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1 Безпека
Прочитайте ці інструкції.
Дотримуйтесь усіх вказівок.
Не використовуйте виріб біля води.
Не ставте виріб біля джерел тепла,
наприклад батарей, обігрівачів, печей або
інших виробів (включаючи підсилювачі), які
виробляють тепло.
Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення
чи не перетиснути його, особливо біля
штекерів та в місцях виходу з виробу.
Використовуйте лише приладдя, вказане
виробником.
Використовуйте лише блоки живлення,
вказані у посібнику користувача.
Уникайте витікання чи розбризкування води
на пристрій.
Не ставте на пристрій жодних речей, які
можуть пошкодити його (наприклад, ємності
з рідиною, запалені свічки тощо).
Якщо для вимикання пристрою
використовується штекер адаптера для
безпосереднього підключення, слід стежити
за його справністю.
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Деталі цього виробу не можна змащувати.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне
обладнання.

•• Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних

променів, джерел відкритого вогню або тепла.

•• Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи
адаптер завжди можна було легко від'єднати від
мережі.
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2 Ваш адаптер
Bluetooth
Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо
до клубу Philips! Щоб у повній мірі
користуватися підтримкою, яку пропонує
Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com.
Якщо Ви звертатиметеся до Центру
обслуговування клієнтів, Вас попросять
назвати номер моделі та серійний номер
цього пристрою. Номер моделі та серійний
номер вказано знизу на виробі. Запишіть тут
цифри:
Номер моделі _________________________
Серійний номер _______________________

Вступ
У випадку під'єднання адаптера Bluetooth до
системи гучномовців Hi-Fi Ви зможете через
неї слухати музику з пристрою, на якому
ввімкнено Bluetooth і з яким встановлено
бездротове з'єднання Bluetooth.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
• Головний блок
• Інструкція з безпеки
• Короткий посібник користувача
• Адаптер змінного струму
• Аудіокабель RCA
Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1003

Question?
Contact
Philips

Short User Manual
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3 Перед
використанням
Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із
вказаною послідовністю.

Під'єднайте коаксіальний аудіокабель до:
• роз'єму COAXIAL OUT на адаптері
Bluetooth;
• коаксіальних вхідних аудіороз'ємів на
системі Hi-Fi.
Примітка
•• Слідкуйте, щоб до роз'єму AUX OUT не було

Під'єднання аудіокабелів
Існує три способи, якими адаптер Bluetooth
можна під'єднати до системи Hi-Fi. Виберіть
той, який підійде для системи Hi-Fi.

під'єднано жодного кабелю.

Варіант № 3: під'єднання за
допомогою роз'єму OPTICAL OUT

Варіант № 1: під'єднання за
допомогою роз'єму AUX OUT
OPTICAL OUT

L

R

Під'єднайте аудіокабель RCA до:
• роз'єму AUX OUT на адаптері
Bluetooth;
• аналогових вхідних аудіороз'ємів на
системі Hi-Fi.

Варіант № 2: під'єднання за
допомогою роз'єму COAXIAL OUT
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Під'єднайте оптичний аудіокабель до:
• роз'єму OPTICAL OUT на адаптері
Bluetooth;
• оптичних вхідних аудіороз'ємів на
системі Hi-Fi.
Примітка
•• Слідкуйте, щоб до роз'єму AUX OUT не було
під'єднано жодного кабелю.

Під'єднання до джерела
живлення
Увага!
•• Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга

в електромережі відповідає значенню напруги,
вказаному знизу пристрою.
•• Небезпека ураження електричним струмом! Під час
від'єднання пристрою міцно тримайте штепсель.

Примітка
•• Табличка з даними знаходиться знизу на адаптері
Bluetooth.

Під'єднайте адаптер живлення до:
• роз'єму DC IN на задній панелі
адаптера Bluetooth;
• розетки.
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4 Використання
адаптера
Bluetooth
За допомогою аудіокабелю під'єднайте
адаптер Bluetooth до системи Hi-Fi та
передавайте аудіо з пристрою Bluetooth
системі Hi-Fi через Bluetooth.

Під'єднання пристрою
Bluetooth
Примітка
•• Компанія WOOX Innovations не гарантує

функціональної сумісності з усіма пристроями
Bluetooth.
•• Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом
прочитайте його посібник користувача, щоб
дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи
під'єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль
розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль
дистанційного керування відтворенням музики/відео
(AVRCP).
•• Виріб можна під'єднати щонайбільше до 3 пристроїв
Bluetooth одночасно.
•• Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth
і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
•• Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм
Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
•• Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм
Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
•• Тримайте систему подалі від інших
електропристроїв, які можуть створювати
перешкоди.

Індикатор Bluetooth
Світлодіодний індикатор Bluetooth на кнопці
повідомляє про стан з'єднання Bluetooth.
Індикатор
Блимає синім світлом
на частоті 1 Гц
Блимає синім світлом
на частоті 4 Гц
Постійно світиться
синім
Тьмяне світло

Під'єднання
Bluetooth
З'єднання із
пристроєм, з яким
уже створено пару
Очікування з'єднання
в пару
Під'єднано
Від'єднано

Перехід у режим з'єднання в пару
Bluetooth
•

•

У разі під'єднання до джерела живлення
адаптер Bluetooth намагається
з'єднатися з останнім пристроєм, з
яким було утворено пару. За відсутності
такого пристрою адаптер Bluetooth
переходить у режим з'єднання в пару
Bluetooth автоматично.
Після цього натисніть та утримуйте
протягом 2 секунд, щоб перейти в
режим з'єднання в пару Bluetooth.
Примітка

•• Якщо протягом 15 хвилин не вдасться виконати

з'єднання в пару Bluetooth, адаптер Bluetooth вийде
з режиму спарення.

Під'єднання вручну

1
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Натисніть та утримуйте кнопку
протягом 2 секунд, щоб перемкнути цей
адаптер Bluetooth у режим спарення.
»» Індикатор Bluetooth на кнопці
блимає на частоті 4 Гц.

2
3

На пристрої Bluetooth увімкніть функцію
Bluetooth і виконайте пошук пристроїв.
У списку пристроїв виберіть PHILIPS
AEA2700.
• Якщо з'явиться запит щодо надання
дозволу на з'єднання Bluetooth з
PHILIPS AEA2700, підтвердіть його.
• Якщо потрібний пароль, введіть 0000
та підтвердіть.

Легке під'єднання за допомогою
технології NFC
Якщо пристрій Bluetooth підтримує
технологію NFC (зв'язок на невеликих
відстанях), його можна легко під'єднати до
цього виробу.

1
2
3

На пристрої увімкніть функції NFC і
Bluetooth.
Торкніться тильною стороною
пристрою Bluetooth мітки NFC на цьому
виробі.
На пристрої Bluetooth виконайте
вказівки на екрані, щоб завершити
процедуру з'єднання в пару і
підключення.

Під'єднання четвертого пристрою
Bluetooth
•
•

Під'єднайте четвертий пристрій вручну
(див. 'Під'єднання вручну' на сторінці 6).
Натисніть та утримуйте протягом
2 секунд, щоб перемкнути AEA2700
у режим з'єднання в пару, після чого
під'єднайте четвертий пристрій
Bluetooth за допомогою технології NFC
(див. 'Легке під'єднання за допомогою
технології NFC' на сторінці 7).
»» Після під'єднання четвертого
пристрою найраніше під'єднаний
пристрій буде замінено, якщо музика
не відтворюватиметься.

Від'єднання пристрою
•
•

Вимкніть з'єднання Bluetooth із цим
виробом зі свого мобільного пристрою.
Якщо з'єднання Bluetooth активується
за допомогою NFC, торкніться тильною
стороною пристрою Bluetooth мітки
NFC на цьому виробі.

Повторне під'єднання
пристрою
•

•

Для з'єднаного в пару пристрою
Bluetooth, на якому ввімкнено функцію
автоматичного повторного під'єднання:
цей виріб під'єднується до нього знову
після його виявлення.
Для з'єднаного в пару пристрою
Bluetooth, який не підтримує функції
автоматичного повторного під'єднання:
під'єднайте його до цього виробу
вручну.

Очищення історії з'єднання
у пару
Натисніть та утримуйте кнопку протягом
5 секунд.
»» Під'єднаний гучномовець подасть
три звукові сигнали.
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5 Інформація про
виріб

Загальна інформація
Мережа змінного
струму

Примітка
•• Інформація про виріб може бути змінена без
попередження.

Підсилювач
Вихідна напруга
Частота відповіді
Співвідношення
"сигнал-шум"
Повне гармонійне
викривлення

1000 мВ RMS
20 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
> 62 дБ
<1%

Bluetooth
Стандарт
Частотний
діапазон
Діапазон
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Bluetooth стандартної версії 3.0
2,402 – 2,480 ГГц, діапазон ISM
10 м (вільного простору)

Споживання
електроенергії під час
експлуатації
Споживання
електроенергії в
режимі очікування
Розміри – головний
блок
(Ш x В x Г)
Вага – головний блок

Модель: AS030090-EE033 /
EML0900330V
(Philips)
Вхід: 100-240 В
змінного струму,
50/60 Гц; 0,15 А
Вихід: 9 В 0,33 А
< 3 Вт
< 0,5 Вт

74 x 28 x 72 мм
0,04 кг

6 Усунення
несправностей
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не
намагайтеся самостійно ремонтувати
пристрій.
Якщо під час використання пристрою
виникають певні проблеми, перш ніж
звертатися до центру обслуговування,
скористайтеся наведеними нижче порадами.
Якщо це не вирішить проблему, відвідайте
веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/
support). Коли Ви звертаєтесь до Центру
обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі
та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація
Відсутнє живлення
•• Перевірте правильність під'єднання
мережевого адаптера.
•• Перевірте живлення розетки.
Система Hi-Fi не відтворює звуку
•• Перевірте, чи систему Hi-Fi під'єднано
до мережі живлення.
•• Перевірте правильність під'єднання
адаптера Bluetooth до системи.
•• Перевірте успішність встановлення
бездротового з'єднання Bluetooth.
•• Відрегулюйте гучність системи та
пристрою Bluetooth.
•• Система Hi-Fi має бути в режимі
аудіовходу або лінійного входу.

Про пристрій Bluetooth
Низька якість звуку після під'єднання до
пристрою із підтримкою функції Bluetooth.
•• Низька якість прийому сигналу
Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче
до адаптера Bluetooth чи усуньте
перешкоди між ними.
Не вдається під'єднатися до пристрою.
•• Не увімкнено функцію Bluetooth
пристрою. Про увімкнення функції
читайте в посібнику користувача
пристрою.
•• Адаптер вже під'єднано до іншого
пристрою з функцією Bluetooth.
Від'єднайте цей пристрій і спробуйте
ще раз.
З'єднаний у пару пристрій постійно
під'єднується і від'єднується.
•• Низька якість прийому сигналу
Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче
до адаптера Bluetooth чи усуньте
перешкоди між ними.
•• Для деяких пристроїв з'єднання
Bluetooth може вимикатися автоматично
для економії енергії. Це не є ознакою
збою у роботі системи.
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7 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації
цього пристрою, які не є позитивно схвалені
компанією WOOX Innovations, можуть
позбавити користувачів права користуватися
цим пристроєм.

Відповідність стандартам

Цей виріб відповідає усім вимогам
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Цим повідомленням компанія WOOX
Innovations стверджує, що цей виріб
відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.
Заяву про відповідність можна знайти на
веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля
Утилізація старого виробу і батареї

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів
і компонентів, які можна переробити та
використовувати повторно.

Цей символ на виробі означає, що цей
виріб відповідає вимогам Директиви
ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору електричних та
електронних пристроїв.
10
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Дотримуйтесь місцевих правил і не
утилізуйте цей виріб зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація
старих виробів допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,
щоб упаковку можна було легко розділити
на три види матеріалу: картон (коробка),
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий
лист).
Система містить матеріали, які в розібраному
вигляді можна здати на переробку та
повторне використання у відповідний центр.
Утилізуйте пакувальні матеріали, використані
батареї та непотрібні пристрої відповідно до
місцевих правових норм.

Інформація про торгові
марки
Словесний знак та логотипи Bluetooth®
є зареєстрованими товарними знаками,
які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і
будь-яке використання цих знаків компанією
WOOX Innovations відбувається згідно з
ліцензією.

Позначка N Mark є товарним знаком або
зареєстрованим товарним знаком NFC
Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших
країнах.

Авторське право
2014 © WOOX Innovations Limited. Усі права
застережено.
Philips та емблема щита Philips є
зареєстрованими товарними знаками
Koninklijke Philips N.V. і використовуються
компанією WOOX Innovations Limited за
ліцензією Koninklijke Philips N.V.
Технічні характеристики виробів можуть
бути змінені без попередження. Компанія
WOOX залишає за собою право у
будь-який момент змінювати вироби,
не зобов'язуючись відповідним чином
змінювати попередньо реалізовані вироби.
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