
1. Дисплей
2. Wi-Fi антенналарды қосу режимі
3. Ethernet 10/100/1000 порты
4. HDMI 2.0a шығысы
5. HDMI 2.0 кірісі
6. Аудио/бейне шығыс (композиттік бейне + 
аналогтық стерео аудио)
7. S/PDIF оптикалық аудиошығысы
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Қоректену адаптерін қосыңыз 
Dune HD плеерді  HDMI кабелі көмегімен 
теледидарға қосыңыз

Қосу

Ethernet кабелін
(жинаққа кірмейді) қосыңыз немесе Wi-Fi 
пайдаланыңыз

Dune HD плеері мен теледидарды қосыңыз. 
Теледидар мəзірінде плеер қосылып тұрған 
портты таңдаңыз.

Сыртқы түрі

8. Micro SD жады картасын қосу слоты
9. Қалыпқа келтіру батырмасы
10. Қуат беру ажыратқышы 12V
11. Қосу/сөндіру батырмасы
12. SATA порты
13. USB 3.0 порты
14. 2 x USB 2.0 порты
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1. Dune HD медиаплеері
2. Қуат беру бейімдегіші
3. HDMI кабелі
4. Аудио-бейне кабелі (3.5mm minijack to 3 xRCA)
5. SATA кабелі

6. ҚБ пульті
7. 2 x Қуат беру элементтері ААА
8. Wi-Fi антенна
9. Пайдаланушының қысқыша нұсқауы

Жиынтықтамасы



Басқару пульті

- TV секциясы (POWER, DOWN, UP, INPUT) — теледидарды немесе 

басқа құрылғыларды басқаруға арналған үйретуші батырмалар. Қосымша 

ақпарат алу үшін «Үйретуші басқару пульті» тарауын қар. -POWER — 

Медиаплеерді қосу/сөндіру.
• 0-9  — сандар мен мəтінді енгізу; кейбір басқа да атқарымдарды 

басқару.
- CLEAR — соңғы енгізілген нышанды жою, таңдап алынған элементті 

жою, кейбір басқа атқарымдарды басқару. •SELECT— мəтінді енгізу 

режимі, тармақты тізімге қосу, кейбір басқа атқарымдарды басқару.
• MUTE  — дыбысты сөндіру жəне қосу.
• RECENT — жақында қараған арналарға/фильмдерге немесе басқа 

жақындағы элементтерге ауысу.
- SETUP  — теңшелімдер мəзіріне кіру/шығу; ойнату уақытында ойнату 

теңшелімдерін өзгерту .
• V+/V- (volume up/ volume down) — дауыс қаттылығын реттеу.
• MOUSE —виртуалдық тінтуірді қосу/сөндіру (қолжетімді болғанда).
• MOVIES, TV— ТВ-арналар, Фильмдер атқарымдарына жылдам 

ауысуға арналған «ыстық» батырмалар (қолжетімді болғанда).
• Р+/Р- (page up / page down) — жоғары, төмен айналдыру, 

келесі/алдыңғы ТВ-арнаға ауысу, медиаплеердің басқа атқарымдарын 

басқару.
-  ◄►▲▼нұсқарлары, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, 

INFO —басқарудың негізгі батырмалары (экрандағы элементтер бойынша 

навигация, таңдап алынған элементті ашу/қолдану, алдыңғы экранға 

оралу, бас мəзірге ауысу, əрекеттері бар қалқыма мəзірді көрсету/жасыру, 

кейбір басқа атқарымдарды басқару).
• А (қызыл), В (жасыл), С (сары), D (көк) —
медиаплеердің əртүрлі атқарымдарын басқару.
• ► (PLAY), || (PAUSE), STOP, >>I (NEXT), |<< (PREV), >> (FWD), << 

(REW), REC, ZOOM, SUBTITLE, AUDIO, MODE  - басқару, ойнату жəне 

медиаплеердің басқа атқарымдары.

Басқару пультіне үйрету

TV секциясында 4 үйретуші батырма орналасқан. Олар Сіздің телевизорыңызды немесе басқа 

жабдықты басқаруға бағдарламаланған. Батырмалар ИҚ-сигналымен басқа басқары ИҚ-

пультінен үйретіледі.
Осы батырмаларды бағдарламалау үшін мынадай əрекеттерді орындаңыз:
1. Пультіңізде «SETUP”  басыңыз да, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. «POWER” батырмасының 

жанындағы индикатор тұрақты жылтылдайтын болады. Бұл пульттің үйрету режиміне кіргенін 

білдіреді.
2. Сіздің пультіңіздегі 4 үйретуші батырмаларының біреуін басыңыз. 
Индикатор баяу жыпылықтай бастайды. Бұл пульттің осы батырманы үйретуге дайын екенін 

білдіреді.
3. Басқа пульттің ИҚ-сəулелендіргішін Сіздің пультіңіздің ИҚ-қабылдағышына қарсы 1 см 

қашықтықта орналастырыңыз.
4. Басқа пульттегі батырманы басыңыз да, 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Сіздің пультіңіздегі 

индикатор жылдам 3 рет жыпылықтайды. Бұл пульттің Сіздің пультіңіздегі таңдап алынған 

бағдарламаны бағдарламалағанын білдіреді.
5. 2-3-4 қадамдарды қайталап, Сіздің пультіңіздегі қалған батырмаларды үйретіңіз.
6. Үйрету режимінен шығу үшін Сіздің пультіңіздегі “SETUP” басыңыз.
Пульт теңшелімдерін зауыттық күйге дейін түсіру үшін “SETUP” жəне “CLEAR” батырмаларын бір 

мезгілде басыңыз да, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Индикатор 5 рет жыпылықтайды.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ҚҰРЫЛҒЫ ЗАҚЫМДАНБАУЫ, ЖАЫП КЕТПЕУІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫ 
СОҚПАУЫ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБЫРДЫҢ АСТЫНДА ҰСТАМАҢЫЗ НЕМЕСЕ ОНЫ ЖОҒАРЫ 
ЫЛҒАЛДЫҚТА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
ЕСКЕРТУЛЕР:
џ Құрылғы мен сыртқы қоректену блогын ешқашан өзіңіз ашпаңыз, бұл электр тоғы соғу 
себебіне айналуы, құрылғының істен шығуына əкеліп соқтыруы жəне өндірушінің кепілдік 
міндеттемелерін жоюы мүмкін. Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету үшін тек білікті маманға 
жолығыңыз.
џ Құрылғыны электр қоектендіру үшін сипаттамалары тиісті электр желісін пайдаланыңыз.
џ Құрылғыны тек арналған аудио-бейнеқұрамдастарға жəне арналған қосу кабельдерімен 
қосыңыз.
џ Құрылғыға тікелей күн сəулелері, төменгі жəне жоғарғы температуралар, жоғары ылғалдық 
əсерін тигізбеңіз. Температура мен ылғалдықтың кенет өзгеруінен алшақтаңыз.
џ Құрылғыны салқын бөлмеден жылы бөлмеге жəне керісінше апарғанда оны пайдаланар 
алдында орамынан шығарып, 1-2 сағат қоспай тұрып күтіңіз.
џ Құрылғының үстіне басқа заттарды қоймаңыз. Құрылғыны соққы, құлау, тербеліс пен басқа 
механикалық əсерлерден сақтаңыз.
џ Желдету тесіктерін жаппаңыз жəне құрылғыны жұмыс істеп тұрғанда жеткілікті 
салқындатуға мүмкіндік болмайтын жерге орнатпаңыз. Жақсы желдетілуі үшін құрылғының 
айналасында кем дегенде 10 см бос кеңістік қалдыруға кеңес береміз. Құрылғыны тек қатты 
тегіс бетке орнатыңыз.
џ Айналмалы негізге немесе кронштейнге орнатқанда қоректену кабелі тартылмай тұрғанын 
жəне қоректену кабелін электр қоректену желісінен тез ажырату керек болған жағдайда қол 
жеткізу үшін бос тұрғанын байқаңыз. Штепсель ашасы электрқоректену желісінен тез ажырату 
үшін жеңіл қол жеткізетіндей тұруы керек.
џ Құрылғыны тазалағанда абразивті материалдарды жəне органикалық қосындыларды 
(алкоголь, бензин жəне т.б.) пайдаланбаңыз. Құрылғы корпусын тазалау үшін бейтарап жуу 
құралының біраз мөлшерін пайдалануға кеңес беріледі.
џ Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе найзағай болса, электрқоректену желісінен 
жəне телевизиялық антенна кабелінен ажыратыңыз. Найзағай кезінде құрылғыға, желілік бауға 
немесе антенна кабеліне тимеңіз!
џ Қашықтан пайдалану пультін ұзақ пайдаланбасаңыз, ішінен батарейкаларды шығарыңыз.
џ Жабдық ақауын көргенде құрылғыны электржелісінен ажыратып, мамандарға жолығуға 
кеңес беріледі.

Осы бұйым сапасы жоғары бөлшектер мен құрамдастар қолданылып, əзірленген жəне 
жасалған, олар қайта өңделіп, қайта пайдаланылады, сондықтан бұл жабдықты жергілікті 
заңнама талаптарына сəйкес пайдаға асырыңыз. Осы құрылғы үйде пайдалануға арналған.
Dune HD медиаплеері барлық қажетті ЕАС қауіпсіздік нормалары мен техникалық 
регламенттеріне сəйкес келеді. Арнайы сату шарттары қарастырылмаған.

Электрқоректену параметрлері 100-240 В~, 50/60 Гц
Температура талаптары:
Пайдалану: +5 тен +35°С дейін
Зауыттық орамында стеллаждарда тасымалданып, сақталсын: -25 ден +40°С дейін
Ылғалдық талаптары: 10-75% (конденсатсыз)
Құрылғы жасалған айы мен жылы келесі түрдегі сериялық нөмірде көрсетілген (құрылғының 
өзінде жəне орамында):
ХХХХХХХХ170301633
********17 – жасалған жылы
**********03 – жылдың апта нөмірі 
************01633 – ағымдағы апта жасалған құрылғы нөмірі 
Өндіруші өкілеттеген тұлға:
«Дюна Электронике» ЖШҚ, Ресей, Москва қ., Черняховской көш., 17а үй
тел.+7(495) 646-000-1 , info@dune.ru

Қауіпсіздік шаралары


