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1 Важлива 
інформація

Перед тим як використовувати виріб, 
прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. 
Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок 
недотримання інструкцій, гарантійні 
зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека
Попереджувальні символи 

  
Символ блискавки вказує на те, що пристрій 
містить 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! Щоб запобігти ураженню 
електричним струмом, повністю вставляйте 
штепсель у розетку. (Для регіонів, де 
використовуються штепселі з розрізненням 
полярності: щоб запобігти ураженню 
електричним струмом, вставляйте 
широкий контакт у широкий роз'єм). 

Важливі заходи безпеки

Дотримуйтесь усіх вказівок.
• Візьміть до уваги всі попередження.
• Не використовуйте цей пристрій біля 

води.
• Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
• Не закривайте вентиляційні отвори. 

Встановлюйте виріб згідно з 
інструкціями виробника.

• Не ставте виріб біля джерел тепла, 
таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші 
пристрої (включаючи підсилювачі), що 
виділяють тепло. 

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

• Використовуйте лише приладдя, вказане 
виробником.

• Ставте пристрій лише на візок, 
підставку, триногу, кронштейн або стіл, 
який рекомендований виробником 
або постачається із пристроєм. 
Якщо пристрій встановлено на візок, 
пересувайте візок обережно, щоб 
уникнути перевертання, яке може 
спричинити травму. 

 
• Від'єднуйте пристрій від мережі 

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

• Обслуговування виробу має 
здійснюватися кваліфікованими особами. 
Обслуговування пристрою потрібне 
тоді, коли його пошкоджено в той чи 
інший спосіб, наприклад пошкоджено 
кабель живлення або штекер, на 
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пристрій розлито рідину чи впав якийсь 
предмет, пристрій упав, потрапив під 
дощ або в середовище з високою 
вологістю чи просто не працює 
належним чином.

• 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).

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

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

• 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.

• Уникайте витікання чи розбризкування 
води на пристрій. 

• Не ставте на пристрій жодних речей, 
які можуть пошкодити його (наприклад, 
ємності з рідиною, запалені свічки тощо).

• Якщо для вимикання пристрою 
використовується штепсельна вилка 
або ШТЕПСЕЛЬ, 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 
електромережі в разі потреби.

Risk of overheating! Never install this 
apparatus in a confined space. Always 
leave a space of at least four inches around 
this apparatus for ventilation. Ensure 
curtains or other objects never cover 
the ventilation slots on this apparatus.

Запобіжник

Подана інформація стосується лише 
виробів зі штепселем для Великобританії.

Цей пристрій обладнано перевіреним 
литим штепселем. Заміняючи запобіжник, 
встановлюйте запобіжник із:
• номінальними значеннями, вказаними на 

штепселі,
• погодженням BS 1362 та
• знаком схвалення ASTA.
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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.

Догляд за виробом
 Чистіть пристрій лише 
ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

 
Виріб виготовлено з високоякісних 
матеріалів і компонентів, які можна 
переробити і 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 і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм 
і не викидайте старі пристрої зі 
звичайним побутовим сміттям.

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.

Довідка і технічна 
підтримка
Широкомасштабну підтримку 
шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.
philips.com/support, де можна:
• завантажити повний посібник 

користувача;
• надрукувати короткий посібник;
• переглянути наочні навчальні посібники 

(доступні лише для окремих моделей);
• отримати відповіді на запитання, що 

часто задаються;
• надіслати компанії запитання, яке Вас 

цікавить, електронною поштою;
• поспілкуватися з представником центру 

технічної підтримки.

Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати 
мову, та введіть номер моделі виробу. 

Також можна звернутися до нашого 
Центру обслуговування клієнтів у Вашій 
країні. Перш ніж звертатися до нас, 
запишіть номер моделі та серійний номер 
виробу. Цю інформацію можна знайти 
на задній або нижній панелі виробу.
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2 Гучномовці 
SoundSphere 
DesignLine

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.

Якщо Ви звертатиметеся до нашого 
Центру обслуговування клієнтів, Вас 
попросять назвати номер моделі та 
серійний номер цього пристрою. Модель 
та серійний номер вказано знизу на 
програвачі. Запишіть тут цифри: 

Номер моделі _________________________

Серійний номер _______________________

Вступ
За допомогою гучномовців 
SoundSphere DesignLine можна:

• слухати аудіо з телевізора з 
використанням з'єднання HDMI ARC;

• слухати аудіо із зовнішнього 
цифрового пристрою, наприклад 
телеприставки, програвача DVD/
Blu-ray чи ігрової консолі, із 
використанням з'єднання HDMI;

• слухати аудіо із зовнішнього 
аналогового пристрою з 
використання з'єднання AUX IN;

• слухати аудіо з пристроїв із 
підтримкою функції Bluetooth.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:

 
• 2 гучномовці SoundSphere 

DesignLine, включаючи 2 дуги з 
високочастотними динаміками

• 1 торцевий ключ та 2 гвинти 
для встановлення дуг із 
високочастотними динаміками

• 1 x кабель для під'єднання 
гучномовців

• 1 кабель HDMI
• Кабель змінного струму
• Пульт дистанційного керування
• Друковані матеріали

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips

Quick start guide
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Огляд головного 
гучномовця

 
a Дуга з високочастотним динаміком

b Індикатор живлення
• Засвічується червоним світлом у 

сплячому режимі.
• Блимає червоним світлом під час 

роботи пульта дистанційного 
керування, коли гучномовці 
SoundSphere DesignLine увімкнено.

• Згасає у режимі очікування або 
коли гучномовці SoundSphere 
DesignLine увімкнено.

c Індикатор джерела сигналу
• Засвічується блакитним світлом, 

коли вибрано джерело аудіосигналу 
Bluetooth.

• Засвічується білим світлом, 
коли вибрано джерело 
аудіосигналу HDMI ARC.

e

d

i

j

k

h
f

g

a

b
c

• Засвічується зеленим світлом, 
коли вибрано джерело 
аудіосигналу HDMI IN.

• Засвічується жовтим світлом, 
коли вибрано зовнішній пристрій 
як джерело аудіосигналу.

d SWAP L/R
• Змінюйте на лівий чи правий 

аудіоканал, щоб головний 
гучномовець можна було встановити 
з будь-якого боку телевізора 
залежно від розміщення розетки.

e HDMI IN
• Під'єднання до виходу HDMI на 

цифровому пристрої.

f HDMI OUT (ARC)
• Під'єднання до вхідного роз'єму 

HDMI (ARC) на телевізорі.
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g AC IN~
• Під'єднання до мережі.

h SPEAKER OUT +/-
• З'єднання двох гучномовців за 

допомогою кабелю для гучномовців 
з комплекту.

i AUX IN L/R
• Під'єднання до аналогових вихідних 

аудіороз'ємів на телевізорі чи 
зовнішньому пристрої.

j APD  (увімк.)/  (вимк.)
• Увімкнення або вимкнення функції 

автоматичного вимикання.

k 

• (Натисніть) увімкнення гучномовців 
чи перемикання їх у режим 
очікування.

• (Натисніть та утримуйте 
понад 3 секунди) перехід 
у режим очікування.

Огляд пульта дистанційного 
керування

 
a 

• (Натисніть) увімкнення гучномовців 
чи перемикання їх у режим 
очікування.

• (Натисніть та утримуйте 
понад 3 секунди) перехід 
у режим очікування.

b 

• Увімкнення звукового ефекту для 
музики.

c 

• Увімкнення звукового ефекту для 
відео.

d SURR OFF/ON
• Вимкнення/увімкнення ефекту 

віртуального об'ємного звуку.

a

b

c

d
e
f

j

i

g
h
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e  (вимкнення звуку)
• Вимкнення або відновлення звуку.

f +/- (гучність)
• Збільшення або зменшення рівня 

гучності.

g AUX
• перемикання джерела аудіосигналу в 

режим з'єднання AUX. 

h HDMI ARC
• Перемикання джерела в режим 

з'єднання HDMI ARC. HDMI 
ARC можна вибрати лише в 
разі під'єднання гучномовців 
SoundSphere DesignLine до 
телевізора з підтримкою з'єднання 
HDMI ARC за допомогою з'єднання 
HDMI ARC.

i HDMI IN
• Перемикання джерела в режим 

з'єднання HDMI IN.

j  Bluetooth
• Перехід у режим Bluetooth.
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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.

Розпакування і 
встановлення гучномовців 
SoundSphere DesignLine

Увага!

 • Розпакуйте та встановіть дуги з високочастотними 
динаміками на відкритому просторі.

 • Обережно виймайте гучномовці з коробки один за 
одним обома руками.

1 На відкритому просторі обома 
руками вийміть із коробки дуги з 
високочастотними динаміками, а потім 
вийміть гучномовці (у пакетах).

 

2 За допомогою торцевого ключа та 
гвинтів із комплекту встановіть дуги 
з високочастотними динаміками на 
гучномовці.

 
Встановлення гучномовців 
SoundSphere DesignLine

 
1 Поставте гучномовці зліва та справа 

від телевізора, враховуючи розміщення 
розетки.

2 Якщо головний гучномовець 
знаходиться зліва від телевізора, 
пересуньте SWAP L/R на задній панелі 
головного гучномовця вліво.

2
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• Якщо головний гучномовець 
знаходиться справа від телевізора, 
пересуньте SWAP L/R вправо.

Під'єднання
У цьому розділі подано інформацію про 
під'єднання гучномовців SoundSphere 
DesignLine до телевізора та інших пристроїв. 

Про налаштування з'єднань гучномовців 
SoundSphere DesignLine та приладдя можна 
також прочитати в короткому посібнику. 

Примітка

 • Позначення та норми живлення можна знайти на 
таблиці з даними, що знаходиться знизу виробу.

 • Перш ніж виконувати або змінювати будь-які 
під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої 
від'єднано від розеток.

Під'єднання кабелів гучномовців

Примітка

 • Для найкращого відтворення звуку використовуйте 
лише гучномовці з комплекту.

 
1 Відкрутіть конектори гучномовців.

2 Вставте кінець кабелю гучномовця з 
червоною позначкою в лівий червоний 
(+) конектор до кінця.

3 Закрутіть лівий червоний (+) конектор, 
щоб зафіксувати кабель.

4 Вставте кінець кабелю гучномовця без 
червоної позначки в лівий чорний (+) 
конектор до кінця.

5 Закрутіть лівий чорний (+) конектор, 
щоб зафіксувати кабель.

6 Повторіть кроки 2–5, щоб вставити 
кабель гучномовця у праві конектори на 
іншому гучномовці.
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Під'єднання до телевізора за 
допомогою HDMI (ARC)

Під'єднайте гучномовці SoundSphere 
DesignLine до телевізора. За допомогою 
гучномовців SoundSphere DesignLine можна 
слухати аудіо телепрограми. Використовуйте 
найкращий тип з'єднання на гучномовцях 
SoundSphere DesignLine і телевізорі.

Гучномовці SoundSphere DesignLine 
підтримують HDMI з реверсивним 
звуковим каналом (ARC). Якщо телевізор 
підтримує з'єднання HDMI ARC, можна 
прослуховувати аудіо з телевізора через 
гучномовці SoundSphere DesignLine 
за допомогою кабелю HDMI.

  
1 За допомогою високошвидкісного 

кабелю HDMI з'єднайте роз'єм 
HDMI OUT (ARC) на гучномовцях 
SoundSphere DesignLine із роз'ємом 
HDMI ARC на телевізорі. 
• Роз'єм HDMI ARC на телевізорі 

може мати різні позначення. 
Детальнішу інформацію читайте в 
посібнику користувача телевізора.

HDMI (ARC)

2 На телевізорі увімкніть операції HDMI-
CEC. Детальнішу інформацію читайте в 
посібнику користувача телевізора. 

Примітка

 • Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI 
ARC, під'єднайте аудіокабель, щоб слухати аудіо з 
телевізора через гучномовці SoundSphere DesignLine 
(див. 'Під'єднання до телевізора чи інших пристроїв 
за допомогою аналогових аудіокабелів' на сторінці 
12).

 • Якщо телевізор обладнано роз'ємом DVI, 
для під'єднання до нього гучномовців можна 
скористатися адаптером HDMI/DVI. Однак, деякі 
функції можуть бути недоступними.
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Під'єднання цифрових пристроїв за 
допомогою з'єднання HDMI

Під'єднуйте різні цифрові пристрої (такі 
як телеприставки, програвачі DVD/Blu-
ray чи ігрові консолі) до гучномовців 
SoundSphere DesignLine за допомогою 
одного з'єднання HDMI. У разі під'єднання 
пристроїв у такий спосіб і відтворення відео:
• відео автоматично відображається на 

екрані телевізора; 
• звук автоматично відтворюється через 

гучномовці SoundSphere DesignLine.

 

  
1 За допомогою високошвидкісного 

кабелю HDMI з'єднайте роз'єм HDMI 
OUT на цифровому пристрої з роз'ємом 
HDMI IN на гучномовцях SoundSphere 
DesignLine.

HDMI OUT

HDMI (ARC)

2 Під'єднайте гучномовці SoundSphere 
DesignLine до телевізора за допомогою 
роз'єму HDMI OUT (ARC).
• Якщо телевізор не підтримує HDMI 

CEC, виберіть відповідний відеовхід 
на телевізорі.

3 На під'єднаному пристрої увімкніть 
операції HDMI-CEC. Детальнішу 
інформацію читайте в посібнику 
користувача пристрою.

Під'єднання до телевізора чи 
інших пристроїв за допомогою 
аналогових аудіокабелів

Примітка

 • Якщо гучномовці SoundSphere DesignLine під'єднано 
до телевізора за допомогою з'єднання HDMI ARC, 
це аудіоз'єднання не потрібне.

• За допомогою аналогових аудіокабелів 
з'єднайте роз'єми AUX IN L/R на 
гучномовцях SoundSphere DesignLine із 
роз'ємами AUDIO OUT на телевізорі чи 
інших пристроях.

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

 • Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга 
в електромережі відповідає значенню напруги, 
вказаному 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.
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• Під'єднайте кабель змінного струму до: 

• роз'єму AC IN~ позаду головного 
гучномовця;

• розетки на стіні.

Підготовка пульта 
дистанційного керування 
до роботи

Увага!

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

Під час використання вперше: 
• Щоб активувати батарею пульта 

дистанційного керування, зніміть захисну 
кришку.

Для заміни батареї пульта 
дистанційного керування: 

  
1 Відкрийте батарейний відсік.

2 Вставте одну батарею CR2032, 
враховуючи відповідні значення 
полярності (+/-).

3 Закрийте батарейний відсік.

Примітка

 • Перш ніж натиснути будь-яку кнопку вибору 
функції на пульті дистанційного керування, спочатку 
виберіть відповідне джерело за допомогою пульта 
дистанційного керування, а не головного блока.

 • Якщо Ви не плануєте користуватися пультом 
дистанційного керування протягом тривалого часу, 
батареї слід вийняти.

 • Спрямуйте пульт дистанційного керування 
безпосередньо на ІЧ-сенсор на передній панелі 
головного гучномовця, щоб покращити прийом 
сигналу.

Увімкнення
• Натисніть .

 » Гучномовці SoundSphere DesignLine 
перейдуть до останнього вибраного 
джерела.

 » Індикатор джерела сигналу 
засвітиться відповідним кольором.
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Перехід у сплячий режим

• Щоб гучномовці SoundSphere DesignLine 
перейшли у сплячий режим, знову 
натисніть .
 » Коли індикатор джерела згасає, 

індикатор живлення засвічується 
червоним світлом.

Порада

 • Щоб знову ввімкнути гучномовці SoundSphere 
DesignLine зі сплячого режиму, можна також 
натиснути клавішу живлення на пульті дистанційного 
керування телевізора, під'єднаного за допомогою 
з'єднання HDMI ARC.

 • Коли у сплячому режимі ввімкнути телевізор, 
під'єднаний за допомогою з'єднання HDMI (ARC), 
гучномовці SoundSphere DesignLine вмикаються 
автоматично.

Перехід у режим очікування
• Натисніть та утримуйте  понад 

3 секунди.
 » Індикатор живлення згасне.

Увімкнення функції 
автоматичного вимикання
• Натисніть перемикач APD на задній 

панелі головного гучномовця (  : увімк.; 
 : вимк.).
 » Через 30 хвилин перебування у 

стані бездіяльності гучномовці 
SoundSphere DesignLine автоматично 
перейдуть у режим очікування.

Порада

 • Для увімкнення із режиму очікування можна 
натиснути  на головному гучномовці чи пульті 
дистанційного керування гучномовців SoundSphere 
DesignLine.
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4 Використання 
гучномовців 
SoundSphere 
DesignLine

У цьому розділі подано інформацію 
про використання гучномовців 
SoundSphere DesignLine для відтворення 
звуку з під'єднаних пристроїв.

Відтворення аудіо з 
телевізора, під'єднаного за 
допомогою з'єднання HDMI 
ARC

  
1 Перевірте, чи гучномовці SoundSphere 

DesignLine під'єднано до телевізора 
за допомогою з'єднання HDMI ARC 
(див. 'Під'єднання до телевізора за 
допомогою HDMI (ARC)' на сторінці 
11).

2 Натисніть HDMI ARC на пульті 
дистанційного керування гучномовців, 
щоб вибрати вихід HDMI (ARC).
 » Індикатор джерела на головному 

гучномовці засвітиться білим світлом.

HDMI (ARC)

TV

1

2

AV
HDMI
TV

3 Виберіть відповідне джерело на 
телевізорі (детально читайте в посібнику 
користувача телевізора).
 » Через гучномовці SoundSphere 

DesignLine можна слухати аудіо з 
телевізора.

Відтворення аудіо 
та перегляд відео із 
цифрового пристрою, 
під'єднаного за допомогою 
роз'єму HDMI IN

  
1 Перевірте, чи цифровий пристрій і 

телевізор під'єднано до роз'ємів HDMI 
IN та HDMI OUT (ARC) гучномовців 
SoundSphere DesignLine (див. 
'Під'єднання цифрових пристроїв за 
допомогою з'єднання HDMI' на сторінці 
12).

2 Натисніть HDMI IN на пульті 
дистанційного керування гучномовців, 
щоб вибрати вхід HDMI.
 » Індикатор джерела на головному 

гучномовці засвітиться зеленим 
світлом.

HDMI OUT

HDMI (ARC)

2

TV

1

TV
AV
HDMI
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3 Виберіть відповідне джерело на 
телевізорі (детально читайте в посібнику 
користувача телевізора).
 » Через гучномовці SoundSphere 

DesignLine можна слухати аудіо 
з цифрового пристрою. У той 
самий час можна дивитися відео 
із цифрового пристрою на екрані 
телевізора.

Відтворення аудіо із 
зовнішнього пристрою, 
під'єднаного за допомогою 
аналогових аудіороз'ємів

  
1 Перевірте, чи зовнішній пристрій 

(наприклад, телевізор) під'єднано 
до роз'ємів AUX IN на гучномовцях 
SoundSphere DesignLine (див. 
'Під'єднання до телевізора чи інших 
пристроїв за допомогою аналогових 
аудіокабелів' на сторінці 12).

1

2

TV
AV

TV

HDMI

2 Натисніть AUX на пульті дистанційного 
керування гучномовців, щоб вибрати 
джерело AUX.
 » Індикатор джерела на головному 

гучномовці засвітиться жовтим 
світлом.

3 Якщо зовнішнім пристроєм є телевізор, 
виберіть відповідне джерело на 
телевізорі (детально читайте в посібнику 
користувача телевізора).

4 Розпочніть відтворення аудіо на 
зовнішньому пристрої (див. посібник 
користувача зовнішнього пристрою).
 » Через гучномовці SoundSphere 

DesignLine можна слухати аудіо із 
зовнішнього пристрою.

Увімкнення/вимкнення нічного 
режиму Dolby

Нічний режим Dolby (інша назва DRC 
– керування динамічним діапазоном) 
дозволяє вибрати тихий звук або звук 
із повним динамічним діапазоном. Коли 
нічний режим Dolby увімкнено, голосні 
звуки притишуються, а гучність тихих звуків 
(наприклад, розмови) підвищується.

Увімкнення нічного режиму Dolby
• У режимі зовнішнього пристрою (AUX) 

натисніть , SURR ON та  протягом 
3 секунд.
 » Одночасно двічі блимне індикатор 

живлення та індикатор джерела.
 » Із гучномовців можна чути тихий 

звук.

Вимкнення нічного режиму Dolby
• У режимі зовнішнього пристрою (AUX) 

знову натисніть , SURR ON та  
підряд протягом 3 секунд.
 » Одночасно тричі блимне індикатор 

живлення та індикатор джерела.
 » Із гучномовців можна чути звук із 

повним динамічним діапазоном.
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Порада

 • Після вимкнення та увімкнення гучномовців нічний 
режим Dolby вимикається автоматично.

Відтворення аудіо з 
пристрою з підтримкою 
функції Bluetooth
Під'єднайте гучномовці SoundSphere 
DesignLine до пристрою з підтримкою 
функції Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, 
iPod touch, телефону Android чи ноутбука) і 
слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, 
через гучномовці SoundSphere DesignLine.

Що потрібно?
• Пристрій із функцією Bluetooth із 

підтримкою профілю Bluetooth A2DP та 
версією Bluetooth 2.1 + EDR.

• Робочий діапазон між гучномовцями 
SoundSphere DesignLine та пристроєм із 
підтримкою функції Bluetooth становить 
приблизно 10 метрів.

  
1 На пульті дистанційного керування 

натисніть  Bluetooth, щоб перемкнути 
гучномовці SoundSphere DesignLine в 
режим Bluetooth.
 » Індикатор джерела на головному 

гучномовці почне блимати 
блакитним світлом.

2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію 
Bluetooth, знайдіть і виберіть Philips 
PS1 для з'єднання (про увімкнення 
функції Bluetooth читайте в посібнику 
користувача пристрою Bluetooth).
• Коли з'явиться запит щодо пароля, 

введіть "0000".

3 Зачекайте, поки індикатор джерела 
почне світитися блакитним світлом без 
блимання, а гучномовці SoundSphere 
DesignLine видадуть звуковий сигнал.

4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи 
музику на пристрої Bluetooth.

2

Philips PS1
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Порада

 • Якщо під час відтворення Вам телефонують, 
відтворення музики призупиняється. Відтворення 
продовжується після завершення виклику.

• Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть 
інше джерело.

Порада

 • Коли повернутися у режим Bluetooth, з'єднання 
Bluetooth залишається активним.

Примітка

 • Передача музики може перериватися через 
перешкоди між пристроєм і гучномовцями 
SoundSphere DesignLine, такі як стіна, металевий 
корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої 
поблизу, які працюють на тій самій частоті.

 • Щоб з'єднати гучномовці SoundSphere DesignLine 
з іншим пристроєм із підтримкою функції Bluetooth, 
натисніть та утримуйте  Bluetooth протягом 
3 секунд, після чого натисніть , щоб скинути 
з'єднання Bluetooth.

 • Компанія Philips не гарантує повної функціональної 
сумісності з усіма пристроями Bluetooth.

Регулювання гучності.
• Щоб збільшити або зменшити гучність, 

натисніть +/- (гучність).
• Щоб вимкнути звук, натисніть  

(вимкнення звуку).
 » Індикатор живлення на 

головному гучномовці почне 
повільно блимати червоним 
світлом.

• Щоб відновити звук, знову 
натисніть  (вимкнення звуку) 
або натисніть +/- (гучність).

Вибір попередньо 
встановленого звуку
• Щоб вибрати звуковий ефект для 

музики чи відео, під час відтворення 
натисніть  або .

Отримання абсолютного звуку за 
допомогою функції відтворення 
віртуального об'ємного звуку
• Щоб увімкнути ефект об'ємного звуку, 

натисніть SURR ON.
• Щоб вимкнути ефект віртуального 

об'ємного звуку, натисніть SURR OFF.

Отримання звичайного звукового ефекту
• Натисніть , , SURR ON та SURR OFF 

підряд протягом 3 секунд.
• Щоб вимкнути звичайний звуковий 

ефект, натисніть  або .
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5 Специфікації 
пристрою

Примітка

 • Технічні характеристики та дизайн виробу можуть 
бути змінені без попередження.

Підсилювач
• Потужність: 2 x 100 Вт @ 0,1% THD
• Частота відповіді: 20 Гц – 20 кГц +0 дБ/-

1 дБ
• Співвідношення "сигнал-шум": ≥ 90 дБ 

(A) (за шкалою A)
• Вхідна чутливість:

• AUX: 1000 мВ ± 200 мВ 22 кОм

Bluetooth
• Версія Bluetooth: V2.1 + EDR
• Частотний діапазон: 2,402–2,480 ГГц, 

діапазон ISM
• Діапазон: 10 м (вільного простору)

Головний блок
• Живлення: 220–240 В змінного струму, 

50/60 Гц
• Споживання енергії: 52 Вт
• Споживання енергії в режимі очікування: 

< 0,5 Вт 
• Опір системи гучномовців: 4 Ом
• Динаміки: низькочастотний 6,5 дюйма + 

високочастотний з віртуальним каналом 
25 мм

• Розміри (Ш x В x Г) (кожен 
гучномовець): 345,1 x 381,4 x 1104,3 мм

• Вага: 37 кг з упакуванням

Батареї пульта ДК

• CR2025 (1 шт.) 
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6 Усунення 
несправностей

Попередження

 • Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи 
не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи 
не намагайтеся самостійно 
ремонтувати пристрій. 

Якщо під час використання цього програвача 
виникають певні проблеми, перш ніж 
звертатися до центру обслуговування, 
скористайтеся наведеними нижче 
порадами. Якщо проблему вирішити 
неможливо, отримайте підтримку на 
веб-сайті www.philips.com/support. 

Головний блок

Кнопки на гучномовцях SoundSphere 
DesignLine не працюють.
• Від'єднайте гучномовці SoundSphere 

DesignLine від розетки на кілька хвилин, 
а потім знову під'єднайте.

HDMI

Індикатор джерела на головному 
гучномовці постійно блимає білим світлом.
• Можливо, гучномовці SoundSphere 

DesignLine під'єднано до іншого роз'єму, 
ніж роз'єм ARC HDMI на телевізорі. 
Під'єднайте гучномовці до правильного 
роз'єму HDMI ARC (див. 'Під'єднання до 
телевізора за допомогою HDMI (ARC)' 
на сторінці 11). 

• Можливо, вимкнено налаштування HDMI 
ARC або CEC на телевізорі. Перевірте, 
чи ввімкнено ці функції (детально 

читайте в посібнику користувача 
телевізора).

Індикатор джерела на головному 
гучномовці постійно блимає жовтим 
світлом.
• Перевірте, чи роз'єм HDMI IN на 

гучномовцях SoundSphere DesignLine 
з'єднано з вихідним роз'ємом HDMI на 
цифровому пристрої належним чином 
(див. 'Під'єднання цифрових пристроїв 
за допомогою з'єднання HDMI' на 
сторінці 12).

Звук

Відсутній звук із гучномовців SoundSphere 
DesignLine.
• Під'єднайте гучномовці SoundSphere 

DesignLine до телевізора або інших 
пристроїв за допомогою аудіокабелю. 
Однак, окреме аудіоз'єднання не 
потрібне, якщо:
• гучномовці SoundSphere DesignLine 

під'єднано до телевізора за 
допомогою з'єднання HDMI ARC;

• пристрій під'єднано до роз'єму 
HDMI IN на гучномовцях 
SoundSphere DesignLine.

• На пульті дистанційного керування 
виберіть відповідний аудіовхід.

• Перевірте, чи не вимкнено звук 
гучномовців SoundSphere DesignLine. 

Спотворений звук або відлуння.
• Якщо аудіо з телевізора відтворюється 

за допомогою гучномовців SoundSphere 
DesignLine, перевірте, чи вимкнено звук 
телевізора.

Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій із 
гучномовцями SoundSphere DesignLine.
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• Пристрій не підтримує сумісних профілів, 
потрібних для гучномовців SoundSphere 
DesignLine.

• Функцію Bluetooth на пристрої не 
увімкнено. Про увімкнення функції 
читайте в посібнику користувача 
пристрою.

• Пристрій під'єднано неправильно. 
Під'єднайте пристрій належним чином 
(див. 'Відтворення аудіо з пристрою 
з підтримкою функції Bluetooth' на 
сторінці 17).

• Гучномовці SoundSphere DesignLine 
уже під'єднано до іншого пристрою 
з функцією Bluetooth. Натисніть та 
утримуйте  Bluetooth протягом 
3 секунд, після чого натисніть  

, щоб скинути з'єднання Bluetooth, та 
спробуйте знову.

Низька якість відтворення аудіо з 
під'єднаного пристрою Bluetooth.
• Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій ближче до 
гучномовців SoundSphere DesignLine або 
усуньте перешкоди між ними.

Під'єднаний пристрій Bluetooth постійно 
під'єднується і від'єднується.
• Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій ближче до 
гучномовців SoundSphere DesignLine або 
усуньте перешкоди між ними.

• Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої 
Bluetooth, щоб уникнути перешкод.

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

Чи в разі зміни формату кодування видно 
певну індикацію?
 • Якщо змінюється формат кодування 

вхідного сигналу в роз'ємі HDMI, блимає 
індикатор джерела на гучномовцях. 

Якщо гучномовці не виявляють 
зміни формату кодування, індикатор 
джерела залишається таким, яким є. 
• Коли гучномовці виявляють передачу 

звуку DTS, індикатор джерела 
блимає тричі. 

• Коли гучномовці виявляють 
передачу звуку Dolby, індикатор 
джерела блимає двічі. 
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6 487 535 та іншими патентами США і 
світовими патентами, як зареєстрованими, 
так і тими, що очікують реєстрації. DTS, 
символ, а також DTS разом із символом 
є зареєстрованими товарними знаками; 
DTS Digital Surround та логотипи DTS є 
товарними знаками корпорації DTS, Inc. 
Виріб включає програмне забезпечення. 

 DTS, Inc. Усі права застережено.

 
Виготовлено згідно з ліцензією 
Dolby Laboratories. Dolby та символ 
двох літер D є товарними знаками 
компанії Dolby Laboratories.

  
Товарний знак та логотипи Bluetooth® є 
зареєстрованими торговими марками, які 
належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-
яке використання цих знаків компанією 
Philips відбувається згідно з ліцензією.

 
© 2013 CSR plc та сестринські компанії.

Знак aptX® та логотип aptX є товарними 
знаками CSR plc або однієї з сестринських 
компаній і можуть бути зареєстрованими 
в одній чи кількох юрисдикціях.

  
Терміни HDMI та HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, а також логотип 
HDMI є товарними знаками або 
зареєстрованими товарними знаками HDMI 
Licensing LLC у США та інших країнах.

7 Примітка

У цьому розділі подано юридичну 
інформацію та інформацію про товарні знаки.

Відповідність стандартам

  
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим повідомленням компанія Philips 
Consumer Lifestyle стверджує, що цей 
гучномовець відповідає важливим 
вимогам та іншим відповідним 
умовам Директиви 1999/5/EC.

Копію заяви ЄС про відповідність 
можна знайти в посібнику користувача 
у форматі PDF (Portable Document 
Format) на www.philips.com/support.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Товарні знаки
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.

  
Виготовлено за ліцензією згідно з 
патентами США № 5 956 674; 5 974 380; 

UK





Specifications are subject to change without notice. 
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.

PS1_UM_12_V2.0


	Зміст
	1	Важлива інформація
	Безпека
	Догляд за виробом
	Турбота про довкілля
	Довідка і технічна підтримка

	2	Гучномовці SoundSphere DesignLine
	Вступ
	Комплектація упаковки
	Огляд головного гучномовця
	Огляд пульта дистанційного керування

	3	Початок роботи
	Розпакування і встановлення гучномовців SoundSphere DesignLine
	Встановлення гучномовців SoundSphere DesignLine
	Під'єднання
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи
	Увімкнення

	4	Використання гучномовців SoundSphere DesignLine
	Відтворення аудіо з телевізора, під'єднаного за допомогою з'єднання HDMI ARC
	Відтворення аудіо та перегляд відео із цифрового пристрою, під'єднаного за допомогою роз'єму HDMI IN
	Відтворення аудіо із зовнішнього пристрою, під'єднаного за допомогою аналогових аудіороз'ємів
	Відтворення аудіо з пристрою з підтримкою функції Bluetooth
	Регулювання гучності.
	Вибір попередньо встановленого звуку

	5	Специфікації пристрою
	6	Усунення несправностей
	7	Примітка
	Відповідність стандартам
	Товарні знаки



