
Сұрағыңыз 
бар ма? Philips 
компаниясына 
хабарласыңыз

www.philips.com/welcome

Завжди готові Вам допомогти
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

Посібник користувача

CSP530 CSP630





1UK

Зміст

1 Важливо 2
Безпека 2
Примітка   2

2  Автомобільні стерео гучномовці 3
Вступ 3
Комплектація упаковки  3

3 Встановлення 4
Варіант 1: кріплення до дверей (передніх чи задніх)  4
Варіант 2: кріплення до задньої полиці  7

4 Інформація про виріб 8

5 Усунення несправностей 8



2 UK

1 Важливо
Безпека
• Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте всі інструкції. 

Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, 
гарантійні зобов’язання не будуть застосовуватись.

• Для безпечного та надійного встановлення пристрою використовуйте 
лише монтажне обладнання із комплекту.

• Не використовуйте систему гучномовців постійно з потужністю, що 
перевищує максимальну.

• Тримайте кредитні картки, годинники, записані касети тощо з магнітним 
кодуванням подалі від системи гучномовців, щоб запобігти пошкодженню, 
яке можуть спричинити магніти в гучномовцях.

• Чистіть пристрій м’якою, вологою ганчіркою. У жодному разі не 
використовуйте для пристрою таких речовин, як спирт, хімікати чи 
побутові миючі засоби.

Примітка  
Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод.

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. 
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно 
схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права 
користуватися цим пристроєм.  
2013 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.
Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. 
Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати 
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вироби, не зобов’язуючись відповідним чином змінювати попередньо 
реалізовані вироби.

2  Автомобільні стерео гучномовці
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні 
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-
сайті www.philips.com/welcome.

Вступ
Ці гучномовці забезпечують потужне та реалістичне звучання музики.

Комплектація упаковки 
Перевірте вміст упакування: 
a Гучномовці (x2)
b Сітка решітки + рамка (x2)
c Кабель гучномовців (x2)
d Гвинт (x8)
e Шрапнель (x8)

b

e

a c

d
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3 Встановлення
Для кріплення гучномовця потрібна глибина щонайменше 46 мм. Виміряйте 
глибину ділянки, де потрібно прикріпити гучномовець, і перевірте, чи 
гучномовець не заступає інших деталей автомобіля. 

Варіант 1: кріплення до дверей (передніх чи задніх) 
Гучномовці можна прикріпити до передніх/задніх дверей автомобіля. 

Примітка

 • Слідкуйте, щоб не було перешкод біля місця для кріплення на дверях.
 • Отвір для кріплення може бути вже вирізано у внутрішній панелі дверей (передніх 

чи задніх). У такому разі потрібно лише модифікувати панель.
 • Слідкуйте, щоб роз'єми гучномовців, рамка чи магніт не перешкоджали роботі 

внутрішніх частин, таких як віконний механізм у дверях (коли Ви відкриваєте чи 
закриваєте вікно) тощо. Також слідкуйте, щоб решітка гучномовців не торкалася 
внутрішніх пристосувань, таких як ручки склопідйомника, ручки дверей, ручки крісла 
тощо.

1 Вимкніть запалювання автомобіля.
• Якщо живлення увімкнено, звук клацання, спричинений підключенням, 

може пошкодити гучномовці.
2 Виріжте шаблон для кріплення із упаковки.
3 Прикладіть шаблон до місця, вибраного для кріплення гучномовця.
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4 Позначте отвір для вирізання і 4 отвори для гвинтів. 

5 Виріжте позначену ділянку та просвердліть отвори для гвинтів. 

6 Зніміть сітку решітки. 

7 Оголіть дроти гучномовців і під’єднайте їх до підсилювача. 
• Білий дріт: під’єднайте до від’ємного роз’єму (-)
• Чорний (з білим покриттям) дріт: під’єднайте до додатного (+) 

роз’єму 
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Amplifier
Усилитель
Күшейткіш 
Підсилювач

White lined
С белым покрытием
Ақ сызығы бар 
З білим покриттям

White lined
С белым покрытием
Ақ сызығы бар 
З білим покриттям

Right
Правый
Оңға
Правий

Right
Правый
Оңға
Правий

Black
Черный
Қара
Чорний

Black
Черный
Қара
Чорний

Left
Левый
Солға
Лівий

Left
Левый
Солға
Лівий

Car speaker
Автомобильная АС
Динамиктер
Гучномовці  

Примітка

 • Уважно співставляйте роз'єми "лівий", "правий" та "+" і "-". Недотримання полярності 
може знизити якість звуку. 

 • Два гучномовці по 4 Ом, підключені в стереорежимі, здійснюють навантаження в 
8 Ом на кожен канал підсилювача. Більшість двоканальних підсилювачів працюють 
належним чином в такій конфігурації. Однак, два гучномовці по 4 Ом, підключені 
паралельно за "містковою" схемою до двоканального підсилювача, забезпечують 
навантаження підсилювача в 2 Ом у монорежимі. Більшість 2-канальних підсилювачів 
не підтримують навантаження 2 Ом у монорежимі! Можна пошкодити підсилювач!

8 Прикріпіть гучномовець, як показано нижче. 
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9 Притисніть і вставте краї сітки решітки. 

Порада

 • За потреби решітку гучномовців можна встановити без сітки.

Варіант 2: кріплення до задньої полиці 
Гучномовці можна також прикріпити до задньої полиці. 
Для кріплення гучномовців до задньої полиці виконайте кроки в розділі 
«Варіант 1: кріплення до дверей». 
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4 Інформація про виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Модель CSP530 CSP630
Тип гучномовця 13-см 3-смуговий коак-

сіальний гучномовець
16,5-см 3-смуговий 
коаксіальний гучно-
мовець

Потужність RMS (Вати) 35 Вт 40 Вт
Максимальна потужність 
музики (Вати)

180 Вт 210 Вт

Чутливість (дБ/Вт/м) 89 дБ 90 дБ
Частота відповіді (Гц) 45–30 кГц 40–30 кГц
Опір (Оми) 4 Ом 4 Ом
Маса магніту (г) 181,44 г 215,46 г
Глибина кріплення (мм) 47 мм 58 мм

5 Усунення несправностей
Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання цього пристрою виникають проблеми, відвідайте 
веб-сайт (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, 
пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.
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2013 © WOOX Innovations Limited. 
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one 
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is 
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation 
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield 
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
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