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2 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації 
цього пристрою, які не є позитивно схвалені 
компанією MMD Hong Kong Holding Limited,  
можуть позбавити користувачів права  
користуватися цим пристроєм.

  
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Утилізація старого виробу

  
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. 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), папір 
(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.
На пристрої є такі етикетки:

 
Символ пристрою класу II

 
Цей символ означає, що пристрій має 
подвійну ізоляцію.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
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4 Початок 
роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із 
вказаною послідовністю.
Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають 
модель та серійний номер пристрою. 
Модель та серійний номер вказано знизу на 
програвачі. Запишіть тут цифри: 
№ моделі __________________________
Серійний номер 
___________________________

Під'єднання до джерела 
живлення
Пристрій може працювати як із живленням 
від батарей, так від мережі змінного струму.

Мережа змінного струму

Попередження

 • Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга 
в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на 
задній або нижній панелях пристрою.

 • Небезпека ураження електричним струмом! 
Від’єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть 
за штекер або адаптер. Ніколи не тягніть за кабель.

 

Під’єднайте кабель змінного струму до:
• роз’єму AC ~ на пристрої; 
• розетки на стіні.

 
Живлення від батарей

Увага!

 • Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела 
тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не 
утилізуйте батареї у вогні.

 • Батареї можуть містити хімічні речовини, тому 
утилізуйте їх належним чином.

Примітка

 • Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

1 Відкрийте батарейний відсік. 
2 Вставте 6 батарей (типу R14/UM2/C 

Cell), враховуючи відповідні значення 
полярності (+/-), як зображено на 
малюнку.

3 Закрийте батарейний відсік.

 6X1.5V R14/UM2/C CELL
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Підтримувані формати 
диска MP3
• ISO9660, Joliet
• Максимальна кількість назв: 512 (залежно 

від довжини назви файлу)
• Максимальна кількість альбомів: 255
• Підтримувана частота дискретизації: 

32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
• Підтримувана швидкість обробки даних: 

32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

Відтворення з пристроїв 
USB
Сумісні USB-пристрої:

• флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або 
USB1.1);

• програвачі з флеш-пам’яттю USB 
(USB 2.0 або USB1.1);

• карти пам’яті (за наявності 
додаткового пристрою для 
зчитування карт пам’яті).

Формати, що підтримуються:
• Формат USB або файлової пам’яті 

FAT16, FAT32 (розмір сектора: 
512 байт).

• Швидкість обробки даних MP3: 
32-320 кбіт/с або змінна швидкість 
обробки даних.

• Максимально дозволене вкладення 
каталогів до 8 рівнів.

• Кількість альбомів/папок: максимум 
99.

• Кількість доріжок/записів: максимум 
999.

• Імена файлів у кодуванні Unicode 
UTF8 (максимальна довжина: 
128 байт)

Непідтримувані формати:
• Порожні альбоми: порожнім 

альбомом вважається той, який не 
містить файлів MP3. Такий альбом не 
буде відображатися на дисплеї.

• Файли непідтримуваних форматів 
пропускаються. Наприклад, 
документи Word (.doc) або файли 
MP3 з розширенням .dlf ігноруються 
і не відтворюються програвачем.

• Аудіофайли AAC, WAV, PCM, WMA

Догляд
Чищення корпуса
• Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи 

змоченою м'яким засобом для чищення. 
Не використовуйте засобів для чищення 
із вмістом спирту, денатурату чи 
абразивних речовин.

Догляд за дисками
• Чистіть диски ганчіркою для чищення. 

Витирайте їх від центру до країв.

  
• Не користуйтеся розчинними 

засобами (наприклад, бензолом, 
розчинником), очищувальними засобами 
або антистатичними аерозолями, 
доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи
• Після тривалого використання 

дискова лінза може забруднитися. Для 
забезпечення якісного відтворення 
чистіть дискову лінзу засобом для 
чищення дискових лінз Philips чи будь-
яким іншим засобом для чищення, 
доступним на ринку. Дотримуйтесь 
інструкцій, які додаються до засобу для 
чищення.
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8 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 кабель живлення 

під'єднано належним чином.
• Перевірте наявність живлення в розетці 

змінного струму.
• Перевірте, чи батареї вставлено 

належним чином.

Немає звуку або низька якість звуку
 • Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює
 • Від'єднайте та під'єднайте штекер 

змінного струму, після чого увімкніть 
пристрій знову.

 • Для економії енергії пристрій 
автоматично вимикається через 
15 хвилин після закінчення відтворення 
доріжки, якщо не виконується жодних 
операцій.

Погана якість звуку касети
• Перевірте, чи чисті головки тримача 

касети.
• Перевірте, чи для запису 

використовується касета NORMAL 
(IECI).

Диска не знайдено
 • Вставте диск.
 • Перевірте, чи диск вставлено написом 

догори.
 • Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
 • Замініть або почистіть диск.
 • Використовуйте фіналізований компакт-

диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал
 • Перемістіть пристрій подалі від 

телевізора або інших джерел 
випромінювання.

 • Розкладіть FM-антену повністю.
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