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1 Важливо
Безпека
Попереджувальні символи 

 

Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є 
неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження 
електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших 
користувачів пристрою, не розбирайте корпус. 
Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише 
після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для 
уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою. 

Попередження

 • Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, 
не ставте на нього предметів, наповнених рідиною 
(наприклад, вази). 

 • Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель 
виробу слід від'єднати від мережі живлення. 

 • Штепсель виробу не можна блокувати, А ТАКОЖ він має 
бути легкодоступний під час використання виробу. 

 • Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню 
(наприклад, свічок).
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Безпека слуху

Увага!

 • Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся 
обмежувати час прослуховування через навушники на 
високій гучності та встановлюйте безпечний рівень 
гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час 
безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих 
інструкцій.
• Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом 

розумних проміжків часу.
• Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
• Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола 

себе.
• У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися 

навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
• Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити 

втрату слуху.

Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не 
є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть 
позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.
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Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод.

Утилізація старого виробу

 
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.
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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.

2 Ваш мультимедійний 
гучномовець

Вітаємо вас із покупкою і 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.
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3 Встановлення
1 Вставте лівий штекер гучномовця у роз’єм SPEAKER L 

(  ). 
2 Вставте правий штекер гучномовця у роз’єм SPEAKER R 

(  ).
3 З’єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу на 

правому гучномовці з вихідним аудіороз’ємом комп’ютера 
(  ).

4 Вставте штекер змінного струму у розетку (  ).
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4 Початок роботи
Примітка

 • Перед використанням переконайтеся, що мультимедійні 
гучномовці встановлено належним чином.

1 Поверніть регулятор VOL за годинниковою стрілкою, щоб 
увімкнути мультимедійні гучномовці (  ).
 » Засвітиться жовтий світлодіодний індикатор.

2 Налаштуйте гучність за допомогою регулятора VOL або 
комп’ютерної програми.

3 Повертайте регулятор BASS для налаштування низьких 
частот (  ).

4 Після використання вимкніть гучномовці та від’єднайте їх 
від мережі.

Додаткова функція
• Для прослуховування через навушники:

Під’єднайте навушники (не входять у комплект) до 
роз’єму .

• Для відтворення музики із зовнішнього аудіопристрою 
(наприклад, MP3-програвача):
1 Під’єднайте кабель MP3 link (продається окремо) до 

роз’єму AUX та роз’єму для навушників на пристрої.
2 Запустіть відтворення музики з пристрою.
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5 Інформація про виріб
Мережа змінного струму

Модель SPA7355

Вхід 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 5500 мА

Вимоги до системи: 

ПК Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP чи 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X або 
пізнішої версії

6 Усунення несправностей
Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно 
ремонтувати систему. 
Якщо під час використання пристрою виникають певні 
проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, 
скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не 
вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте 
підтримку на веб-сайті www.philips.com/support. 
• Перевірте, чи гучномовці встановлено належним чином.
• Перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор.
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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. 

SPA7355_12_UM_V3.0


	Зміст
	1	Важливо
	Безпека
	Примітка

	2	Ваш мультимедійний гучномовець
	3	Встановлення
	4	Початок роботи
	Додаткова функція

	5	Інформація про виріб
	6	Усунення несправностей

