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Зміст

1 Важливо
Безпека
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.
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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
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.

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 штепсельна
вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід
стежити за його справністю.

Безпека слуху

Ук р а ї н сь к а

Запобіжник
Подана інформація стосується лише
виробів зі штепселем для Великобританії.
Цей пристрій обладнано перевіреним
литим штепселем. Заміняючи запобіжник,
встановлюйте запобіжник із:

Вибирайте середній рівень гучності.

•

номінальними значеннями, вказаними на
штепселі,

•

•

погодженням BS 1362 та

•

знаком схвалення ASTA.

Використання навушників із високим
рівнем гучності може пошкодити
слух. Цей виріб може передавати звук
в таких діапазонах децибел, за яких
людина може втратити слух, навіть
якщо прослуховування триває менше
хвилини. Вищий діапазон частот децибел
призначено для тих, хто вже мав
проблеми зі слухом.

•

Звук може видаватися не таким, яким
він є насправді. Із часом внаслідок
прослуховування «прийнятного рівня»
слух адаптується до вищої гучності звуку.
Отже, після тривалого прослуховування
«нормальна» гучність може видаватися
високою і неприйнятною на слух. Щоб
позбутися такого відчуття, вибирайте
безпечний рівень гучності, поки слух не
адаптується.

Якщо Ви не впевнені щодо того, який
тип запобіжника використовувати,
зверніться до дилера.
Увага! Для дотримання норм Директиви
щодо EMC (2004/108/EC) не від’єднуйте
штепсель від шнура живлення.
Ризик перегрівання! Не встановлюйте
пристрій у закритому просторі. Завжди
залишайте не менше 10 см простору
навколо пристрою для забезпечення
належної вентиляції. Слідкуйте, щоб
штори або інші предмети не закривали
вентиляційні отвори пристрою.
Попередження
•• У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
•• Деталі цього пристрою не можна змащувати.
•• Ставте пристрій на міцну, стійку і рівну поверхню.
•• У жодному разі не ставте пристрій на інше
електричне обладнання.
•• Використовуйте пристрій лише в приміщенні.
Тримайте пристрій подалі від води, вологи та
ємностей з рідиною.
•• Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних
променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:
•

Встановіть регулятор гучності у
положення низької гучності.

•

Повільно збільшуйте рівень гучності,
поки звук не буде прийнятним і не буде
відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом
розумних проміжків часу:
•

Тривале прослуховування навіть із
«безпечним» рівнем звуку може також
призвести до втрати слуху.

•

Помірковано використовуйте пристрій і
прослуховуйте вміст із перервами.
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Використовуючи навушники,
дотримуйтеся поданих інструкцій.
•

Прослуховуйте вміст із відповідною
гучністю протягом розумних проміжків
часу.

•

Не змінюйте рівень гучності, поки слух
не адаптується.

•

Завжди вибирайте такий рівень гучності,
щоб чути звуки довкола себе.

•

У потенційно небезпечних ситуаціях
слід користуватися навушниками з
обережністю або тимчасово їх вимикати.

Примітка

Цим повідомленням компанія Gibson
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 Gibson Innovations,
можуть позбавити користувачів права
користуватися цим пристроєм.

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
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.

Philips та емблема щита Philips є
зареєстрованими товарними знаками
Koninklijke Philips N.V. і використовуються
компанією Gibson Innovations Limited
за ліцензією Koninklijke Philips N.V.
Технічні характеристики виробів можуть
бути змінені без попередження. Компанія
Gibson залишає за собою право у будьякий момент змінювати вироби, не
зобов’язуючись відповідним чином
змінювати попередньо реалізовані вироби.
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Несанкціоноване виготовлення копій
матеріалу, захищеного від копіювання,
зокрема комп’ютерних програм, файлів,
записів програм та звукозаписів, може
порушувати авторські права і становити
карний злочин. Цей пристрій забороняється
використовувати для таких цілей.

Ук р а ї н сь к а

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.

Товарний знак та логотипи Bluetooth®
є зареєстрованими торговими марками,
які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і
будь-яке використання цих знаків компанією
Gibson відбувається згідно з ліцензією.
Інші товарні знаки та торгові марки
належать їхнім відповідним власникам.

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

Цей пристрій є пристроєм
КЛАСУ II з подвійною ізоляцією;
захисне заземлення відсутнє.

UK
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2 Міні-система
Hi-Fi
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
За допомогою цієї системи Hi-Fi можна:
•

слухати аудіо з USB-накопичувачів,
пристроїв Bluetooth та інших
зовнішніх пристроїв;

•

перемикати відтворення
між двома аудіоджерелами
за допомогою мікшера;

•

слухати FM-радіостанції;

•

говорити чи співати у мікрофони
через гучномовці пристрою.

Для збагачення звуку ця система HiFi пропонує такі звукові ефекти:
•

динамічне підсилення низьких частот
(DBB)

•

Max Sound для миттєвого підвищення
потужності звучання

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
•

Головний блок

•

Пульт дистанційного керування (з
батареями)

•

Кабель живлення

•

Друковані матеріали
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b
MIC 2

MIC 1

c

MIC VOL

MIN

MAX

d

e

f

VOL

FLIP

FLIP

a
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Огляд головного блока

OUTPUT

A

MAX

MIN

B

u
t

SOUND

FM

MAX

MIN

VOLUME

s r q pon m
a MIC 1/MIC 2
•

Налаштування гучності під’єднаного
мікрофона(-ів).

k j i h g

c FLIP
•

Під’єднання мікрофонів.

b MIC VOL
•

l

Перевертання тексту, зображеного
на екрані.
VOL

d
•

Налаштування гучності навушників.
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q PRESET +/-

e
•

Під’єднання навушників для
контролю.
OUTPUTA/B

f
•

Перемикання вихідного сигналу
навушників між аудіоджерелами A
та B.
/

g

(A/B)

•

Перехід до попередньої/наступної
доріжки.

•

(Натисніть та утримуйте) швидка
прокрутка назад або вперед.
(A/B)

h
•

Відтворення або призупинення
відтворення.

i Індикаторна панель
•
•

Вибір тюнера.

•

Увімкнення пристрою або перехід у
режим очікування.

k

l Регулятор гучності
Налаштування гучності гучномовців.

m NX BASS
•

Увімкнення функції миттєвого
підвищення потужності.

n SOUND
•

Вибір попередньо встановленого
звуку.

o CROSS FADER
•

Перемикання відтворення між
аудіоджерелами A та B.

p Кнопки вибору джерела (A/B)
•

8
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Виберіть джерело (A/B): USB,
BLUETOOTH або AUDIO IN.

Вибір попередньо встановленої
радіостанції.
(A/B)

r
•

Під’єднання USB-накопичувача.

s Область NFC (A/B)
•

Торкайтеся пристроєм, сумісним
з технологією NFC, для
автоматичного налаштування
з’єднання Bluetooth.

t Програвач платівок (A/B)
•

Поверніть за годинниковою
стрілкою на 180 градусів для
відображення кнопки реверсу для
легкого керування навіть з кінця.

•

Для керування знову з початку,
поверніть проти годинникової
стрілки на 180 градусів.

Відображення поточного стану.

j FM

•

•

(A/B)

u Під’єднаний 3,5-мм аудіокабель(A/B)
•

Під’єднання до зовнішнього
аудіопристрою.

d OK/
•

Відтворення або призупинення
відтворення.

•

Підтвердження вибору.
(FM)

e

a

•

У режимі тюнера натисніть
для покрокового налаштування
радіостанції.

•

У режимі тюнера натисніть та
утримуйте для автоматичного
пошуку радіостанції з достатньо
сильним сигналом.

•

Вибір попередньо встановленої
радіостанції.

b
c
d
e

(PRESET +/-)

f

f
g
h
i
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Огляд пульта дистанційного
керування

q

g FM

j

•

Вибір тюнера.

•

У режимі FM перемикання між
моно- і стереомовленням.

•

Зупинка відтворення.

•

Вихід із пошуку FM-радіостанцій.

h
k
l

p

m

o

n

/

i
•

Перехід до попередньої/наступної
доріжки.

•

Пошук у межах доріжки.

j VOL +/•

Налаштування гучності гучномовців.

k Цифрова клавіатура (0–9)

a
•

Увімкнення пристрою або перехід у
режим очікування.

b LIGHT
•

Налаштування декоративного світла
навколо гучномовців.

c SOURCEA/B
•

Виберіть джерело (A/B): USB,
BLUETOOTH або AUDIO IN.

•

Безпосередній вибір доріжки в
режимі USB.

•

Безпосередній вибір попередньо
встановленої радіостанції
в режимі тюнера.

l REPEAT
•

Вибір режимів повторного
відтворення.
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m DBB
•

Натискайте кілька разів поспіль,
щоб вибрати ефект динамічного
підсилення низьких частот: DBB 1,
DBB 2, DBB3, DBB OFF.

n SOUND
•

Вибір попередньо встановленого
звуку.

o PROG
•

Коротко натисніть для збереження
поточної радіостанції.

•

Натисніть та утримуйте,
щоб розпочати автоматичне
програмування радіостанцій.

p SHUFFLE
•

У режимі USB увімкнення/вимкнення
довільного відтворення.

•

Вимкнення чи увімкнення виведення
звуку.

q
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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 звертатиметеся до Philips,
Вас попросять назвати модель та
серійний номер цього пристрою.
Модель та серійний номер вказані знизу
на пристрої. Запишіть тут цифри:
№ моделі __________________________
Серійний номер _______________________

Підготовка пульта
дистанційного керування
до роботи
1

Натисніть і посуньте батарейний відсік,
щоб його відкрити (див. «1» на мал.).

2

Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи
відповідні значення полярності (+/-).

3

Натисніть і посуньте батарейний відсік
на місце (див. «3» на мал.).

Примітка

Ук р а ї н сь к а

3 Початок
роботи

•• Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла

(наприклад сонячних променів, вогню тощо).

•• Якщо Ви не плануєте користуватися пультом

дистанційного керування протягом тривалого часу,
батареї слід вийняти.
•• Не використовуйте одночасно різні типи батарей
(старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
•• Батареї можуть містити хімічні речовини, тому
утилізуйте їх належним чином.

Під’єднання до джерела
живлення
Увага!
•• Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи

напруга в мережі відповідає значенню напруги,
вказаному на головці кабелю змінного струму.
•• Небезпека ураження електричним струмом!
Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за
штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

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

•

Під’єднайте кабель змінного струму до:
•

роз’єму ~ AC IN на пристрої.

•

розетки на стіні.
UK
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Увімкнення

1

Поверніть перемикач POWER ON/OFF
на задній панелі в положення |.

2

Натисніть .
»» Пристрій перейде до останнього
вибраного джерела.

Перехід у режим очікування
•

Щоб пристрій перейшов у режим
очікування, натисніть .
»» Вимкнеться підсвітка дисплея.

12
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Примітка

Основні операції
відтворення

•• Ефективний робочий діапазон між цим пристроєм
і пристроєм Bluetooth становить приблизно
10 метрів.
•• Будь-яка перешкода між пристроєм і пристроєм
із підтримкою функції Bluetooth може зменшити
робочий діапазон.
•• Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не
гарантована.
•• Цей може запам'ятати до 4 раніше під'єднаних
пристроїв Bluetooth для джерела A або B.

Керувати відтворенням можна за
допомогою поданих нижче кнопок.
Функція
Для зупинки
відтворення
Для
призупинення/
відновлення
відтворення
Для переходу
до доріжки
Для пошуку під
час відтворення

Для
перемикання
відтворення між
аудіоджерелами
A та B

Дія
натисніть .
натисніть

натисніть

Відтворення з пристроїв
з увімкненою функцією
Bluetooth

Ук р а ї н сь к а

4 Відтворення

.

/

.

натисніть та утримуйте
/ , після чого
відпустіть цю кнопку
для відновлення
звичайного відтворення.
• кілька разів натисніть SOURCE A або
SOURCE B.
• * На верхній панелі
перемістіть мікшер
вліво (A) чи вправо (B),
щоб збільшити або
зменшити гучність.

* У разі використання мікшера
для перемикання відтворення між
джерелами A та B відтворення музики
не перериватиметься. Наприклад, коли
перемістити мікшер зліва направо, гучність
пісні, яка відтворюється із джерела A,
поступово зменшуватиметься, а гучність
пісні, яка відтворюється із джерела B,
поступово збільшуватиметься.

Щоб слухати музику через цей пристрій
бездротовим способом, потрібно
з’єднати його в пару з пристроєм із
підтримкою функції Bluetooth.
Виберіть оптимальний спосіб
з’єднання у пару Bluetooth, зважаючи
на передумови, перелічені нижче.
Передумова

Спосіб з'єднання
у пару
Виберіть варіант 1
(рекомендовано)
або варіант 2.

Пристрій Bluetooth підтримує технологію NFC (зв'язок
на невеликих відстанях) та
A2DP (профіль розширеного розподілу звуку).
Пристрій Bluetooth підтримує Виберіть варіант 2.
лише A2DP (профіль розширеного розподілу звуку).
•

Перед створенням пари та під’єднанням
потрібно виконати подані далі дії.
a Кілька разів натисніть SOURCE A/B,
щоб вибрати джерело Bluetooth.
»» З’явиться напис [BT] (Bluetooth).
»» Світлодіодний індикатор на
кнопці BLUETOOTH вгорі на
пристрої блимає білим світлом.
b Увімкніть функцію Bluetooth
на зовнішньому пристрої.
UK
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»» Після з’єднання у пару та під’єднання
світлодіодний індикатор на кнопці
BLUETOOTH почне світитися білим
світлом постійно і блок видасть
звуковий сигнал.

Створення пари та під’єднання
Варіант 1: створення пари та
під’єднання через NFC
Зв’язок на невеликих відстанях (NFC)
– це технологія, яка забезпечує ближній
бездротовий зв’язок між різними
пристроями, сумісними з NFC, такими
як мобільні телефони та мітки IC.

Передача музики через Bluetooth
•

Функція NFC дозволяє легко передавати
дані – потрібно лише торкнутися
відповідного символу чи визначеного місця
на пристроях, сумісних з технологією NFC.
Примітка
•• Сумісність з усіма пристроями NFC не гарантована.

1

Увімкніть функцію NFC на пристрої з
підтримкою функції Bluetooth (детально
читайте в посібнику користувача
пристрою).

2

Торкніться області NFC на зовнішньому
пристрої областю NFC (A/B) вгорі на
блоці, поки не пролунає звуковий сигнал.
»» Після з’єднання у пару та під’єднання
світлодіодний індикатор на кнопці
BLUETOOTH почне світитися білим
світлом постійно.

Варіант 2: створення пари
та під’єднання вручну

1

На пристрої з підтримкою функції
Bluetooth виконайте пошук пристроїв
Bluetooth, які можна з’єднати в пару (див.
посібник користувача пристрою).

2

На пристрої з підтримкою функції
Bluetooth виберіть «Philips NTRX100A«
або «Philips NTRX100B« і за
необхідності введіть «0000» як пароль
з’єднання у пару.

14
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Розпочніть відтворення аудіо на
пристрої Bluetooth, під’єднаному до
цього блока.
»» Аудіо передаватиметься із
пристрою Bluetooth на цей блок.
Порада

•• Якщо пристрій із підтримкою функції Bluetooth

також підтримує AVRCP (профіль дистанційного
керування відтворенням музики/відео), можна
використовувати деякі кнопки основних операцій
цього блока (наприклад, кнопки відтворення/паузи,
зупинення і переходу до попереднього/наступного
пункту) для керування відтворенням музики.

Від’єднання пристрою з увімкненою
функцією Bluetooth:
•

Натисніть та утримуйте
трьох секунд.

протягом

•

Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої;
або

•

Перенесіть пристрій за межі зв’язку.

Для очищення історії спарення Bluetooth:
•

Натисніть та утримуйте кнопки та
(A/B) на цьому блоці протягом трьох
секунд.
»» Поточне з’єднання Bluetooth буде
відключено.

Параметри відтворення

Ук р а ї н сь к а

Відтворення через USB
Примітка
•• USB-пристрій повинен містити аудіовміст
підтримуваних системою форматів.

Повторюване та довільне
відтворення
•

•

1

Вставте USB-накопичувач у роз’єм
зліва (A) чи справа (B).

2

Щоб вибрати USB-накопичувач як
джерело, кілька разів натисніть SOURCE
(A/B).
»» Відтворення розпочнеться
автоматично.

•

Під час відтворення кілька разів
натисніть REPEAT, щоб вибрати:
•

-1 (повторити одну):
повторюване відтворення поточної
доріжки.

•

(повторити все): повторюване
відтворення усіх доріжок.

•

Немає: відновлення
звичайного відтворення.

Під час відтворення кілька разів
натисніть SHUFFLE, щоб вибрати:
•

(довільне відтворення): довільне
відтворення усіх доріжок.

•

Немає: відновлення
звичайного відтворення.

Для відтворення всіх доріжок у
випадковому порядку натисніть
кілька разів кнопку REPEAT, поки не
відобразиться індикація , а потім
натисніть SHUFFLE.
»» Відображається індикація
та .

Порада
•• Через роз'єм USB можна також заряджати
мобільний пристрій.

UK
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Прослуховування за допомогою
навушників
Примітка
•• У разі прослуховування і моніторингу через
навушники звук гучномовця пристрою не
вимикатиметься.

a
OUTPUT

b

A

B

1

Під’єднайте навушники до роз’єму
верхній панелі.

2

Залежно від того, вміст якого
аудіоджерела Ви хочете слухати,
перемкніть OUTPUT вліво (A) чи
вправо (B).

3

За допомогою VOL налаштуйте
гучність моніторингу через навушники.
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на

станції, після чого натисніть PROG для
підтвердження.
»» З’явиться попередньо встановлений
номер і частота попередньо
встановленої станції.

4

Вибір радіостанцій.
Примітка
•• Щоб покращити якість прийому FM-сигналу,

розкладіть FM-антену, під'єднану до задньої панелі,
повністю і поставте її у місці з хорошим прийомом
сигналу

1
2

3

Натисніть FM, щоб вибрати FM-тюнер.
Натисніть та утримуйте кнопку
(FM)
протягом трьох секунд.
»» Пристрій автоматично налаштується
на станцію з хорошим прийомом
сигналу.

Примітка
•• Щоб призначити номер попередньо встановленій

станції, можна також натискати потрібні кнопки на
цифровій клавіатурі. Щоб призначити 2-цифровий
номер, натисніть номер, що відповідає першій цифрі,
а тоді протягом 2 секунд натисніть номер, що
відповідає другій цифрі.
•• Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї
збережіть іншу станцію.

Також можна зберегти
радіостанції автоматично.
•

Щоб налаштувати інші радіостанції,
повторіть крок 2.

Щоб налаштувати станцію
зі слабким сигналом:
•

Кілька разів натисніть кнопку
(FM),
поки не буде надходити хороший
сигнал.

Збереження радіостанцій
Примітка
•• Можна зберегти не більше 20 FM-радіостанцій.

1
2
3

Налаштуйте радіостанцію.
Щоб розпочати програмування,
натисніть PROG.
Натисніть
(PRESET +/-), щоб
вибрати номер від 1 до 20 для цієї

Щоб запрограмувати інші станції,
повторіть попередні кроки.

У режимі FM-тюнера натисніть та
утримуйте PROG, щоб розпочати
автоматичне програмування.
»» Усі доступні радіостанції
програмуються у порядку, що
залежить від потужності прийому
сигналу.
»» Перша запрограмована радіостанція
транслюється автоматично.

Вибір попередньо
встановленої радіостанції
•

Щоб вибрати попередньо встановлену
радіостанцію, у режимі тюнера кілька
разів натисніть
(PRESET +/-).
Порада

•• Для безпосереднього вибору попередньо

встановленого номера можна також натиснути
потрібну кнопку на цифровій клавіатурі. Щоб
вибрати 2-цифровий номер, натисніть номер, що
відповідає першій цифрі, а тоді протягом 2 секунд
натисніть номер, що відповідає другій цифрі.

UK
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5 Прослуховування радіо

Вибір стерео-/
мономовлення
Примітка
•• Стереомовлення – налаштування за замовчуванням
для режиму радіо.

•• Для радіостанцій зі слабким сигналом: щоб

покращити прийом, виберіть монофонічний звук.

•

Для переходу від моно- до
стереомовлення і навпаки в режимі FMтюнера натисніть FM.

18
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Налаштування гучності
гучномовців
•

Найкращі налаштування функції DBB
(динамічне підсилення низьких частот)
генеруються автоматично під час
кожного вибору ефекту DSC. Функцію
DBB можна налаштувати вручу відповідно
до середовища прослуховування.
•

Щоб збільшити/зменшити гучність
гучномовців, під час відтворення
натисніть VOL +/-.

Вибір звукового ефекту
Примітка
•• Одночасно використовувати різні звукові ефекти
неможливо.

Підвищення потужності звучання
Ця функція дозволяє додати миттєво
підвищити потужність звучання.
•

Підсилення низьких частот

Натисніть кнопку NX BASS на передній
панелі для увімкнення функції миттєвого
підвищення потужності.

Вибір попередньо встановленого
звуку

Ук р а ї н сь к а

6 Налаштування
звуку

Під час відтворення кілька разів
натисніть DBB, щоб вибрати:
•

DBB 1

•

DBB 2

•

DBB 3

•

DBB OFF

Вимкнення звуку
•

Щоб вимкнути чи увімкнути звук, під час
відтворення натискайте .

Вибір режиму відтворення
аудіо
•

Перемкніть CHANNEL CONTROLна
задній панелі в одне з таких положень:
•

RR – аудіосигнал передається лише в
правий канал;

•

RL – аудіосигнал передається
у лівий і правий канал;

•

LL – аудіосигнал передається
лише в лівий канал.

Функція DSC (регулювання цифрового
звуку) дозволяє застосовувати
особливі звукові ефекти.
•

Під час відтворення кілька разів
натисніть SOUND, щоб вибрати:
•

[SAMBA] (самба)

•

[ROCK] (рок)

•

[JUNGLE] (джангл)

•

[POP] (поп)
UK

19

7 Додаткові
функції
Відтворення аудіосигналу із
зовнішнього пристрою
За допомогою цієї системи HiFi можна відтворювати аудіо із
зовнішнього аудіопристрою.

1

Під’єднайте 3,5-мм аудіокабель (A/B) до
роз’єму для навушників на зовнішньому
пристрої.

2

Кілька разів натисніть SOURCE A
абоSOURCE B, щоб вибрати джерело
AUDIO IN.

3

Розпочніть відтворення на зовнішньому
пристрої (див. посібник користувача
цього пристрою).

Розмова або спів через
систему Hi-Fi
Через цю систему Hi-Fi можна розмовляти
або співати, використовуючи мікрофон.

MIC 1
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Під’єднайте мікрофон (не входить у
комплект) до роз’єму MIC 1 або MIC 2
на верхній панелі.

3

За бажанням з’єднайте більше сумісних
систем Hi-Fi (FWP1000) таким самим
способом.

2

За допомогою регулятора MIC VOL
на верхній панелі налаштуйте гучність
мікрофона.

4

Розпочніть відтворення на цьому
пристрої (NTRX100).
»» Можна слухати музику з гучномовців
усіх систем Hi-Fi, з’єднаних між
собою.

Одночасне відтворення
Можна передавати аудіосигнал на кілька
сумісних систем Hi-Fi (FWP1000) і
насолоджуватися одночасним відтворенням.

Налаштування
декоративного світла
•

Щоб налаштувати декоративне світло
навколо гучномовців, у режимі роботи
кілька разів натисніть LIGHT.
•

Блакитне (стандартне налаштування,
у ритм музики блимає блакитне
світло)

•

Оранжеве (у ритм музики
блимає оранжеве світло)

•

Блакитне, пурпурове, оранжеве
(у ритм музики одночасно
блимає блакитне, пурпурове
та оранжеве світло)

•

Не світиться
Порада

•• Світло блимає у міру зміни ритму музики.

1

2

Під’єднайте аудіокабелі (білий/червоний)
до:
•

роз’ємів AUDIO OUT (AUDIO L/R)
на задній панелі цього пристрою;

•

роз’ємів AUDIO IN (AUDIO L/R)на
сумісній системі Hi-Fi (FWP1000).

Під’єднайте кабель передачі сигналу
(зелений) до:
•

роз’єму AUDIO OUT (SIGNAL) на
задній панелі пристрою;

•

роз’єму AUDIO IN (SIGNAL)на
сумісній системі Hi-Fi (FWP1000).
UK
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1

8 Інформація про
виріб

Гучномовці
Опір
гучномовців
Динамік

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

Чутливість

4 Ом
2 низькочастотні 160-мм
(6,5 дюймів) динаміки та
2 високочастотні 50-мм
(2 дюйма) динаміки
84 дБ/м/Вт ± 4 дБ/м/Вт

Bluetooth

Технічні характеристики

Версія Bluetooth
Частотний діапазон

Підсилювач

Діапазон

Номінальна вихідна
потужність
Частота відповіді
Співвідношення
"сигнал-шум"
AUDIO IN

300 Вт RMS
при 10% THD
40–20 000 Гц,
±3 дБ
> 65 дБ (A)
600 мВ RMS

Просте безпечне
під'єднання Bluetooth
за допомогою NFC

Загальна інформація
Мережа змінного струму

Тюнер (FM)
Діапазон налаштування
Налаштування частоти
Чутливість
- Моно, співвідношення
"сигнал-шум" 26 дБ
- Стерео, співвідношення
"сигнал-шум" 46 дБ
Вибірковість пошуку
Співвідношення "сигнал-шум"
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87,5–
108 МГц
50 кГц
< 22 дБф
< 49,5 дБф

< 35 дБф
>50 дБ

V2.1 + EDR
2,4–2,48 ГГц,
діапазон ISM
10 м (вільного
простору)
Так

Споживання електроенергії
під час експлуатації
Споживання електроенергії
у режимі очікування з
економією енергії
Гніздо для навушників
Пряме USB-з'єднання
Розміри (Ш х В х Г)

110–240 В
змінного
струму,
50–60 Гц
65 Вт
<0,5 Вт
25 мВт,
32 Ом
Версія 2.0/1.1
704 x 385
x 364 мм

Вага
- З упакуванням

17,6 кг

- Головний блок

14,5 кг

Ук р а ї н сь к а

Відомості про можливості
відтворення з USBпристроїв
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:
•

USB або файловий формат FAT16,
FAT32 (розмір сектора: 512 байтів)

•

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

•

Максимально дозволене
вкладення каталогів до 8 рівнів.

•

Кількість альбомів/
папок: максимум 255.

•

Кількість доріжок/записів:
максимум 999.

•

Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.

•

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

Непідтримувані формати:
•

порожні альбоми: порожній альбом
– це альбом, який не містить файлів
MP3/WMA і не відображається на
дисплеї.

•

Файли непідтримуваних форматів
пропускаються. Наприклад,
документи Word (.doc)
ігноруються і не відтворюються.

•

Аудіофайли AAC, WAV, PCM.

•

Файли WMA.

UK
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9 Усунення
несправностей

доріжки, якщо не виконується жодних
операцій.
Пульт дистанційного керування не працює
••

Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.

••

Перед тим як натиснути будь-яку
кнопку вибору функції, спочатку
виберіть відповідне джерело за
допомогою пульта дистанційного
керування, а не головного блока.
Скоротіть відстань між пультом
дистанційного керування і пристроєм.
Встановіть батареї, правильно
розміщуючи полюси (знаки «+»/»–»).
Замініть батареї.
Спрямуйте пульт дистанційного
керування на приймач на передній
панелі пристрою.

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.

Поганий радіосигнал

Відсутнє живлення
••
••
••
••

Перевірте, чи штекер змінного струму
блока під’єднано належним чином.
Перевірте живлення розетки.
Перевірте, чи перемикач POWER ON/
OFF на задній панелі повернуто в
положення |.
Для економії енергії система
автоматично вимикається через
30 хвилин бездіяльності (наприклад, у
режимі паузи або зупинки).

Немає звуку або низька якість звуку
••
••

Налаштуйте гучність.
Можливо, вимкнено звук гучномовця.
Щоб увімкнути звук, натисніть .

Система Hi-Fi не працює
••
••
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Від’єднайте та під’єднайте
штекер змінного струму, після
чого увімкніть пристрій знову.
Для економії енергії пристрій
автоматично вимикається через
30 хвилин після закінчення відтворення
UK

••
••

••
••

Перемістіть пристрій подалі від
телевізора або відеомагнітофона.
Розкладіть FM-антену повністю.

USB-пристрій не підтримується
••

Цей USB-накопичувач несумісний із
пристроєм. Спробуйте підключити
інший пристрій або карту.

Про пристрій Bluetooth
Не вдається відтворити музику на системі
навіть після під’єднання пристрою
Bluetooth.
••

Використовувати пристрій із цим блоком
для відтворення музики неможливо.

Низька якість звуку після під’єднання до
пристрою із підтримкою функції Bluetooth.
•• Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього
блока або усуньте перешкоди між ними.
Не вдається під’єднатися до цього блока.
•• Пристрій не підтримує профілів,
потрібних для цього блока.

••
••

••

Не увімкнено функцію Bluetooth
пристрою. Про увімкнення функції
читайте в посібнику користувача
пристрою.
Цей блок не перебуває у режимі
з’єднання у пару.
Цей блок уже під’єднано до іншого
пристрою Bluetooth. Від’єднайте цей
пристрій чи всі інші під’єднані пристрої і
спробуйте ще раз.
Цей блок пропонує два аудіоджерела
Bluetooth (A/B). Потрібно вибрати
відповідне джерело.

Ук р а ї н сь к а

••

З’єднаний у пару мобільний телефон
постійно під’єднується і від’єднується.
•• Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть мобільний телефон ближче
до 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
пристрою.
•• Для деяких мобільних телефонів
з’єднання Bluetooth може вимикатися
автоматично для економії енергії. Це не
є ознакою збою у роботі пристрою.

UK

25

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.
NTRX100_UM_12_V3.0

