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1 Важливо
Важлива інформація з
техніки безпеки
Переклад цього документа подано лише для
довідки.
У разі невідповідності версії англійською
мовою і перекладу версія англійською мовою
матиме перевагу.
•

Дотримуйтесь усіх вказівок.

•

Візьміть до уваги всі попередження.

•

Не використовуйте цей пристрій біля
води.

•

Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.

•

Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте виріб згідно з
інструкціями виробника.

•

Не ставте виріб біля джерел тепла,
таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші
пристрої (включаючи підсилювачі), що
виділяють тепло.

•

Використовуйте лише приладдя, вказане
виробником.

•

Обслуговування виробу має
здійснюватися кваліфікованими особами.
Обслуговування пристрою потрібне
тоді, коли пристрій пошкоджено тим
чи іншим чином, наприклад, на пристрій
розлито рідину або впав якийсь
предмет, пристрій упав, потрапив
під дощ або у вологе середовище чи
просто не працює належним чином.

•

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання
батарей. Для запобігання витіканню
батарей, що може спричинити тілесні
ушкодження, пошкодження майна чи
пристрою, батареї (комплект батарей
або вставлені батареї) слід оберігати від
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надмірної дії тепла (наприклад, сонячних
променів, вогню тощо).
•

УВАГА! Використання батареї
невідповідного типу може становити
небезпеку або спричинити вибух.
Заміняйте батарею лише батареєю того
самого або еквівалентного типу.

•

Уникайте витікання чи розбризкування
води на пристрій.

•

Не ставте на пристрій жодних речей,
які можуть пошкодити його (наприклад,
ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
Попередження

•• У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
•• Деталі цього пристрою не можна змащувати.
•• У жодному разі не ставте пристрій на інше
електричне обладнання.

•• Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних
променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Про заміну частин/аксесуарів
Щоб замовити запасні частини/аксесуари,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.
Внесення будь-яких змін чи модифікації
цього пристрою, які не є позитивно схвалені
компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть
позбавити користувачів права користуватися
цим пристроєм.

Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Цим повідомленням компанія Philips
Consumer Lifestyle стверджує, що цей
гучномовець відповідає важливим вимогам

Для виймання вбудованої батареї завжди
звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

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

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.

Позначення у вигляді перекресленого
контейнера для сміття на виробі означає, що
на цей виріб поширюється дія Директиви
Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних
пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не
утилізуйте старі вироби зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають
Європейським Директивам 2006/66/EC
і які не можна утилізувати зі звичайними
побутовими відходами.Дізнайтеся про
місцеву систему розділеного збору батарей,
оскільки належна утилізація допоможе
запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.

Ук р а ї н сь к а

та іншим відповідним умовам Директиви
1999/5/EC.
Копію заяви ЄС про відповідність можна
знайти в посібнику користувача у форматі
PDF (Portable Document Format) на www.
philips.com/support.
Копію заяви ЄС про відповідність можна
знайти в посібнику користувача у форматі
PDF (Portable Document Format) на www.
philips.com/support.

Товарний знак та логотипи Bluetooth® є
зареєстрованими торговими марками, які
належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будьяке використання цих знаків компанією
Philips відбувається згідно з ліцензією.

Skype є товарним знаком компанії Skype
або пов’язаних з нею компаній. Хоча цей
виріб було перевірено, і він відповідає нашим
стандартам сертифікації на якість аудіо
та відео, його не було стверджено Skype,
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Skype Communications S.a.r.l. ані жодною із
пов’язаних із ними компаній.

Skype не призначено для здійснення
екстрених викликів
Skype не є заміною традиційного телефону і
не може використовуватися для здійснення
екстрених викликів.
Примітка
•• Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
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Щоб у повній мірі скористатися підтримкою,
яку пропонує компанія Philips, зареєструйте
свій виріб на веб-сайті www.philips.com/
welcome.

Комплектація упаковки
Перевірте комплектацію гучномовця WeCall:
•

Гучномовець WeCall

•

Футляр для транспортування

•

USB-кабель

•

Друковані матеріали

Вступ
Завдяки цьому гучномовцю Bluetooth для
конференц-зв’язку (гучномовцю WeCall)
можна:
•

під’єднатися до смартфону з
підтримкою функції Bluetooth та
здійснити мобільний або VoIP-виклик
безпосередньо через гучномовець
WeCall;

•

під’єднатися до ПК/Mac за
допомогою USB-кабелю із
комплекту та здійснити VoIP-виклик
безпосередньо через гучномовець
WeCall;

•

під’єднатися до телефону iPhone
із підтримкою функції Bluetooth і
здійснити конференц-виклик через
гучномовець WeCall за допомогою
програми WeCall;

•

слухати музику з ПК/Mac або
мобільного пристрою з підтримкою
функції Bluetooth;

•

слухати музику з ПК/Mac,
під’єднаного за допомогою USBкабелю із комплекту.

UK
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2 Гучномовець
WeCall

Опис виробу
a

i
h
g

b

f

c

e
d

f Перемикач джерела USB/

/

a
•

Регулювання гучності під час виклику
або відтворення музики.

b Перемикач живлення ON/OFF
•

Увімкнення або вимкнення
гучномовця WeCall.
Видалення наявної інформації про
з’єднання у пару.
Засвічується червоним світлом, коли
вичерпується заряд батареї або в
разі заряджання гучномовця WeCall.

e Роз’єм мікро-USB
•
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Для під’єднання за допомогою USBкабелю з комплекту.

•

Відповідь на вхідний мобільний
виклик.

•

Завершення поточного мобільного
виклику.

h Індикатор джерела сигналу

d Індикатор заряджання
•

Перемикання між аудіоджерелами
USB та Bluetooth.

g

c CLEAR
•

•

•

Засвічується синім світлом у режимі
Bluetooth.

•

Засвічується зеленим світлом у
режимі USB.

•

Вимкнення звуку 4 вбудованих
мікрофонів гучномовця WeCall під
час виклику, щоб абонент Вас не чув.

i

Порада

Ук р а ї н сь к а

3 Початок
роботи

•• Коли рівень заряду батареї низький, індикатор
заряджання блимає червоним світлом.

•• Щоб повністю зарядити гучномовець WeCall,
необхідно приблизно 2 години.

Увага!

•• Повністю заряджений гучномовець WeCall може
працювати приблизно 8 годин.

•• Невідповідне використання засобів керування,

виконання налаштувань чи функцій без дотримання
вказівок цього посібника може призвести до
радіоактивного опромінення або спричинити
виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із
вказаною послідовністю.

Увімкнення гучномовця
WeCall
•

Пересуньте перемикач живлення у
положення ON.
»» У режимі Bluetooth індикатор стану
світиться синім світлом.
»» У режимі USB індикатор джерела
світиться зеленим світлом.

•

Щоб вимкнути гучномовець WeCall,
пересуньте перемикач живлення у
положення OFF.

Заряджання гучномовця
WeCall
•

За допомогою USB-кабелю із комплекту
під’єднайте гучномовець WeCall до ПК/
Mac.
»» Індикатор заряджання засвітиться
червоним світлом.
»» Коли гучномовець WeCall повністю
зарядиться, індикатор заряджання
згасне.

Під’єднання гучномовця
WeCall
Варіант 1: під’єднання до пристрою
із підтримкою функції Bluetooth
•

Зарядити гучномовець WeCall можна
також за допомогою адаптера джерела
живлення USB (не входить у комплект).

Гучномовець WeCall можна з’єднати в пару з
мобільним пристроєм із підтримкою функції
Bluetooth (наприклад, мобільним телефоном
чи планшетним комп’ютером) або ПК/
Mac. Потім можна слухати музику через
гучномовець WeCall або використовувати
UK
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його для гучного зв’язку під час здійснення
мобільного чи VoIP-виклику.

Примітка
•• Для з'єднання у пару з новим пристроєм із

Примітка
•• Ефективний робочий діапазон між гучномовцем

WeCall і пристроєм із підтримкою функції Bluetooth
становить приблизно 10 метрів.

1

Пересуньте перемикач джерела внизу
на гучномовці WeCall у положення .

підтримкою функції Bluetooth можна виконати
подані далі дії.
•• 1. Утримуйте CLEAR внизу на гучномовці WeCall
понад 3 секунди, щоб видалити поточне з'єднання
Bluetooth.
•• 2. Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої, який
наразі під'єднано.
•• Гучномовець WeCall може запам'ятати до
4 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
У разі з'єднання у пару з іще одним пристроєм із
підтримкою функції Bluetooth перший пристрій у
пам'яті буде замінено.

Порада
•• Для ПК/Mac: для забезпечення стабільної роботи

2

На пристрої з підтримкою функції
Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth.

3

На пристрої з підтримкою функції
Bluetooth виберіть пункт «Philips WeCall
speaker« (Гучномовець Philips WeCall)
і за необхідності введіть «0000» як
пароль з’єднання у пару.
»» Індикатор джерела почне блимати
синім світлом.
»» Після з’єднання у пару та під’єднання
індикатор джерела засвітиться синім
світлом без блимання, а гучномовець
WeCall видасть звукові сигнали.
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рекомендується використовувати режим з'єднання
USB.

Варіант 2: під’єднання за
допомогою USB-кабелю
USB-кабель використовується для
заряджання гучномовця WeCall, а також для
підключення гучномовця WeCall до ПК/Mac
для відтворення музики чи гучного зв’язку
під час здійснення VoIP-викликів.

1

Пересуньте перемикач джерела внизу
на гучномовці WeCall у положення USB.

За допомогою USB-кабелю із комплекту
під’єднайте гучномовець WeCall до ПК/
Mac.
»» Індикатор джерела засвітиться
зеленим світлом.

Ук р а ї н сь к а
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4 Використання
гучномовця
WeCall
Використання як
гучномовця для
телефонного зв’язку

Порада
•• У разі надходження мобільного виклику можна
натиснути

, щоб відповісти на виклик.

•• Під час мобільного виклику можна натиснути

щоб завершити виклик.
•• Під час мобільного виклику можна натиснути
для вимкнення звуку 4 вбудованих мікрофонів
гучномовця WeCall, щоб абонент Вас не чув.
•• Під час мобільного або VoIP-виклику можна
налаштувати гучність за допомогою
/
на
гучномовці WeCall.

,

Якщо гучномовець WeCall під’єднано до
ПК/Mac за допомогою USB-кабелю:

Якщо гучномовець WeCall під’єднано до
мобільного телефону з підтримкою функції
Bluetooth чи інших пристроїв, таких як
планшетний комп’ютер чи ПК/Mac:

1

Перевірте, чи на гучномовці WeCall
вибрано джерело Bluetooth.

2

Здійсніть мобільний чи VoIP-виклик
на мобільному телефоні або VoIPвиклик (наприклад, виклик SkypeTM) на
планшетному комп’ютері чи ПК/Mac.

3

Використовуйте гучномовець WeCall для
гучного зв’язку під час виклику.
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1

Перевірте, чи на гучномовці WeCall
вибрано джерело USB.

2

Здійсніть VoIP-виклик (наприклад, виклик
SkypeTM) на ПК/Mac.

3

Використовуйте гучномовець WeCall для
гучного зв’язку під час виклику.

1

Завантажте Philips WeCall на iPhone.

2

Налаштуйте з’єднання Bluetooth між
гучномовцем WeCall та iPhone (див.
‘Варіант 1: під’єднання до пристрою
із підтримкою функції Bluetooth’ на
сторінці 7).

3

4

Запустіть Philips WeCall та імпортуйте
конференц-виклики з календаря.

5

Підтвердіть номер телефону та код.

Ук р а ї н сь к а

Використання із програмою
WeCall (для iPhone)

Встановіть події для конференц-викликів
у календарі телефону iPhone чи Android.

UK
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6

Здійсніть конференц-виклик.

•

У режимі USB запустіть відтворення
аудіо на ПК/Mac і слухайте його через
гучномовець WeCall.

Порада
•• Під час виклику можна налаштувати гучність за
допомогою

/

на гучномовці WeCall.
для вимкнення
звуку гучномовця WeCall, щоб абонент Вас не чув.
•• Під час виклику можна натиснути , щоб
завершити виклик.
•• Після виклику можна двічі поспіль натиснути ,
щоб повторно набрати останній номер.

•• Під час виклику можна натиснути

Використання як
гучномовця Bluetooth чи
комп’ютера
1

Перевірте, чи на гучномовці WeCall
вибрано відповідне джерело.

2

У режимі Bluetooth запустіть
відтворення аудіо на пристрої з
підтримкою функції Bluetooth і слухайте
його через гучномовець WeCall.

12
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Порада
•• Під час відтворення аудіо можна налаштувати

гучність за допомогою
/
на гучномовці
WeCall.
•• Під час відтворення аудіо можна натиснути , щоб
вимкнути звук гучномовця WeCall.

Ук р а ї н сь к а

5 Інформація про
виріб
Підсилювач
Номінальна вихідна
потужність
Частота відповіді

2 Вт RMS

Співвідношення "сигнал-шум"

80 Гц –
16 кГц, ±3 дБ
> 75 дБ

Bluetooth
Версія
Bluetooth®
Частотний
діапазон
Діапазон

V2.1 + EDR
2,402–2,480 ГГц, діапазон
ISM
10 м (вільного простору)

Гучномовці
Опір гучномовців
Динамік
Чутливість

4 Ом
1-дюймовий
гучномовець
> 84 дБ/1 Вт/1 м

Загальна інформація
Вхідна потужність
постійного
струму
Батарея

Розміри
– Головний блок
(ш x в x г)
Вага
- З упакуванням
- Головний блок

Вхід: 5 В пост. струму,
1А
Номер моделі: SDL553055-1000mAh
Номінальна напруга та
потужність: 3,7 В пост.
струму, 1000 мАгод.
110 x 28 x 110 мм

0,33 кг
0,17 кг

UK
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6 Усунення
несправностей
Попередження
•• У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не
намагайтеся самостійно ремонтувати
систему.
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 компанії
Philips, пристрій, номер моделі та серійний
номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
•• Перевірте, чи гучномовець WeCall
увімкнено (див. ‘Увімкнення гучномовця
WeCall’ на сторінці 7).
•• Зарядіть гучномовець WeCall (див.
‘Заряджання гучномовця WeCall’ на
сторінці 7).
Немає звуку
•• Натисніть на гучномовці WeCall / ,
щоб налаштувати гучність.
•• Налаштуйте гучність на під’єднаному
пристрої, такому як мобільний телефон,
планшетний комп’ютер чи ПК/Mac.
•• Перевірте, чи вибрано відповідне
джерело.
•• Перевірте, чи гучномовець WeCall
увімкнено.
•• Перевірте з’єднання Bluetooth чи USB з
гучномовцем WeCall.
•• Перевірте, чи розпочато відтворення
аудіо чи будь-який виклик на
під’єднаному пристрої.
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Не вдалося налаштувати з’єднання
Bluetooth
•• Перевірте, чи гучномовець WeCall
увімкнено (див. ‘Увімкнення гучномовця
WeCall’ на сторінці 7).
•• Перевірте, чи вибрано джерело
Bluetooth.
•• Перевірте, чи гучномовець WeCall і
пристрій з підтримкою функції Bluetooth
знаходяться у межах ефективного
робочого діапазону, який становить
приблизно 10 метрів.
•• Усуньте перешкоду між гучномовцем
WeCall і пристроєм із підтримкою
функції Bluetooth.
•• Перевірте налаштування Bluetooth
на пристрої, який потрібно з’єднати
з гучномовцем WeCall (детальну
інформацію читайте в посібнику
користувача цього пристрою).
•• Утримуйте кнопку CLEAR на дні
гучномовця WeCall довше 3 секунд для
скидання налаштувань, потім спробуйте
ще раз.
•• Якщо виникають проблеми з
підключенням до ПК/Mac через
Bluetooth, оновіть драйвер Bluetooth на
ПК або версію iOS на Mac.
•• Після з’єднання в пару з Mac уперше,
гучномовець WeCall може виглядати
від’єднаним. Це не є ознакою збою
у роботі пристрою. Щоб активувати
з’єднання Bluetooth, потрібно просто
здійснювати VoIP-виклики або
відтворювати музику безпосередньо
через гучномовець WeCall.
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