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1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи

 
 
Символ блискавки вказує на те, що всередині 
пристрою є неізольовані матеріали, які 
можуть спричинити ураження електричним 
струмом. Щоб убезпечити себе та інших 
користувачів пристрою, не розбирайте 
корпус. 
Знак оклику вказує на функції, 
використовувати які слід лише після 
ретельного ознайомлення з відповідними 
інструкціями для уникнення проблем у 
роботі чи обслуговуванні пристрою. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик 
ураження електричним струмом, пристрій 
слід оберігати від впливу дощу чи вологи, 
а також не ставити на нього посудини з 
рідиною, наприклад вази. 
УВАГА! Для запобігання ураженню 
електричним струмом вставляйте широкий 
контакт штекера у широкий роз'єм до упору. 

Важливі заходи безпеки

a Прочитайте ці інструкції.

b Зберігайте ці інструкції.

c Візьміть до уваги всі попередження.

d Дотримуйтесь усіх вказівок.

e Не використовуйте виріб біля води.

f Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.

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

h Не ставте виріб біля джерел тепла, 
наприклад батарей, обігрівачів, печей 
або інших виробів (включаючи 
підсилювачі), які виробляють тепло. 

i Слідкуйте, щоб не стати на кабель 
живлення чи не перетиснути його, 
особливо біля штекерів та в місцях 
виходу з виробу.

j Використовуйте лише приладдя, 
вказане виробником.

k Ставте виріб лише на візок, підставку, 
триногу, кронштейн або стіл, який 
рекомендований виробником або 
постачається з виробом. Якщо виріб 
встановлено на візок, пересувайте візок 
обережно, щоб уникнути перевертання, 
яке може спричинити травму. 

 
l Від'єднуйте пристрій від мережі під 

час грози або коли Ви не плануєте ним 
користуватися протягом тривалого 
часу. 

m Обслуговування виробу має 
здійснюватися кваліфікованими 
особами. Обслуговування виробу 
потрібне тоді, коли виріб пошкоджено 
тим чи іншим чином, наприклад 
пошкоджено кабель живлення або 
штекер, на виріб розлито рідину або 
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впав якийсь предмет, виріб упав, 
потрапив під дощ або у середовище 
з високою вологістю чи просто не 
працює належним чином.

n ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання 
батареї – Для запобігання витіканню 
батареї, що може спричинити тілесні 
ушкодження, пошкодження майна чи 
пристрою: 
• Встановлюйте батареї належним 

чином, враховуючи значення 
полярності + та -, як це вказано на 
пристрої. 

• Не використовуйте одночасно різні 
типи батарей (старі та нові, вуглецеві 
та лужні тощо).

• Якщо Ви не плануєте користуватися 
пристроєм тривалий час, батареї слід 
вийняти.

• Батареї (комплект батарей або 
вставлені батареї) слід оберігати 
від надмірної дії тепла, наприклад 
сонячних променів, вогню тощо.

o Оберігайте виріб від рідин та бризок. 

p Не ставте на виріб речей, які можуть 
спричинити його пошкодження (напр., 
ємності з рідиною, запалені свічки). 

q 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.

Примітка

 
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.
Внесення будь-яких змін чи модифікації 
цього пристрою, які не є позитивно схвалені 
компанією WOOX Innovations, можуть 
позбавити користувачів права користуватися 
цим пристроєм.
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.

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

 
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 

http://www.philips.com/support
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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.
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.
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.

  
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. 

 
Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" 
та "Made for iPad" вказують на те, що 

електронний пристрій було спеціально 
розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, 
або iPad відповідно і сертифіковано як такий, 
що відповідає стандартам корпорації Apple. 
Корпорація Apple не несе відповідальності 
за функціонування цього пристрою чи 
його відповідність стандартам безпеки та 
правовим нормам. Візьміть до уваги, що 
використання цього пристрою з iPod, iPhone 
чи iPad може вплинути на бездротове 
використання.
iPod та iPhone є товарними знаками 
корпорації Apple Inc., зареєстрованими у 
США та інших країнах. iPad є товарним 
знаком корпорації Apple Inc.
Символ пристрою класу II:

 
пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; 
захисне заземлення відсутнє.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
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2 Система 
дозвілля з док-
станцією

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво 
просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі 
скористатися підтримкою, яку пропонує 
компанія Philips, зареєструйте свій виріб на 
веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ
Завдяки цьому пристрою можна:

• слухати радіо FM/DAB;
• насолоджуватися звуком з iPod/

iPhone/iPad, пристрою з функцією 
Bluetooth;

• насолоджуватися звуком із 
зовнішнього пристрою через 3,5-мм 
аудіоз'єднання;

• налаштувати два будильники;
• прокидатися під будильник із 

зумером, радіо DAB/FM або iPod/
iPhone/iPad. 

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
• Головний блок
• Адаптер змінного струму (з трьома 

різними знімними штекерами)
• Друковані матеріали• 
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Огляд головного блока

 
a Док-станція для iPod/iPhone/iPad

b FM-антена
• Покращення прийому сигналу в FM-

діапазоні.

c AUDIO IN
• 3,5-мм вхідний аудіороз'єм.

d DC IN (7,5V 2,5A)
• Роз'єм живлення.

e Роз'єм для док-станції Lightning

f TUNING +/-  / 
• Налаштуйте радіостанцію.
• Налаштування часу.
• Перемикання між меню DAB і FM.

e

f

g

h

j
i

l

k

DC IN
7.5V      2.5A

d

a

cb

m

o
n

p
q

g PRESET +/-  / 
• Перехід до попереднього/

наступного аудіофайлу.
• (Натисніть і утримуйте) швидка 

прокрутка назад/вперед у межах 
аудіофайлу.

• Вибір попередньо встановленої 
радіостанції.

h OK/ 
• В режимах DOCK та BT: відтворення 

або призупинення відтворення.
• Підтвердження вибору.
• Вибір FM стерео або FM моно.

i SOURCE
• Вибір аудіоджерела: BT, DAB, FM, 

AUDIO IN, DOCK.
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j ALARM 1/ALARM 2
• Налаштування таймера увімкнення.
• Вимкнення сигналу будильника.
• Перегляд налаштувань будильника.

k REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
• Повторне спрацювання будильника.
• Налаштування яскравості дисплея.

l Індикаторна панель
• Відображення поточного стану.

m 
• Увімкнення пристрою або перехід у 

режим очікування.
• Скасування таймера вимкнення.
• Вимкнення будильника.

n VOL +/-  / 
• Регулювання гучності.

o SLEEP
• Налаштування таймера вимкнення.

p MENU/INFO/SET TIME/ 
• (Натисніть та утримуйте) у режимі 

док-станції: швидка прокрутка назад 
у межах аудіофайлу.

• (Натисніть та утримуйте) доступ до 
меню FM/DAB.

• Вибір відомостей для відображення 
під час відтворення.

• У режимі очікування: налаштування 
годинника і дати.

q SCAN/PROG/ 
• (Натисніть та утримуйте) у режимі 

док-станції: швидка прокрутка назад 
у межах аудіофайлу.

• (Натисніть і утримуйте) від'єднання 
усіх існуючих з'єднань Bluetooth.

• Пошук доступних радіостанцій FM 
та DAB. 

• Програмування радіостанцій.
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3 Початок 
роботи

Увага!

 • 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.
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 _____________________

Встановлення батарей
Примітка

 • Пристрій працює лише із живленням від мережі 
змінного струму. Батареї (не входять у комплект) є 
резервним джерелом живлення.

  
1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 2 батареї типу R6/UM-3/

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

3 Закрийте батарейний відсік.

Увага!

 • Якщо батарея розряджена або Ви не плануєте 
користуватися пристроєм протягом тривалого часу, 
вийміть батарею.

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

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

Під'єднання до джерела 
живлення

Увага!

 • Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга 
в мережі відповідає значенню напруги, вказаному 
позаду або знизу пристрою.

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

 • Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, 
потрібно виконати всі інші під'єднання.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

• Під'єднайте адаптер живлення до:
• роз’єму AC ~ на задній панелі 

пристрою;
• розетки.

 DC IN
7.5V      2.5A
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Налаштування часу і дати

1 У режимі очікування натисніть та 
утримуйте MENU/INFO/SET TIME/  
протягом 2 секунд.
 » Пристрій подасть звуковий сигнал.
 » Почне блимати індикація [24Н].

2 Щоб вибрати 12/24-годинний формат, 
натисніть TUNING +/-  / , після чого 
натисніть OK/  для підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню години.

3 Щоб встановити годину, хвилини, день, 
місяць та рік, повторіть крок 2.
 » Після підтвердження налаштування 

року пристрій подасть звуковий 
сигнал.

Порада

 • У 12-годинному форматі відображається напис 
[MONTH--DAY].

 • У 24-годинному форматі відображається напис 
[DAY--MONTH].

Увімкнення
• Натисніть .

 » Пристрій перейде до останнього 
вибраного джерела.

Перемикання у режим очікування
• Щоб пристрій перейшов у режим 

очікування, знову натисніть .
 » На екрані з'явиться час і дата (якщо 

їх налаштовано).
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4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/
iPhone/iPad
За допомогою цього пристрою можна 
насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone/iPad.

Сумісні iPod/iPhone/iPad
Пристрій підтримує подані нижче моделі 
iPod, iPhone та iPad.
Made for :
• iPod nano (7-е покоління)
• iPod touch (5-е покоління)
• iPad (4-е покоління)
• iPad mini
• iPhone 5

Прослуховування аудіо з iPod/
iPhone/iPad

1 Кілька разів натисніть SOURCE, щоб 
вибрати джерело DOCK (док-станція).

2 Встановіть iPhone/iPod/iPad.
 » Після того, як iPod/iPhone/iPad буде 

розпізнано, годинник на пристрої 
буде синхронізовано з iPod/iPhone/
iPad автоматично.

  
• Щоб призупинити або відновити 

відтворення, натисніть OK/ .
• Щоб вибрати іншу доріжку, 

натисніть PRESET +/-  / .
• Щоб виконати пошук під час 

відтворення, натисніть та утримуйте 
PRESET +/-  / , потім відпустіть, 
щоб відновити звичайне відтворення. 

Заряджання iPod/iPhone/iPad
Коли пристрій під'єднано до джерела 
живлення, вставлений у нього iPod/iPhone/
iPad починає заряджатися.

Порада

 • У деяких моделях iPod індикація заряджання може 
з'явитися через хвилину.
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Відтворення вмісту 
пристрою Bluetooth

Примітка

 • Перш ніж під'єднувати пристрій Bluetooth до цього 
пристрою, ознайомтеся із можливостями Bluetooth 
пристрою. 

 • Тримайте цей пристрій подалі від інших 
електропристроїв, які можуть створювати 
перешкоди.

 • Ефективний робочий діапазон між цим пристроєм 
і з'єднаним у пару пристроєм становить приблизно 
10 метрів.

 • Будь-яка перешкода між цим пристроєм та іншим 
пристроєм може зменшити робочий діапазон.

1 Кілька разів натисніть SOURCE, щоб 
вибрати джерело BT (Bluetooth).
 » На панелі дисплея почне блимати 

індикація .

2 Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої 
Bluetooth (див. посібник користувача 
пристрою).

3 Виберіть "PHILIPS DTB297" на пристрої 
для з'єднання в пару.
 » Після успішного з'єднання в пару 

та під'єднання пристрій подасть 
два звукові сигнали, а індикація  
перестане блимати.

• Для деяких пристроїв, можливо, 
потрібно буде ввести "0000" як 
пароль з'єднання у пару.

4 Розпочніть відтворення музики на 
пристрої Bluetooth.

  
Порада

 • Пристрій може запам'ятати до 8 раніше під'єднаних 
пристроїв Bluetooth.

Від'єднання пристрою з увімкненою 
функцією Bluetooth:
• вимкніть функцію Bluetooth на пристрої;
• перенесіть пристрій за межі зв'язку; або
• натисніть та утримуйте SCAN/PROG/ 

.

Відтворення з програми 
Philips DigitalRadio
Програма Philips DigitalRadio доступна 
в магазинах додатків Apple App Store та 
Google Play.
Щоб уповні скористатися функціями цього 
виробу, завантажте та встановіть програму 
на розумному пристрої.
За допомогою цієї програми після 
під'єднання iPod/iPhone/iPad або пристрою 
з функцією Bluetooth до цього пристрою 
можна керувати режимами відтворення BT, 
DAB, TUNER та AUDIO IN із розумного 
пристрою.

0000
PIN

 DTB297
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Порада

 • У разі переходу у режим док-станції з'єднання 
Bluetooth буде автоматично відключено, а програма 
Philips DigitalRadio перестане працювати.

Відтворення із зовнішнього 
пристрою
За допомогою цього пристрою можна 
також прослуховувати вміст зовнішнього 
аудіопристрою.
1 Кілька разів натисніть SOURCE, щоб 

вибрати джерело AUDIO IN (аудіовхід).
2 Під'єднайте 3,5-мм з'єднувальний 

аудіокабель (не входить у комплект) до:
• роз'єму AUDIO IN (3,5-мм) на 

задній панелі блока;
• роз'єму для навушників на 

зовнішньому пристрої.
 » На екрані з'явиться повідомлення 

[AUDIO IN] і поточний час.

3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою 
(див. посібник користувача пристрою).
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5 Прослухо 
вування радіо

Примітка

 • Для оптимального прийому сигналу розкладіть 
антену повністю і відрегулюйте її положення чи 
під'єднайте зовнішню антену.

 • Цей виріб не підтримує прийому радіосигналу на 
середніх хвилях.

 • Можна запрограмувати щонайбільше 20 DAB-
радіостанцій і 20 FM-радіостанцій.

 • Дізнатися про доступні радіочастоти DAB у Вашому 
регіоні можна в місцевому спеціалізованому магазині 
або на веб-сайті www.WorldDAB.org.

 • Докладну інформацію про радіостанції з RDS 
читайте в пункті "Інформація про виріб" > "Типи 
програм RDS".

Автоматичне збереження 
радіостанцій стандарту DAB
Якщо у вас немає DAB-радіостанції, цей 
виріб може виконати пошук і зберегти DAB-
радіостанції автоматично.
1 Кілька разів натисніть SOURCE, щоб 

вибрати джерело DAB.
 » На панелі дисплея прокручується 

напис [FULL SCAN] (повний пошук).

2 Натисніть OK/ , щоб почати 
автоматичне встановлення.
 » Цей виріб автоматично почне 

зберігати радіостанції DAB із 
сигналом достатньої потужності.

 » Коли всі доступні радіостанції DAB 
буде збережено, автоматично 
увімкнеться перша збережена 
радіостанція DAB.

Основні операції
Виконайте подані нижче вказівки для 
отримання додаткових функцій.

Налаштування наступної FM-радіостанції з 
достатньо потужним сигналом на нижчій/
вищій частоті:
Натисніть та утримуйте TUNING +/-  / , 
щоб розпочати автоматичний пошук.
Налаштування FM-радіостанції з 
конкретної частотою:
Кілька разів натисніть TUNING +/-  / 
, поки на дисплеї не почнуть відображатися 
цифри частот.
Автоматичне програмування FM-
радіостанцій:
Натисніть SCAN/PROG/ , щоб почати 
автоматичне програмування.
Автоматичне програмування DAB-
радіостанцій:
Натисніть SCAN/PROG/ , щоб почати 
автоматичний пошук та програмування.
Програмування радіостанцій вручну:
1) Налаштуйтеся на радіостанцію.
2) Натисніть та утримуйте SCAN/PROG/ 

, щоб активувати програмування.
3) Натисніть PRESET +/-  / 
, щоб присвоїти порядковий номер для 
радіостанції.
4) Для підтвердження натисніть OK/ .
5) Щоб запрограмувати інші радіостанції, 
повторіть кроки 1–4.
Увімкнення попередньо встановленої 
радіостанції:
Кілька разів натисніть PRESET +/-  / .
Перемикання між режимами звуку 
[STEREO] (стерео) та [MONO] 
(монофонічний) для FM-радіо:
Кілька разів натисніть OK/ .
Відображення доступної інформації про 
поточну радіостанцію:
Кілька разів натисніть MENU/INFO/SET 
TIME/ .
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Використання меню
Прослуховуючи радіо, можна відкрити меню 
і користуватися параметрами керування.
1 Натисніть та утримуйте 

MENU/INFO/SET TIME/ .
 » Режим FM: відображається [SCAN] 

(пошук).
 » Режим DAB: відображається [FULL 

SCAN](повний пошук).

2 Натисніть TUNING +/-  /  
, щоб вибрати параметр меню, потім 

натисніть OK/  для підтвердження 
параметра або переходу до нижнього 
рівня меню.

Режим FM:

[SCAN] 
(пошук)

Автоматичний пошук та 
збереження радіостанцій: 
[STRONG] (із потужним 
сигналом) лише для радіостанції 
із потужним сигналом, [ALL] 
(всі) для усіх радіостанцій.

[AUDIO] 
(аудіо)

Вибір режиму звуку: [STEREO] 
(стерео) або [MONO] (моно).

 Режим DAB: 

[FULL 
SCAN] 
(повний 
пошук)

Пошук та збереження DAB-
радіостанцій в межах повного 
діапазону.

[MANUAL] 
(вручну)

Налаштування радіостанції 
DAB вручну.

[PRUNE] 
(очищення)

Видалення недійсних станцій зі 
списку станцій.

[SYSTEM] 
(система)

[RESET] (скинути): скидання 
всіх налаштувань радіо до 
стандартних\ значень.
[SW VER] (версія програмного 
забезпечення): відображення 
версії поточного програмного 
забезпечення.

[BT UPGRD] (оновлення 
Bluetooth): оновлення 
програмного забезпечення 
Bluetooth за наявності.
[UPGRADE] (оновлення): 
оновлення програмного 
забезпечення за наявності.
[BT RESET] (скидання 
Bluetooth): скидання Bluetooth 
до стандартних налаштувань.
[BT ON] (увімкнення 
Bluetooth): якщо для 
пункту [BT ON] програми 
встановлено значення "ON" 
(Увімк.), з'єднання Bluetooth 
залишається активним у 
режимі очікування. Якщо для 
цього параметра встановлено 
значення "OFF" (Вимк.), для 
заощадження енергії у режимі 
очікування з'єднання Bluetooth 
автоматично відключається, а 
програма Philips DigitalRadio 
перестає працювати.

3 Щоб вийти з меню, натисніть 
MENU/INFO/SET TIME/ .
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6 Інші функції

Налаштування рівня 
гучності

1 Щоб збільшити/зменшити гучність, під 
час відтворення натискайте VOL +/-.

Налаштування таймера 
увімкнення
Можна налаштування два будильники для 
спрацювання у різний час. 
1 Годинник повинен показувати 

правильний час (див. 'Налаштування часу 
і дати' на сторінці 9).

2 Натисніть та утримуйте ALARM 1 або 
ALARM 2 2 секунди.
 » Пристрій подасть звукові сигнали.
 » Індикації [SET AL] (налаштувати 

будильник),  або  та цифри, 
що позначають годину, починають 
блимати.

3 Натисніть TUNING +/-  / , щоб 
встановити годину, і натисніть OK/  
для підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню хвилин.

4 Повторіть крок 3, щоб налаштувати 
хвилини, дні спрацювання будильника 
(робочий день, щодня або у вихідні 
дні), джерело (DOCK, BUZZ, DAB або 
TUNER), а також гучність.
 » Після підтвердження налаштування 

гучності пристрій подасть звуковий 
сигнал.

Увімкнення і вимкнення таймера 
будильника

1 Щоб увімкнути або вимкнути таймер, 
кілька разів натисніть ALM 1 або ALM 2.
 » Якщо таймер активовано, з'являється 

індикація  або .
 » Якщо таймер вимкнено, індикація  

або  зникає.

Повторний сигнал
• Коли дзвонить будильник, натисніть 

BRIGHTNESS/REP ALM.
 » Будильник повторить сигнал через 

кілька хвилин.

Вимкнення сигналу будильника
• Коли дзвонить будильник, натисніть 

відповідно кнопку ALARM 1 або ALM 2.
 » Будильник вимкнеться, але 

налаштування будильника 
залишаться.

Перегляд налаштувань будильника
• Натисніть кнопку ALARM 1 або ALM 2.

Налаштування таймера 
вимкнення
Цей пристрій може автоматично 
переходити в режим очікування після 
визначеного періоду часу.
• Натискайте SLEEP, щоб вибрати 

визначений період часу (у хвилинах).
 » Коли таймер вимкнення активовано, 

на дисплеї з'являється індикація  
, а гучність поступово знизиться за 

останніх 5 хвилин.
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Для скасування таймера вимкнення
• Кілька разів натисніть SLEEP, поки не 

з'явиться напис [OFF] (вимк.).
 » Коли таймер вимкнення скасовано, 

індикація  зникає з дисплея.

Налаштування яскравості 
дисплея
• Щоб вибрати різні рівні яскравості 

дисплея, кілька разів натисніть 
BRIGHTNESS/REP ALM.
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7 Інформація про 
виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач
Номінальна вихідна 
потужність

2 x 5 Вт RMS

Частота відповіді 80 Гц – 16 кГц, 
±3 дБ

Співвідношення "сигнал-
шум"

> 67 дБ (A)

AUDIO IN 600 мВ RMS, 
22 кОм

FM-радіо
Діапазон налаштування FM 87,5–

108 МГц
Налаштування частоти 50 кГц
 -  Моно, співвідношення "сигнал-

шум" 26 дБ
 -  Стерео, співвідношення 

"сигнал-шум" 46 дБ

<22 дБф
 
<43 дБф

Чутливість під час пошуку <28 дБф
Повне гармонійне викривлення <2%
Співвідношення "сигнал-шум" >55 дБ

Тюнер DAB
Діапазон 
налаштування

174–240 МГц (смуга 
III)

Чутливість > 90 дБ

Гучномовці
Опір гучномовців 4 Ом
Динамік 57 мм
Чутливість > 84 дБ/м/Вт

Bluetooth®
Версія Bluetooth® V2.1 + EDR
Частотний 
діапазон

2,402–2,480 ГГц, ISM

Діапазон 10 м (вільного 
простору)

Загальна інформація
Адаптер перемикання 
змінного/постійного 
струму

Модель: OH-
1018E0752500U
Вхід: 100-
240 В змінного 
струму, 50/60 Гц, 
650 мА; 
Вихід: 7,5 В  
2,5 А

Споживання 
електроенергії під час 
експлуатації

19 Вт

Споживання 
електроенергії в 
режимі очікування 
(відображається 
годинник)

<1 Вт

Розміри 
-  Головний блок (Ш x В 

x Г)

 

263 x135 x 
165 мм

Вага (головний блок) 1,18 кг
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Типи програм RDS
NO TYPE Тип програми RDS відсутній
NEWS Служба новин
AFFAIRS Політика та актуальні 

проблеми
INFO Спеціальні інформаційні 

програми
SPORT Спорт
EDUCATE Освіта та підвищення 

кваліфікації
DRAMA Радіоп'єси та література
CULTURE Культура, релігія і суспільство
SCIENCE Наука
VARIED Розважальні програми
POP M Поп-музика
ROCK M Рок-музика
MOR M Легка музика
LIGHT M Легка класична музика
CLASSICS Класична музика
OTHER M Спеціальні музичні програми
WEATHER Погода
FINANCE Фінанси
CHILDREN Програми для дітей
SOCIAL Соціальні проблеми
RELIGION Релігія
PHONE IN Прямий ефір
TRAVEL Подорожі
LEISURE Дозвілля
JAZZ Джазова музика
COUNTRY Музика в стилі кантрі
NATION M Народна музика
OLDIES Ретро
FOLK M Фольк
DOCUMENT Документальні програми
TES Перевірка сигналу таймера 

увімкнення
ALARM Будильник
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8 Усунення 
несправностей

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання цього 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/
welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії 
Philips, пристрій, номер моделі та серійний 
номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
 • Перевірте, чи штекер змінного струму 

вставлено в розетку належним чином.
 • Перевірте живлення розетки.
 • Перевірте, чи батареї вставлено 

належним чином.
Немає звуку
 • Налаштуйте гучність.

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

змінного струму, після чого увімкніть 
пристрій знову.

Поганий радіосигнал
 • Перемістіть пристрій подалі від 

телевізора або відеомагнітофона.
 • Розкладіть FM-антену повністю.

Таймер не працює
 • Налаштуйте годинник належним чином.
 • Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера
 • Стався збій в електропостачанні або 

від'єднано штекер. 
 • Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Не вдається відтворити музику на цьому 
пристрої навіть після під'єднання пристрою 
Bluetooth.
 • Пристрій неможливо використовувати 

для відтворення музики через цей 
пристрій бездротовим способом. 

Низька якість звуку після під'єднання до 
пристрою із підтримкою функції Bluetooth.
 • Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій ближче до цього 
пристрою чи усуньте перешкоди між 
ними.

Не вдається під'єднатися до цього 
пристрою.
 • Пристрій не підтримує профілів, 

потрібних для цього пристрою. 
 • Не увімкнено функцію Bluetooth 

пристрою. Про увімкнення функції 
читайте в посібнику користувача 
пристрою.

 • Цей пристрій не перебуває у режимі 
з'єднання у пару. 

 • Цей пристрій вже під'єднано до іншого 
пристрою \Bluetooth. Від'єднайте цей 
пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару мобільний пристрій 
постійно під'єднується і від'єднується.
 • Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій ближче до цього 
пристрою чи усуньте перешкоди між 
ними.

 • Деякі мобільні телефони можуть 
постійно під'єднуватися і від'єднуватися 
під час здійснення чи завершення 
викликів. Це не є ознакою збою у роботі 
цього пристрою.

 • Для деяких пристроїв з'єднання 
Bluetooth може вимикатися автоматично 
для економії енергії. Це не є ознакою 
збою у роботі цього пристрою.
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