 18.10.2025
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: 18.10.2025
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: 18.10.2025
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: 18.10.2025
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ТЕСТБЭТ СО
119334, Мәскеу, Андреев жағалауы, 2 үй, 3 ғимарат

талаптарға сай келеді TP EAЭС 037/2016
Сәйкестену сертификаты / декларация:
Декларацияның тіркелген күні:
Декларация дейін жарамды:
Декларант:

ЕАЭС N RU Д-JP.РА01.В.00752/20
26.10.2020
25.10.2025
ЖШС «Панасоник Рус»
Ресей,115162, Мәскеу қ-сы., Шаболовка к-сі., 31Г үйі, қабат/бөлме
антресоль 1 қабат/10, 8-800-200-21-00

КЛИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ
Өнімнің атауы:
Модель нөмірі:

UHD СК дисплейі
Модель 98": TH-98SQE1W, TH-98CQE1W
Модель 55": TH-55SQE1W, TH-55CQE1W
Модель 86": TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W Модель 49": TH-49SQE1W, TH-49CQE1W
Модель 75": TH-75SQE1W, TH-75CQE1W
Модель 43": TH-43SQE1W, TH-43CQE1W
Модель 65": TH-65SQE1W, TH-65CQE1W

Арналуы бойынша
Коммерцияға пайдаланылатын бейне сигналын қарауға арналған жабдық.
пайдалану:
Шығарған ел:
Түркия Республикасы
Өндіруші:
Панасоник Корпорэйшн
(аты және мекен-жайы) 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Жапония
Қызмет мерзімі
7 (семь) лет
Өндүрүлгөн күнү:
Өндірілген күні бұйымда орналасқан ақпараттық тақтада көрсетілген.
Мысалы: ХХХХ-ХХ-ХХ
күн
ай: 01-қаңтар, 02 - ақпан, ….12 - желтоқсан
жыл: 2022, 2023…
W1120HM0 -PB

DPQQ1075ZC/X1

ЕСКЕРТУ

• Өрт немесе токтың соғуына әкелуі мүмкін зақымды болдырмау үшін бұл құрылғыға сұйықтық шашырауын
немесе бүркілуін болдырмаңыз.

• Электр тогының соғуын болдырмау үшін қақпағын ашпаңыз.
• Электр тогының соғуын болдырмау үшін айнымалы ток сымының ашасындағы жерге тұйықтау сымы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

жалғанғанына көз жеткізіңіз.
Орнату жұмысын тек орнату маманы орындауы керек.
Өнімді пайдалануды тоқтатсаңыз, маманнан оны дереу алып тастауды сұраңыз..
Егер мәселелер немесе ақаулық орын алса, пайдалануды бірден тоқтатыңыз.
Егер мәселелер орын алса, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғы зақымдалған жағдайда тікелей қолмен түртпеңіз.
Дисплейге бөгде заттар бекітпеңіз.
Желілік ашаға оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
Қуат тығыны (ашалы розетка тарапы) мен қуат көзінің қосқышын (негізгі құрылғы тарапы) толық енгізіңіз.
Қуат сымына немесе қуат тығынына зақым келтіретін әрекеттер жасамаңыз.
Қуат көзі сымы немесе тығын зақымдалған жағдайда тікелей қолмен түртпеңіз.
Ұсақ бөлшектерді тиісті түрде сақтаңыз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАСЫ

• Желдету саңылауларын газет, дастархан және перде сияқты заттармен жабу арқылы желдетуге кедергі
•
•
•
•
•

келтірмеу керек.
Үстіне баспаңыз немесе дисплейден немесе тұрғыдан ілмеңіз.
Сыртқы қабаты ашылған немесе алып тасталған батареяларды пайдаланбаңыз.
Қолдану бойынша нұсқаулықты мұқият оқуды өтінеміз.
Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек алынатын бөлшектер немесе қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
Жабық және құрғақ жерде сақтау керек.

• Қаптамада тасымалдау шарты көрсетілген.
• Кәдеге жаратуды ұлттық және жергілікті заңдарға сәйкес жасау керек.
• Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған және мемлекеттің тауарды пайдаланудың ұлттық немесе
жергілікті заңдарына сай болуы керек.

Техникалық сипаттамалар
Қуат тұтынылуы

TH-98SQE1W: 703 Вт
TH-98CQE1W: 650 Вт
TH-86SQE1W/WA: 364 Вт
TH-86CQE1W: 364 Вт
TH-75SQE1W: 334 Вт
TH-75CQE1W: 307 Вт

TH-65SQE1W: 281 Вт
TH-65CQE1W: 224 Вт
TH-55SQE1W: 197 Вт
TH-55CQE1W: 135 Вт
TH-49SQE1W: 186 Вт
TH-49CQE1W: 115 Вт

TH-43SQE1W: 172 Вт
TH-43CQE1W: 111 Вт

Қуат өшірулі күй: 0 Вт
Күту күйі: 0,5 Вт
СКД дисплей
тақтасы

TH-98SQE1W: 98 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-98CQE1W: 98 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-86SQE1W/WA: 86 дюймді IPS панелі (Edge LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-86CQE1W: 86 дюймді IPS панелі (Edge LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-75SQE1W: 75 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-75CQE1W: 75 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-65SQE1W: 65 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-65CQE1W: 65 дюймді VA панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-55SQE1W: 55 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-55CQE1W: 55 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-49SQE1W: 49 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-49CQE1W: 49 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-43SQE1W: 43 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие
TH-43CQE1W: 43 дюймді IPS панелі (Direct LED артқы жарығы), 16:9 тараптар қатынасына ие

Пикселдер саны

8 294 400 (3 840 (көлденең) × 2 160 (тік))

Өлшемдер
(Е × Б × Т)

TH-98SQE1W: 2 216 мм × 1 271 мм × 99 мм, 87,25 дюйм x 50,02 дюйм x 3,87 дюйм
TH-98CQE1W: 2 216 мм × 1 271 мм × 91 мм, 87,25 дюйм x 50,02 дюйм x 3,55 дюйм
TH-86SQE1W/WA: 1 929 мм × 1 100 мм × 81 мм, 75,91 дюйм x 43,28 дюйм x 3,16 дюйм
TH-86CQE1W: 1 929 мм × 1 100 мм × 80 мм, 75,91 дюйм x 43,28 дюйм x 3,13 дюйм
TH-75SQE1W: 1 684 мм × 968 мм × 100 мм, 66,28 дюйм x 38,09 дюйм x 3,92 дюйм
TH-75CQE1W: 1 684 мм × 968 мм × 100 мм, 66,28 дюйм x 38,09 дюйм x 3,92 дюйм
TH-65SQE1W: 1 460 мм × 842 мм × 96 мм, 57,46 дюйм x 33,12 дюйм x 3,77 дюйм
TH-65CQE1W: 1 460 мм × 842 мм × 80 мм, 57,46 дюйм x 33,12 дюйм x 3,15 дюйм
TH-55SQE1W: 1 239 мм × 712 мм × 104 мм, 48,75 дюймx 28,02 дюйм x 4,09 дюйм
TH-55CQE1W: 1 239 мм × 712 мм × 87 мм, 48,75 дюйм x 28,02 дюйм x 3,43 дюйм
TH-49SQE1W: 1 102 мм × 635 мм × 105 мм, 43,37 дюйм x 24,98 дюйм x 4,11 дюйм
TH-49CQE1W: 1 102 мм × 635 мм × 85 мм, 43,37 дюйм x 24,98 дюйм x 3,35 дюйм
TH-43SQE1W: 966 мм × 558 мм × 106 мм, 38,01 дюйм x 21,94 дюйм x 4,17 дюйм
TH-43CQE1W: 966 мм × 558 мм × 86 мм, 38,01 дюйм x 21,94 дюйм x 3,39 дюйм

Салмағы

TH-98SQE1W: 99,8 кг / 220,1 фунт
TH-98CQE1W: 99,4 кг / 219,2 фунт
TH-86SQE1W/WA: 62,9 кг / 138,7 фунт
TH-86CQE1W: 61,7 кг / 136,1 фунт
TH-75SQE1W: 37,4 кг / 82,5 фунт
TH-75CQE1W: 36,8 кг / 81,2 фунт
TH-65SQE1W: 25,8 кг / 56,9 фунт
TH-65CQE1W: 25,2 кг / 55,6 фунт
TH-55SQE1W: 17,2 кг / 38,0 фунт
TH-55CQE1W: 16,2 кг / 35,8 фунт
TH-49SQE1W: 13,0 кг / 28,7 фунт
TH-49CQE1W: 12,6 кг / 27,8 фунт
TH-43SQE1W: 10,3 кг / 22,7 фунт
TH-43CQE1W: 9,9 кг / 21,9 фунт

Қуат көзі

110 ‒ 240 В ~ (110 ‒ 240 В айнымалы ток), 50/60 Гц

Жұмыс күйі

Температура

Сақтау жағдайы

0 °C ‒ 40 °C

(Теңіз деңгейінен 1 400 м (4 593 фут) төмен)

0 °C ‒ 35 °C

(1 400 м (4 593 фут) және теңіз деңгейінен 2 800 м
(9 186 фут) жоғары және төмен)

Ылғалдылық

20 % – 80 %

(конденсациясыз)

Температура

-20 °C ‒ 60 °C

Ылғалдылық

20 % – 80 %

(конденсациясыз)

Сымсыз LAN таратқышының техникалық сипаттамалары
IEEE 802.11 стандарттарында
пайдаланылатын таратқыштың жиілік
диапазоны және шығыс қуаты:

(2400–2483,5) МГц: ең көп 100 мВт
(5150–5350) МГц: ең көп 200 мВт
(5650–5725) МГц: ең көп 200 мВт

