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1 Безпека
Уважно прочитайте усі інструкції перед 
використанням цього пристрою. Якщо 
пристрій буде пошкоджено внаслідок 
недотримання інструкцій, гарантійні 
зобов'язання не будуть застосовуватись.
 
Ризик ураження електричним струмом чи 
пожежі!
• Ніколи не знімайте корпус пристрою.
• Оберігайте виріб та аксесуари від дощу 

та води. Не ставте посудини з рідиною 
(наприклад, вази) поблизу пристрою. 
Якщо на виріб або всередину нього 
потрапить рідина, негайно від'єднайте 
виріб від розетки. Для перевірки виробу 
перед використанням зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів.

• Не ставте виріб та аксесуари поблизу 
відкритого вогню або інших джерел 
тепла, також оберігайте від тривалого 
потрапляння прямих сонячних променів.

• Не вставляйте сторонні предмети у 
вентиляційні чи інші отвори виробу.

• Якщо для вимикання пристрою 
використовується штепсельна вилка 
або штепсель, слід стежити за його 
справністю.

• Перед грозою від'єднуйте виріб від 
розетки.

• Коли від'єднуєте кабель живлення, міцно 
тримайте за штекер, а не за кабель.

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

Ризик короткого замикання або пожежі!
• Перед тим як під'єднувати виріб до 

розетки, перевірте, чи напруга в мережі 
відповідає значенню напруги, вказаному 
на задній панелі виробу. Ніколи не 
під'єднуйте виріб до розетки, якщо 
значення напруги відрізняються.

• Оберігайте пульт дистанційного 
керування і батареї від дощу, води, 
сонячних променів та надмірного тепла.

• Не докладайте зусиль, користуючись 
штепселем. Пошкоджений штепсель 
може стати причиною появи іскор або 
пожежі.

• Вставте батарею належним чином, 
враховуючи її полярність (позначки 
+/-), як вказано на пульті дистанційного 
керування.

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

Ризик травмування користувача або 
пошкодження виробу!
• Уникайте витікання чи розбризкування 

води на виріб!
• Не ставте на цей виріб жодних речей, 

які можуть пошкодити його (наприклад, 
ємності з рідиною, запалені свічки).

• Не ставте виріб або інші предмети на 
кабелі живлення чи на інше електричне 
обладнання.

• Якщо виріб транспортувався за 
температури нижче 5°C, розпакуйте 
його і зачекайте, поки він нагріється 
до кімнатної температури, перш ніж 
підключати його до електромережі.

Ризик перегрівання!
• Не встановлюйте виріб у закритому 

просторі. Завжди залишайте не менше 
10 см простору навколо виробу для 
забезпечення належної вентиляції. 

• Слідкуйте, щоб занавіски або інші 
предмети не закривали вентиляційні 
отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення 
навколишнього середовища!
• Батарею слід вийняти, якщо вона 

розрядилася або якщо Ви не плануєте 
користуватися пультом дистанційного 
керування тривалий час.

• Батареї містять хімічні речовини, тому 
утилізуйте їх належним чином.
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Існує ризик проковтування батареї 
таблеткового типу!
• Пристрій може містити батарею 

таблеткового типу, яку можна легко 
проковтнути. Завжди тримайте батареї 
подалі від дітей! Якщо батарею 
проковтнути, вона може спричинити 
серйозне травмування або смерть. 
Протягом двох годин після ковтання 
батареї можуть виникнути серйозні 
внутрішні опіки.

• Якщо Ви підозрюєте, що хтось 
проковтнув батарею або вона потрапила 
в організм у будь-який інший спосіб, 
негайно зверніться до лікаря.

• У разі заміни батарей завжди зберігайте 
усі нові та використані батареї подалі 
від дітей. Замінивши батареї, надійно 
закривайте відділення для батарей.

• Якщо відділення для батарей неможливо 
надійно закрити, перестаньте 
користуватися виробом. Зберігайте 
його подалі від дітей та зверніться до 
виробника.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на задній панелі 
програвача.
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2 Ваша система з 
док-станцією

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
Завдяки цій системі можна:
• відтворювати аудіо з iPod/iPhone чи 

зовнішнього пристрою; 
• заряджати iPod/iPhone;
• прослуховувати радіостанції стандарту 

DAB та FM.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:

  
a Док-гучномовець

b Дистанційне керування

c Посібник користувача

d Кабель змінного струму для Європи

a

User Manual

OR7200

c d e f

b

e Кабель змінного струму для 
Великобританії

f Кабель MP3 LINK
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Огляд системи

 
a INFO

• Натискайте кілька разів для 
відображення доступної інформації.

b SCAN
• Натискайте для пошуку наступної 

FM-радіостанції із сильним сигналом.
• Натискайте й утримуйте для 

автоматичного пошуку та 
збереження FM-радіостанцій.

c SOURCE
• Повертайте для вибору джерела.
• Повертайте для переходу системи 

з режиму очікування у звичайний 
режим.

a
b

c
d

e

k

l

g

h
i
j

f

m

n

d 
• Натискайте для перемикання 

системи між режимом очікування і 
звичайним режимом.

• Повертайте для налаштування 
гучності.

e Док-станція для iPod/iPhone

f 
• У режимі FM-радіо повертайте для 

налаштування радіостанції вручну.
• Повертайте для перемикання між 

меню FM або DAB.
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• У меню FM або DAB натискайте для 
переходу до меню нижчого рівня чи 
підтвердження параметра.

• Для сумісного iPod/iPhone 
натискайте, щоб призупинити або 
відновити відтворення музики.

• Для сумісного iPod/iPhone 
натискайте й утримуйте, щоб 
перемкнути пристрій у сплячий 
режим або натисніть для його 
ввімкнення.

g PRESET
• Повертайте для вибору попередньо 

встановленої радіостанції.

h PROGRAM
• Натискайте для увімкнення режиму 

програмування радіостанцій.

i MENU
• Натискайте для входу в меню FM чи 

DAB або виходу з нього.
• Натискайте для доступу до меню 

iPod/Music (iPod/Музика) на Pod/
iPhone.

• Натискайте кілька разів для 
переходу від однієї категорії музики 
до іншої в меню iPod/Music (iPod/
Музика) на iPod/iPhone.

j РК-екран

k AC MAIN~
• Під'єднання до кабелю змінного 

струму.

l MP3-LINK
• Під'єднання до зовнішнього 

пристрою за допомогою кабелю 
MP3 Link.

m DAB SOFTWARE
• Роз'єм для оновлення програмного 

забезпечення.

n Антена
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3 Під'єднання 
до джерела 
живлення

  
Під'єднайте кабель змінного струму до 
роз'єму AC MAIN~, а потім до розетки. 
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4 Увімкнення і 
вибір джерела

 
Для увімкнення виробу:
• натисніть регулятор  ;
• поверніть регулятор SOURCE на виробі 

або 
• натисніть  на пульті дистанційного 

керування.
 » Виріб перейде до останнього 

вибраного джерела.
• Щоб виріб перейшов у режим 

очікування, знову натисніть 
регулятор  або .

Для вибору джерела:
• поверніть регулятор SOURCE на виробі 

або
• кілька разів натисніть кнопку SRC на 

пульті дистанційного керування.
•  : прослуховування радіостанцій 

стандарту DAB.
•  : прослуховування радіостанцій 

стандарту FM.
•  : відтворення списку 

відтворення на iPod/iPhone.
•  : відтворення аудіо, що 

переноситься через роз'єм MP3-
LINK.
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5 Налаштування 
годинника

1 У режимі очікування натисніть та 
утримуйте регулятор  протягом 
2 секунд.
 » Почне блимати напис  

(12-годинний формат часу) або 
 (24-годинний формат часу).

2 Поверніть регулятор  
, щоб вибрати формат часу, після 

чого натисніть регулятор  для 
підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

позначають годину.

3 Поверніть регулятор , щоб встановити 
годину, після чого натисніть регулятор 

 для підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

позначають хвилину.

4 Поверніть регулятор , щоб встановити 
хвилину, після чого натисніть регулятор 

 для підтвердження.
 » З’явиться таке меню.

 
5 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

 або .
•  : автоматична синхронізація 

виробом годинника зі станцією 
стандарту DAB, яка передає сигнали 
часу.

•  : синхронізація годинника 
виробу зі станцією стандарту 
DAB, яка передає сигнали часу, не 
виконується.

6 Натисніть регулятор  для 
підтвердження.
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6 Використання 
док-станції

За допомогою цього виробу можна слухати 
аудіо із сумісного iPod/iPhone. 

Примітка

 • Під час відтворення аудіосигнали через роз'єм для 
навушників iPod/iPhone не передаються.

 • Після під'єднання і розпізнавання iPod/iPhone виріб 
автоматично синхронізує свій годинник з iPod/
iPhone.

Сумісні моделі iPod/iPhone
Цей виріб підтримує подані далі моделі iPod 
та iPhone. 
Розроблено для
• iPod touch (2-е, 3-є та 4-е покоління)
• iPod classic
• iPod nano (2-е, 3-є, 4-е, 5-е та 6-те 

покоління)
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G

Прослуховування аудіо 
через док-станцію

1 Виберіть джерело .
2 Натисніть на лоток док-станції, щоб 

вийняти його.

  
3 Встановіть iPod/iPhone на док-станцію.

 
4 Відтворіть доріжку на iPod/iPhone.

  
• Щоб почати, призупинити або 

відновити відтворення, натисніть 
регулятор .

• Щоб вибрати іншу доріжку, 
поверніть регулятор .

• Щоб перемкнути iPod/iPhone у 
сплячий режим чи ввімкнути його, 
натисніть та утримуйте регулятор .
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Заряджання iPod/iPhone
Заряджання починається після встановлення 
iPod/iPhone у док-станцію і його 
розпізнавання.

Від'єднання iPod/iPhone від 
док-станції

Примітка

 • Існує ризик пошкодження док-станції чи iPod/iPhone: 
не крутіть і не струшуйте iPod/iPhone.

1 Від'єднайте iPod/iPhone від док-станції.
2 Натискайте на лоток док-станції 

досередини, поки не почуєте клацання, 
щоб відкласти його.
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7 Прослухо-
вування FM-
радіостанцій

1 Поверніть регулятор SOURCE, щоб 
перемкнути виріб у режим .

2 Виконайте автоматичний або ручний 
пошук радіостанцій.

Примітка

 • Для оптимального прийому сигналу розкладіть 
антену повністю і відрегулюйте її положення.

 • Можна зберегти не більше 30 FM-радіостанцій.

Автоматичний пошук 
радіостанції
Щоб почати автоматичний пошук, натисніть 
SCAN.

  
 » Коли буде знайдено радіостанцію 

із сильним сигналом, пошук 
припиниться, і почнеться трансляція 
цієї радіостанції.

Пошук радіостанції вручну
Повертайте регулятор , поки не 
відобразиться частота потрібної радіостанції.

Автоматичне збереження 
радіостанцій
Натисніть та утримуйте SCAN, поки не 
з'явиться напис .

 » Після пошуку почнеться трансляція 
першої збереженої радіостанції.

• Щоб налаштувати збережену 
радіостанцію, повертайте регулятор 
PRESET, поки не з'явиться її частота.

Програмування 
радіостанцій вручну

1 Налаштуйте радіостанцію.
2 Натисніть кнопку PROGRAM, щоб 

увімкнути режим програмування.
3 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

попередньо встановлений порядковий 
номер.

4 Натисніть регулятор  для 
підтвердження.
 » Радіостанцію буде збережено з 

вибраним порядковим номером.

5 Щоб запрограмувати інші радіостанції, 
повторіть кроки 1–4.

• Щоб налаштувати попередньо 
встановлену радіостанцію, повертайте 
регулятор PRESET, поки не з'явиться її 
частота.

Примітка

 • У разі збереження радіостанції з порядковим 
номером іншої попередню радіостанцію буде 
замінено.



13UK

Відображення даних RDS
Система передачі даних (RDS) – послуга, 
яка дозволяє FM-станціям передавати 
додаткову інформацію. У разі налаштування 
FM-радіостанції, яка передає сигнали RDS, 
відображається назва станції.
1 Налаштуйте на станцію із RDS.
2 Кілька разів натисніть INFO для 

перегляду такої інформації (за наявності):
• Радіотекст
• Тип програми, наприклад [NEWS] 

(новини), [SPORT] (спорт), [POP M] 
(поп-музика);

• Код відображення програми, яка 
відтворюється у системі RDS

• Моно/Стерео
• Час
• Дата

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

Налаштування параметрів 
FM-радіо

1 У режимі FM-радіо натисніть MENU, 
щоб перейти до меню FM.

2 Поверніть регулятор  для переходу 
від одного меню до іншого.

Налаштування пошуку

 
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

підменю.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

параметр.
•  : пошук лише 

станцій із сильним сигналом.
•  : пошук усіх станцій, 

незалежно від потужності сигналу.
3 Натисніть регулятор , щоб 

підтвердити параметр.
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Налаштування звуку

 
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

підменю.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

параметр.
•  : відтворення 

стереозвуку, навіть якщо станція 
передає слабкі стерео аудіосигнали.

•  : конвертування 
стереосигналів у монофонічне 
відтворення, навіть якщо станція 
передає сильні стерео аудіосигнали.

3 Натисніть регулятор , щоб 
підтвердити параметр.

Меню системи

  
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

меню системи.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

підменю.
• Детальну інформацію читайте в розділі 

"Використання меню системи".
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8 Прослуховуван-
ня радіостанцій 
стандарту DAB

Примітка

 • Для оптимального прийому сигналу розкладіть 
антену повністю і відрегулюйте її положення.

 • Можна запрограмувати не більше 30 радіостанцій 
стандарту DAB.

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

Перед першим 
використанням

1 Поверніть регулятор SOURCE, щоб 
перемкнути виріб у режим .

2 Повертайте регулятор  
, поки не з'явиться меню .

  
3 Натисніть регулятор , щоб почати 

автоматичний пошук.
 » Цей виріб автоматично почне 

зберігати радіостанції із сигналом 
достатньої потужності.

 » Після пошуку трансляція першої 
збереженої радіостанції почнеться 
автоматично.

4 Поверніть регулятор , щоб вибрати 
станцію, після чого натисніть регулятор 

, щоб почати прослуховування.

Порада

 • Можна виконати повторний пошук, щоб оновити 
список збережених станцій (див. розділ "Використання 
меню DAB" > "Повторний пошук станцій"). 

 • Можна налаштувати станцію вручну (див. розділ 
"Використання меню DAB" > "Налаштування 
станції вручну").

Про спеціальні символи
Перед назвою станції може відображатися 
певний символ.
• H: станція є однією з 10 Ваших 

улюблених станцій.
• ?: станція недоступна чи неактивна.
•  : станція є основною станцією із 

додатковою послугою.
•  : станція є додатковою станцією.

Програмування радіостанцій

1 Налаштуйте радіостанцію стандарту DAB.
2 Щоб увімкнути режим програмування, 

натисніть PROGRAM.
3 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

попередньо встановлений порядковий 
номер.

4 Натисніть регулятор  для 
підтвердження.
 » Радіостанцію буде збережено з 

вибраним порядковим номером.

5 Щоб запрограмувати інші радіостанції, 
повторіть кроки 1–4.

• Щоб налаштувати попередньо 
встановлену радіостанцію, повертайте 
регулятор PRESET, поки не з'явиться її 
назва. 

Примітка

 • У разі збереження радіостанції з порядковим 
номером іншої попередню радіостанцію буде 
замінено.
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Відображення інформації 
про радіо стандарту DAB
На дисплеї трансляції DAB у першому рядку 
відображається назва станції, а в другому 
рядку – інформація про послугу для поточної 
станції.
Кілька разів натисніть INFO для перегляду 
поданої нижче інформації (за наявності).
• Динамічний сегмент мітки (DLS)
• Потужність сигналу
• Тип програми (Program type – PTY)
• Назва групи
• Частота
• Частота виникнення помилки сигналу
• Кодек швидкості передачі даних
• Час
• Дата

Використання меню DAB

1 У режимі DAB натисніть MENU, щоб 
перейти до меню DAB.

2 Поверніть регулятор  для переходу 
від одного меню до іншого.

Налаштування збереженої станції

  
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

списку збережених станцій.
• Якщо не збережено жодної станції 

стандарту DAB, виріб починає 
автоматичний пошук.

2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 
станцію.

3 Натисніть регулятор , щоб почати 
прослуховування.

Повторний пошук станцій
Функція повного пошуку використовується 
для широкодіапазонного пошуку 
радіостанцій стандарту DAB.

 
Щоб почати пошук доступних станцій 
стандарту DAB, натисніть регулятор .

 » Після пошуку почнеться трансляція 
першої знайденої станції.

Налаштування станції вручну
За допомогою цієї функції можна налаштувати 
певний канал/частоту вручну. Крім 
регулювання спрямування антени для кращого 
прийому радіосигналу, ця функція може також 
забезпечити оптимальний прийом сигналу.

  
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

списку станцій.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

станцію від 5A до 13F.

 
3 Натисніть регулятор , щоб 

підтвердити параметр.



17UK

DRC (керування динамічним 
діапазоном)
Функція DRC дозволяє додати чи видалити 
ступінь корекції різниць динамічного 
діапазону між радіостанціями.

 
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

підменю.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

параметр. (Зірочка за параметром вказує 
на поточне налаштування).
•  : корекція не 

застосовується.
•  : застосовується середній 

ступінь корекції.
•  : застосовується 

максимальний ступінь корекції.
3 Натисніть регулятор , щоб 

підтвердити параметр.

Видалення недійсних станцій
Цей параметр дозволяє відобразити список 
активних станцій і видалити станції, які є 
у списку, але не транслюються у Вашому 
регіоні. Перед назвою недійсної станції 
відображається знак питання (?).

  
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

підменю.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

параметр.
•  : повернення до попереднього 

меню.
•  : видалення недійсних станцій 

зі списку станцій.
3 Натисніть регулятор , щоб 

підтвердити параметр.

Меню системи

  
1 Натисніть регулятор , щоб перейти до 

меню системи.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

підменю.
• Детальну інформацію читайте в розділі 

"Використання меню системи".
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9 Прослухову-
вання музики, 
збереженої на 
зовнішньому 
пристрої

За допомогою цього виробу можна також 
прослуховувати записи із зовнішнього 
аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

  
1 Поверніть регулятор SOURCE, щоб 

перемкнути джерело в режим 
.

2 Під'єднайте кабель MP3 Link до:
• роз'єму MP3-LINK на задній панелі 

цього виробу;
• роз'єму для навушників на 

зовнішньому пристрої.
3 Увімкніть відтворення аудіо на 

зовнішньому пристрої (див. його 
посібник користувача). 
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10 Використання 
меню системи

Використовуйте меню системи для:
• перевірки версії поточного програмного 

забезпечення цього виробу;
• оновлення програмного забезпечення;
• скидання налаштувань виробу до 

стандартних.

Перевірка поточної версії 
програмного забезпечення

  
Щоб відобразити версію поточного 
програмного забезпечення, натисніть 
регулятор .

Скидання налаштувань 
виробу

  
1 Натисніть регулятор , щоб 

відобразити параметри.
2 Поверніть регулятор , щоб вибрати 

параметр.
•  : повернення до попереднього 

меню.
•  : скидання налаштувань 

виробу до стандартних.
3 Натисніть регулятор , щоб 

підтвердити параметр.

Оновлення програмного 
забезпечення

  
1 Відвідайте веб-сайт www.philips.com/

support.
2 Виконайте пошук інформації щодо 

підтримки цього виробу, ввівши 
"ORD7300/10" як ключове слово.
 » За наявності пакету оновлення 

буде доступне посилання 
"Installation instructions" (Інструкції 
зі встановлення) у меню "Software & 
drivers" (Програмне забезпечення та 
драйвери). Точний порядок слів назв 
посилань може різнитися залежно 
від мови.

3 Клацніть посилання "Installation 
instructions" (Інструкції зі встановлення).

4 Уважно прочитайте інструкції щодо 
оновлення програмного забезпечення.

5 Виконайте інструкції для оновлення.
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11 Налаштування 
гучності

Повертайте регулятор .



21UK

12 Використання 
пульта 
дистанційного 
керування.

Під час використання можна 
використовувати пульт дистанційного 
керування для керування відтворенням.

Активація батареї
Перед першим використанням вийміть 
захисну кришку з батарейного відсіку.

Керування відтворенням
Для керування відтворенням дотримуйтеся 
поданих нижче вказівок.

Режим FM-радіо
Кнопки Функції

 / Щоб налаштувати певну 
радіостанцію, натискайте ці 
кнопки кілька разів, поки не 
відобразиться її частота.

 / Щоб налаштувати попередню 
чи наступну радіостанцію з 
потужним сигналом, натисніть та 
утримуйте ці кнопки для початку 
пошуку.

 / Під час програмування 
радіостанції натисніть ці кнопки 
кілька разів, щоб вибрати номер 
послідовності.

 / Для переходу від одного меню 
до іншого натискайте ці кнопки 
кілька разів.

PRESET 
+/-

Щоб налаштувати попередньо 
встановлену радіостанцію, 
натискайте цю кнопку, поки не 
з'явиться її номер послідовності 
й частота.

SCAN Для автоматичного збереження 
радіостанцій натисніть та 
утримуйте цю кнопку, поки не 
з'явиться напис .

SCAN Для пошуку наступної 
станції з потужним сигналом 
натисніть цю кнопку. Під час 
пошуку відображається напис 

.
PROG Для програмування радіостанцій 

виконайте подані далі дії. 
1 Налаштуйте радіостанцію, яку 

потрібно зберегти.
2 Щоб увімкнути режим програ-

мування, натисніть PROG.
3 Натисніть  / , щоб 

вибрати порядковий номер.
4 Щоб підтвердити, натисніть .
5 Щоб запрограмувати інші 

радіостанції, повторіть кроки 
1–4.

Щоб підтвердити параметр 
меню, натисніть цю кнопку.

Режим DAB
Кнопки Функції
MENU • Щоб перейти до меню DAB, 

натисніть цю кнопку. 
• Щоб вийти з меню верхнього 

рівня чи повернутися до ньо-
го, знову натисніть цю кнопку.

 / Для переходу від одного меню 
до іншого натискайте ці кнопки 
кілька разів.
Щоб підтвердити параметр 
меню, натисніть цю кнопку.
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Кнопки Функції
 / Щоб вибрати радіостанцію зі 

списку радіостанцій, натискайте 
ці кнопки кілька разів, поки не 
з'явиться її назва.

PRESET 
+/-

Щоб налаштувати попередньо 
встановлену радіостанцію, 
натискайте цю кнопку, поки не 
з'явиться її номер послідовності 
й частота.

 / Під час програмування 
радіостанції натисніть ці кнопки 
кілька разів, щоб вибрати номер 
послідовності.

PROG Для програмування радіостанцій 
виконайте подані далі дії. 
1 Налаштуйте радіостанцію, яку 

потрібно зберегти.
2 Щоб увімкнути режим програ-

мування, натисніть PROG.
3 Натисніть  / , щоб 

вибрати порядковий номер.
4 Щоб підтвердити, натисніть .
5 Щоб запрограмувати інші 

радіостанції, повторіть кроки 
1–4.

Режим DOCK
Кнопки Функції

Натисніть цю кнопку, щоб почати, 
призупинити чи відновити 
відтворення.
Натисніть та утримуйте, щоб 
перемкнути iPod/iPhone у сплячий 
режим чи ввімкнути його.

 / Натисніть кілька разів, щоб 
вибрати іншу доріжку.

 / Натисніть та утримуйте для 
прокручування доріжки назад 
або швидко вперед.

MENU Щоб вибрати доріжку з бібліотеки, 
виконайте подані далі дії.
1 Натисніть MENU, щоб перейти 

до меню iPod/Music (iPod/Му-
зика) на iPod/iPhone.

2 Кілька разів натисніть MENU, 
щоб перейти від одної 
категорії до іншої.

3 Натисніть  / , щоб 
перейти від одної підкатегорії 
до іншої чи вибрати доріжку.

4 Щоб перейти до меню 
нижчого рівня чи почати 
відтворення вибраної доріжки, 
натисніть .

Гучність
Кнопки Функції
VOL+/
VOL-

Натискайте кілька разів, щоб 
збільшити чи зменшити гучність.

MUTE Натискайте, щоб вимкнути чи 
ввімкнути звук виробу.

Заміна батареї

  
1 Вийміть батарейний відсік та витягніть 

розряджену батарею.
2 Вставте 1 батарею CR2025, враховуючи 

відповідні значення полярності (+/-).
3 Вставте батарейний відсік.
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13 Усунення 
несправностей

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
пристрій. 
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 Центру 
обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі 
та серійний номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
 • Перевірте правильність під'єднання 

кабелю змінного струму.
 • Перевірте живлення розетки.

Немає звуку
 • Налаштуйте гучність.
 • У режимі MP3-Link перевірте, чи 

не вимкнено звук зовнішнього 
аудіопристрою.

Виріб не працює
• Перевірте наявність живлення.
• Вимкніть виріб, після чого ввімкніть його 

знову.
Поганий радіосигнал
 • Через перешкоди, які створюють 

інші електропристрої чи будівельні 
конструкції, сигнали стають слабкими. 
Перемістіть виріб у місце без перешкод.

 • Перевірте, чи повністю розкладено 
антену. Поставте антену в місці з 
хорошим прийомом сигналу.

Видалено налаштування годинника.
• Стався збій в електропостачанні або 

від'єднано кабель змінного струму.
• Налаштуйте годинник знову.
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14 Інформація про 
виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження.

Підсилювач
Частота відповіді 60 Гц – 16 кГц, 

±3 дБ
Співвідношення 
"сигнал-шум"

> 70 дБ (A)

Вхід Aux 0,5 В RMS, 10 кОм

Тюнер
Діапазон налаштування FM: 87,50–

108,00 МГц 
DAB: 174,928–
239,200 МГц

Налаштування частоти 50 кГц
Чутливість DAB (EN50248) < -95 дБм
Повне гармонійне 
викривлення

< 2%

Співвідношення "сигнал-
шум"

> 50 дБA

Кількість попередньо 
встановлених радіостанцій

30 (FM), 30 
(DAB)

Гучномовці
Опір гучномовців 6 Ом
Динамік 2 x 3 дюйми, 

повнодіапазонні
Чутливість > 82 дБ/м/Вт

Загальна інформація
Номінальна 
потужність змінного 
струму

100-240 В змінного 
струму, 50/60 Гц

Споживання 
електроенергії під час 
експлуатації

15 Вт

Розміри (головний 
блок)

325 x 175 x 167 мм

Вага (головний блок) 3,5 кг
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15 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації 
цього пристрою, які не є позитивно схвалені 
компанією WOOX Innovations, можуть 
позбавити користувачів права користуватися 
цим пристроєм.

Відповідність стандартам

  
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

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

Турбота про довкілля

  
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.
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.

Інформація про торгові 
марки

 
Написи “Made for iPod” та “Made for 
iPhone” вказують на те, що електронний 
пристрій було спеціально розроблено 
для під'єднання до iPod або iPhone 
відповідно і сертифіковано як такий, що 



26 UK

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 
чи iPhone може вплинути на бездротове 
використання.
iPod та iPhone є товарними знаками 
корпорації Apple Inc., зареєстрованими у 
США та інших країнах. 

Авторське право
2014 © WOOX Innovations Limited. Усі права 
застережено.
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.
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.
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