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11 Важливо

••

Прочитайте та розберіться з усіма інструкціями,
перш ніж використовувати наш виріб. Якщо
ушкодження викликане недотриманням
інструкцій, гарантія не поширюється.

Довідка та підтримка
Для отримання широкої онлайн-підтримки
відвідайте
www.philips.com/support до:
•• завантажте посібник користувача та
посібник із швидкого запуску
•• дивіться відеоуроки (доступно лише для
вибраних моделей)
•• знайти відповіді на часто задавані питання
(FAQ)
•• надішліть на e-mail ваше питання
•• спілкуйтеся з нашим представником служби
підтримки.
Дотримуйтесь інструкцій на веб-сайті, щоб
вибрати мову, а потім введіть номер своєї моделі
виробу.
Крім того, ви можете звернутися до Служби
захисту прав споживачів у вашій країні. Перш
ніж зв’язатися з нами, запишіть номер моделі
та серійний номер вашого виробу. Ви можете
знайти цю інформацію на зворотному боці або
нижній частині вашого виробу.

Важливі інструкції з
безпеки
••
••
••
••
••
••
••
••
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Прочитайте ці інструкції.
Збережіть ці інструкції.
Прислухайтеся до всіх попереджень.
Дотримуйтесь усіх інструкцій.
Не використовуйте цей прилад поблизу
води.
Очищайте лише сухою ганчіркою.
Не перекривайте будь-які вентиляційні
отвори. Встановіть відповідно до
інструкцій виробника.
Не встановлюйте поблизу джерел тепла
наприклад, радіатори, теплові регістри, печі
або інші прилади (включаючи підсилювачі),
які виробляють тепло.
UK
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Не перешкоджайте дії функції безпеки
поляризованого або заземлюючого
штекера. Поляризована штепсельна вилка
має дві лопаті, одна ширша за іншу.
Штепсельна вилка має дві лопаті та третій
заземлюючий зубець. Для вашої безпеки
передбачена широка лопать або третій
зубець. Якщо наданий штекер не входить у
вашу розетку, зверніться до електрика для
заміни застарілої розетки.
Захистіть шнур живлення від ходіння
по ньому, або від защемлення, зокрема,
в області штепсельних вилок, зручних
розеток, та місцях виходу з приладу.
Використовуйте лише передбачені
виробником кріплення та приналежності.
Користуйтеся лише
візочком, підставкою,
штативом,кронштейном
або столом,передбаченими
виробником або проданими
разом з приладом. Коли використовується
візок, будьте обережні, переміщуючи
комбінацію візок / прилад, щоб уникнути
травм від перекидання.
Відключіть прилад від мережі під час
грози або при невикористанні протягом
тривалого періоду часу.
За усім переліком послуг зверніться до
кваліфікованого обслуговуючого персоналу.
Обслуговування потрібно, коли прилад
було пошкоджено будь-яким способом,
наприклад, шнур живлення або штепсельна
вилка пошкоджені, пролита рідина або
предмети потрапили в середину приладу,
прилад піддавався впливу дощу або вологи,
не працює нормально, або його впустили.
Використання акумуляторних батарей
ОБЕРЕЖНО - Для запобігання витоку
акумуляторних батарей, що може призвести
до тілесних ушкоджень, пошкодження
майна або пошкодження блоку:
•• Встановіть всі акумуляторні батареї
правильно, + та - як зазначено на блоці.
•• Не змішуйте старі та нові чи вуглецеві
та лужні акумуляторні батареї, тощо).
•• Виймайте акумуляторні батареї лише
коли пристрій не використовується
протягом тривалого часу.
•• Акумулятори не мають піддаватися
надмірному нагріванню, як-от сонячне
світло, вогонь тощо.
•• Перхлоратний матеріал - можлива
спеціальна обробка. Див. www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Виріб/пульт дистанційного керування
може містити акумуляторну батарею
монетного/кнопкового типу, що можна
проковтнути. Завжди тримайте акумулятор у
недоступному для дітей місці! При ковтанні
акумулятор може призвести до серйозних
травм або смерті. Протягом двох годин
після прийому їжі можуть виникнути сильні
внутрішні опіки.
Якщо ви підозрюєте, що проковтнули
акумулятор або помістили всередину будьякої частини тіла, негайно зверніться до
лікаря.
Коли ви міняєте акумуляторні батареї,
завжди тримайте всі нові та вживані
акумулятори в недоступному для дітей
місці. Переконайтесь, що батарейний відсік
для акумулятора повністю захищений після
заміни акумулятора.
Якщо батарейний відсік для акумулятора
неможливо повністю закріпити, припиніть
використання виробу. Зберігайте в
недоступному для дітей місці та зверніться
до виробника.
На прилад не повинні потрапляти
краплі або бризки.
Не розміщуйте ніяких джерел небезпеки
згори на приладі (наприклад, предмети,
заповнені рідиною, запалені свічки).
Цей прилад може містити свинець
і ртуть. Утилізуйте відповідно до
місцевих,державних чи федеральних
законів. Для того, щоб отримати
інформацію про утилізацію чи переробку,
зверніться до місцевих органів влади. Для
отримання додаткової допомоги щодо
варіантів з утилізації, відвідайте сайт
www.mygreenelectronics.com або
www.eiae.org або www.recycle.philips.com.
Якщо в якості пристрою для відключення
використовується МЕРЕЖЕВИЙ штепсель
або штепсельний з'єднувач для
електроприладів, пристрій для відключення
повинен бути в робочому стані.
Не ставте цей прилад на меблі, які дитина
та дорослі можуть нахиляти, спираючись,
тягнучи, стоячи або лазити по ньому.
Прилад, що падає, може спричинити
серйозні травми або навіть смерть.
Цей прилад не слід розміщувати у такій
вбудованій установці, як книжкова шафа
або стелаж, якщо не забезпечена належна
вентиляція. Не забудьте залишити проміжок
в 7,8 дюйма (20 см) або більше поруч з цим
приладом.

Клас II Символ обладнання

Цей символ вказує на те, що пристрій має
подвійну систему ізоляції.
Знайте ці символи з безпеки
Це «розряд блискавки», що вказує на
неізольований матеріал в середині
пристрою і що може призвести до
ураження електричним струмом. Для
забезпечення безпеки кожного у вашій родині,
будь ласка, не знімайте покриття з виробу.
«Знак оклику» вказує на функції, для
яких необхідно уважно ознайомитися
з доданою літературою для
запобігання проблем з експлуатацією
і технічним обслуговуванням.
ОБЕРЕЖНО: Для того, щоб знизити ризик
виникнення пожежі або ураження електричним
струмом, цей прилад не слід піддавати впливу
дощу або вологи, і на цей прилад не слід ставити
предмети, заповнені рідинами, наприклад, вази.
ОБЕРЕЖНО: Для запобігання ураження
електричним струмом слід повністю вставити
широку лопать штепсельної вилки в широке гніздо.

Піклуйтеся про свій виріб
Для очищення виробу використовуйте лише
тканину з мікроволокна.

Захист довколишнього
середовища
Утилізація виробу й акумулятора, що
відслужили свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено
з високоякісних матеріалів і компонентів,
що підлягають переробці й вторинному
використанню.
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Цей символ на виробі означає, що на виріб
поширюються умови Європейської директиви
2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб містить
акумуляторні батареї, передбачені
Європейською директивою 2013/56/EU, які
не можна утилізовувати разом зі звичайними
побутовими відходами.
Довідайтеся про місцеву систему роздільного
збору відходів для електронних і електричних
виробів, а також акумуляторних батарей.
Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не
викидайте виріб і акумуляторні батареї зі
звичайними побутовими відходами. Правильна
утилізація старих виробів та акумуляторних
батарей сприяє запобіганню можливих
негативних наслідків для навколишнього
середовища й здоров'я людей.

22 Ваша Звукова
панель
Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips!
Для того, щоб скористатися усіма перевагами
підтримки Philips, зареєструйте свою Звукову
панель на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Основний блок
Цей розділ містить огляд основного блоку.

Виймання одноразових акумуляторних
батарей
Для того, щоб вийняти одноразові акумуляторні
батареї, див. розділ про встановлення
акумуляторних батарей.

Відповідність
нормативно-правовим
вимогам
Цей виріб відповідає вимогам Європейського
співтовариства щодо радіотехнічних перешкод.
Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited
заявляє, що цей виріб відповідає основним
вимогам та іншим відповідним положенням
Директиви 2014/53/EU. Декларацію відповідності
див. на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Увімкніть звукову панель або залишайтеся
в режимі очікування.
(SOURCE)
Вибір джерела вхідного сигналу для
звукової панелі.
Гучність +/Збільшити або зменшити гучність.
Натисніть кнопку для вмикання /
вимкнення звуку Мікрофона.
Мікрофон
Світлодіодний індикатор Звукової панелі
ЖИВЛЕННЯ УВІМКНЕНЕ:
•• Спочатку показується індикатор
світлодіодного джерела вхідного
сигналу за замовчуванням, а потім
переходить до останнього статусу,
наприклад, джерела вхідного сигналу,
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світлодіодний індикатор, рівень
гучності та вимкнення або відключення
звуку мікрофона
(примітки: якщо за 3 хвилини не буде
здійснено жодних дій, індикатор
джерела буде автоматично вимкнено).
•• Режим очікування: Джерело
світлодіодного індикатора світить
тьмяно-червоним кольором.
СТАТУС НИЗЬКИХ ЧАСТОТ ТА
ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ:
(діапазон рівнів: -12 ~ + 12, рівень за
замовчуванням: 0)
•• (ПРИМІТКИ: ЯКЩО рівень НИЗЬКИХ ТА
ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ вище
0, горять чотири RGB світлодіоди зліва
направо;
рівень НИЗЬКИХ ТА ВИСОКИХ
ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ 0, індикатор
відсутній; рівень НИЗЬКИХ ТА
ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ нижче 0,
горять чотири RGB світлодіоди справа
наліво.

BLUETOOTH СТАТУС:

•• Режим спарювання:синій, швидкий
спалах світлодіода

•• З'єднано: суцільний синій колір
•• Роз'єднано: синій, повільний спалах

світлодіода
СТАТУС МІКРОФОНА «БЕЗ ЗВУКУ»:
•• Відключення мікрофона: 4 RGB
помаранчевий
AUX В СТАТУСІ:
•• AUX IN / Audio in: Суцільний зелений
ОПТИЧНИЙ В СТАТУСІ:

•• ОПТИЧНИЙ В: Суцільний фіолетовий
HDMI В СТАТУСІ:

•• HDMI ARC: Суцільний зелено••

•• Один з чотирьох RGB світлодіодів

загорається від тьмяного до суцільного
яскравого кольору коли рівень
НИЗЬКИХ ТА ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ
ЧАСТОТ становить + 3 / -3 протягом
0,5 секунди.

••
••

•• Два з чотирьох RGB світлодіодів

загораються коли рівень НИЗЬКИХ
ТА ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ
становить + 6 / -6 протягом 0,5 секунди,
1-й світлодіод залишається яскравим,
а другий світлодіод загорається від
тьмяного до суцільного яскравого
кольору.

•• Три з чотирьох RGB світлодіодів

загораються коли рівень НИЗЬКИХ
ТА ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ
становить + 9 / -9 протягом 0,5 секунди,
перші два світлодіоди залишаються
яскравими, але третій світлодіод
загоратиметься від тьмяного до
суцільного яскравого кольору.

•• Два з чотирьох RGB світлодіода

загораються коли рівень НИЗЬКИХ
ТА ВИСОКИХ ЗВУКОВИХ ЧАСТОТ
становить + 12 / -12 протягом
0,5 секунди, третій світлодіод
залишається яскравим, але четвертий
світлодіод загорятиметься від тьмяного
до суцільного яскравого кольору.

••
••
••
••
••
••

••

блакитний колір
ГУЧНІСТЬ ВИМКНЕНО:
Натисніть кнопку вимкнення гучності
віддаленню при поточній зміні
світлодіода на білий колір (утримуйте
«без звуку» при зміні на інше
джерело). Знову натисніть кнопку
вимикання гучності, щоб здійснити
повернення до поточного джерела.
ТРИГЕР GOOGLE ASSISTANT:
Підвищення напруги системи: 4RGB
світлодіода спричиняють повільну
появу білого кольору.
Скидання до заводських налаштувань
за замовчуванням: 4RGB світлодіоди
показують константу білого кольору з
вицвітанням на 0,5 секунді.
Очікування тригера «слово-посилання»:
4 RGB світлодіодаі вимкнено.
Запускається тригер «словопосилання»: зверніться до анімацій UX
google assistant.
Кажучи голосові команди, зверніться
до анімацій UX google assistant .
Результат обробки голосової команди;
зверніться до анімацій UX google
assistant.
Результат обробки голосової команди;
зверніться до анімацій UX google assistant.
Час очікування команди: Швидка
поява 4 RGB світлодіодів. Оновлення
програмно-апаратних засобів тричі:
4RGB світлодіода спричиняють повільну
появу суцільного білого кольору.
Максимальна гучність досягнута: 4 RGB:
всі показують білий швидкий спалах двічі.

Сабвуфери'світлодіодного індикатора
•• Режим спарювання: червоний колір
світлодіода
•• Спалах З'єднано: суцільний червоний
колір
UK
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Пульт дистанційного
керування

1.	 Кнопка
Перемикання пристрою між ON та OFF
режимами.
2.

Натисніть щоб говорити
Натисніть, щоб увімкнути функцію «натисніть
і говоріть».

3.

Кнопка
Вимкнення блоку або відновлення звуку.

4.

VOL+ Кнопка
Збільшити гучність.

5.

6
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Коротке натискання для керування
програвання музики: попередній, трек, пауза /
відтворення, наступний трек.

6.

VOL- Кнопка
Зменшити гучність.

7.

НИЗЬКІ ЧАСТОТИ Кнопка
Збільшити або зменшити гучність НИЗЬКИХ
ЧАСТОТ.

8.

ВИСОКІ ЗВУКОВІ ЧАСТОТИ Кнопка
Збільшити або зменшити гучність високих
частот звуку.

9.

SOURCE Кнопка
Коротке натискання для зміни джерела:
HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

З'єднувачі
Цей розділ містить огляд з'єднувачів, доступних
на вашій Звуковій панелі. Звукова панель.

33 Підключіть
Цей розділ допомагає підключити Звукову
панель до телевізора та інших пристроїв.
Для отримання інформації про основні
способи підключення вашої Звукової панелі
та приналежностей див. посібник із швидкого
запуску.
Примітка
•• Для оцінювання ідентифікації та електроживлення,
див. табличку з типом на задній або нижній
частині виробу.
•• Перш ніж встановити або змінити будь-які
з'єднання, переконайтесь, що всі пристрої
відключені від електричної розетки.

Розміщення
Розмістіть Звукову панель та сабвуфер, як
показано нижче.

HDMI
HDMI (ARC) Підключіться до HDMI ARC на
телевізорі.
OPTICAL
Підключіться до оптичного аудіовиходу на
телевізорі чи цифровому пристрої.

10 см/4"

1м/
3 фути

AUX
Аналоговий аудіовхід, наприклад, MP3програвач (3,5 мм стерео).
	Роз'єм для підключення живлення
постійного струму включено
Підключіть звукову панель до джерела
живлення.
	Роз'єм для підключення живлення
змінного струму включено
Підключіть Сабвуфер до джерела
живлення.

UK

7

Підключіть Звукову
панель та Сабвуфер

З'єднайте Сабвуфер
вручну
••

••

••

••

8

Звукова панель та сабвуфер сполучаться
в заводських налаштуваннях за
замовчуванням. Коли пристрій увімкнено,
він автоматично підключиться через кілька
секунд. Якщо не вдасться підключитись
через 10 секунд, буде повільно блимати
червоний світлодіодний сабвуфер (поки
вони не будуть сполучені).
Якщо сабвуфер та звукова панель якимось
чином були відключені (втрачають
живлення, тощо), вони завжди автоматично
підключаються, коли пристрій все ще
залишається без з’єднання, перейдіть до
сполучення вручну.
Коли звукова панель в режимі очікування,
то сабвуфер також перейде в режим
очікування через 1 хвилину та світлодіодний
індикатор згасне.

UK

Як тільки сабвуфер не може бути
підключений до звукової панелі
автоматично, користувач може з’єднати
їх вручну, виконуючи наведені нижче
дії. Довге натискання на «SOURCE та
Vol+кнопка» одночасно на звуковій панелі
протягом 3 секунд і довге натискання
кнопки сполучення на сабвуфері протягом
3 секунд, поточний світлодіодний індикатор
Звукової панелі та червоний світлодіодний
динамік сабвуфера швидко блиматимуть,
поки не сполучаться один з одним. Після
підключення світлодіодний індикатор
матиме суцільний яскравий колір.

Підключіть аудіо з
телевізора та інших
пристроїв
Варіант 1: Підключіть аудіо
через кабель HDMI
Аудіо найкращої якості

OPTICAL
DIGITAL IN

1
HDMI (ARC)

За допомогою оптичного кабелю
підключіть ОПТИЧНИЙ роз'єм на Звуковій
панелі до ОПТИЧНОГО ВИХІДНОГО
роз'єму на телевізорі чи іншому пристрої.
•• Цифровий оптичний роз'єм може бути
позначений SPDIF чи SPDIF OUT.

HDMI (ARC)

1

За допомогою кабелю HDM Iпідключіть
роз'єм HDMI на Звуковій панелі до HDMI
OUT або іншого пристрою.

Варіант 3: Підключіть аудіо
через 3,5-мм стерео аудіокабель
Аудіо найкращої якості

Варіант 2: Підключіть аудіо
за допомогою цифрового
оптичного кабелю

AUX

Аудіо найкращої якості

AUX

1

Використовуючи 3,5 мм стерео аудіокабель,
підключіть роз'єм AUX на Звуковій панелі
до роз'єму AUX на телевізорі чи іншому
пристрої.

UK
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44 Використайте
вашу Звукову
панель
Цей розділ допомагає використовувати Звукову
панель для відтворення аудіо з підключених
пристроїв.
Перед тим, як ви розпочнете
••

••

Виконайте необхідні підключення, описані
в Посібнику із швидкого запуску, або
завантажте Посібник користувача з сайту
www.philips.com/support.
Переключіть Звукову панель на правильне
джерело для інших пристроїв.

Відрегулюйте гучність
1 Натисніть +/- (Vol) для того, щоб збільшити
або зменшити рівень гучності.
•• Для того, щоб вимкнути звук, натисніть
.
•• Для того, щоб відновити звук, натисніть
нову або натисніть +/- (Vol).

Стан рівня гучності:

••

Один з чотирьох RGB світлодіодів
загорається від тьмяного до суцільного
яскравого кольору коли рівень гучності на
рівні 25% протягом 0,5 с.

••

Два з чотирьох RGB світлодіодів
загораються коли рівень гучності становить
50% протягом 0,5 секунди, 1-й світлодіод
залишатиметься яскравим, а другий
світлодіод загорятиметься від тьмяного до
суцільного яскравого кольору.

••

Три з чотирьох RGB світлодіодів
загораються коли рівень гучності становить
75% протягом 0,5 секунди, 1-й світлодіод
залишатиметься яскравим, а другий
світлодіод загорятиметься від тьмяного до
суцільного яскравого кольору.
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••

Чотири RGB світлодіода загораються
при максимальній гучності протягом
0,5 секунди, третій світлодіод
залишатиметься яскравими, а четвертий
загоратиметься від тьмяного до суцільного
яскравого кольору.

MP3-програвач
Підключіть MP3-програвач, щоб відтворювати
аудіофайли чи музику.
Що вам потрібно

••
••

1
2
3

MP3-програвач.
3,5-мм стерео аудіокабель.
Використовуючи 3,5-мм стерео аудіокабель,
підключіть MP3-програвач до роз'єму AUX
на Звуковій панелі.
Натисніть
на пульті дистанційного
керування для вибору режиму AUX.
Натисніть кнопки на MP3-програвачі для
вибору та відтворення аудіофайлів чи
музики.

Телевізор, вмикання
Підключіть телевізор, щоб відтворювати
аудіофайли чи музику.
Що вам потрібно

••
••

1
2
3

Телевізор з роз'ємом HDMI.
Аудіокабель HDMI.
Використовуючи кабель HDMI підключіть
телевізор до роз'єму HDMI на Звуковій
панелі.
Натисніть INPUT / SOURCE на пульті
дистанційного керування телевізора, щоб
вибрати режим HDMI.

Що вам потрібно

••
••

1
2

Натисніть кнопку SOURCE на віддаленій
Звуковій панелі для того, щоб вибрати
режим HDMI.

3
4

5
Відтворюйте аудіо через
Bluetooth
Через Bluetooth підключіть Звукову панель
до свого пристрою Bluetooth (наприклад,
iPad, iPhone, iPod touch, телефону Android
або ноутбука), а вже потім ви зможете
прослуховувати аудіофайли, що зберігаються на
пристрої, через динаміки Звукової панелі.

Пристрій Bluetooth, який підтримує профіль
Bluetooth A2DP та AVRCP, та версію
Bluetooth 5.0.
Робочий діапазон між Звуковою панеллю і
пристроєм Bluetooth складає близько
4 метрів (13 футів).
Натисніть
на пульті дистанційного
керування, щоб переключити Звукову
панель на вибір Bluetooth режиму.
Індикатор'звукової панелі блимає синім
кольором.
На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth,
знайдіть і виберіть Philips TAPB405 для
того, щоб розпочати підключення (див.
посібник користувача для Bluetooth
пристрою про те, як увімкнути Bluetooth).
Під час з'єднання індикатор'звукової
панелі блимає синім кольором.
Зачекайте, поки індикатор'звукової панелі
набуде суцільний синій колір.
Якщо не вдається встановити з'єднання,
індикатор постійно блимає з більш
низькою інтенсивністю.
Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику
на пристрої Bluetooth.
•• Під час відтворення, якщо надходить
дзвінок, відтворення музики
призупиняється.
•• Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує
профіль AVRCP, на пульті дистанційного
керування ви можете натиснути
,
щоб перейти до треку або натиснути
, щоб призупинити / відновити
відтворення.
Для виходу з Bluetooth виберіть інше
джерело.
•• Коли ви перейдете знову до режиму
Bluetooth, з'єднання Bluetooth
залишатиметься активним.
Примітка

•• Потокова передача музики може бути перервана
перешкодами між пристроєм та Звуковою
панеллю, такими як стінка, металевий корпус,
який покриває пристрій, або інші пристрої
поблизу, які працюють з однаковою частотою.
•• Якщо ви хочете підключити Звукову панель до
іншого пристрою Bluetooth, натисніть
на
пульті дистанційного керування щоб вибрати
режим Bluetooth і утримуйте,
щоб відключити
підключений на даний момент пристрій Bluetooth.
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Google Voice Assistant
Розпочинайте тільки з «OK Google»,потім
поставте йому запитання або скажіть, щоб він
робив щось подібне до цього:
«Програти джазову композицію»
«Збільшити гучність»
«Встановити 13-хвилинний таймер для піци»
«Чи потрібна мені сьогодні парасолька?»

Google Chromecast Built-in
Для того, щоб користуватися цією функцією,
здійсніть три нижченаведені кроки:
1. Підключіть телефон або планшет до тієї
ж мережі Wi-Fi, що і ваш динамік, за
допомогою додатку Google Home App.
2. Транслюйте подкасти, музику та багато
іншого із 100+ додатків із підтримкою
Chromecast. Для відтворення торкніться
кнопки Cast у додатку, що підтримує
Chromecast.
3. Для відтворення музики у вашому динаміку
торкніться кнопки Cast у додатку, що
підтримує Chromecast.

КРОК
1

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

Google Home
Завантажте та запустіть додаток Google Home app
на телефоні чи планшеті. Налаштуйте свій пристрій
у додатку Google Home app.

КРОК
2

КРОК
3

З'єднайте з будь-яким пристроєм
Bluetooth

12
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AirPlay 2
Для управління цим динаміком з підтримкою
AirPlay 2 на вашому пристрої потрібен iOS 11.4
або новіша версія.

Налаштуйте свій пристрій
у додатку Apple Home app,
розташованому на вашому
iPhone або iPad
1.

Підключіть свій пристрій iOS до WiFi.

2.

Дотримуйтесь процесу налаштування у
додатку Apple Home app.

I

Відкрийте Apple Home app.

II

Натисніть «+» піктограму, виберіть «Додати
аксесуар».

III

Натисніть «Немає коду або не вдається
відсканувати».

IV

Здійсніть пошук пристрою і коли ви
знайдете пристрій, натисніть його назву.

V

Коли з'явиться запит «Додати аксесуар до
мережі», натисніть Дозволити.

VI

Очікується підключення до мережі.

VII

Після того, як мережу буде успішно
налаштовано, аксесуар буде додано.

VIII

Зайдіть у «My Home», там ви зможете
знайти новий доданий вами пристрій.

3.

Коли Звукова панель підключена до
мережі, з`явиться пакет протоколів AirPlay
з музикою із Звукової панелі:

I

Виберіть один музичний плеєр, наприклад,
музичний додаток Apple, натисніть
піктограму AirPlay.

II

Виберіть назву пристрою та натисніть для
підключення, керування відтворенням під
час трансляції, наприклад, зменшення/
збільшення гучності, відтворення / пауза,
попереднє / наступне, тощо.

Використання емблеми Works в Apple означає,
що аксесуар був розроблений спеціально для
роботи з технологією, визначеною емблемою, і
був сертифікований розробником на відповідність
стандартам продуктивності Apple.

UK
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Застосувати заводські
налаштування
При вмиканні живлення динаміка, утримуючи
кнопку VOL- і VOL+ протягом 15 секунд,
динамік вимкнеться самостійно і скине заводські
налаштування за замовчуванням.

55 Настінне
кріплення
Примітка
•• Неправильне настінне кріплення може призвести
до нещасних випадків, травм чи пошкоджень.
Якщо у вас є запити, ви можете звернутися до
Служби захисту прав споживачів у вашій країні.
•• Перед тим як зробити кріплення до стіни,
переконайтесь, що стіна може витримати вагу
вашої Звукової панелі.

Довжина гвинта / діаметр
Залежно від типу настінного кріплення
вашої Звукової панелі переконайтеся, що ви
використовуєте гвинти відповідної довжини та
діаметра.
3,0-3,5 мм / 0,12 "-0.14"

4 мм/
0.16"

> 35 мм / 0,378"

Дивіться ілюстрацію в посібнику із швидкого
запуску про те, як встановити та закріпити
Звукову панель на стіні
1)	Просвердліть два отвори на стіні.
2)	Закріпіть дюбелі та гвинти в отворах.
3)	Повісьте Звукову панель на кріпильні
гвинти.
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66 Технічні
характеристики виробу
Примітка
•• Технічні характеристики можуть змінюватися без
попереднього повідомлення.

Підсилювач
••
••
••
••
••

Загальна вихідна потужність RMS:
120 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 1% THD)
Частотна характеристика: 50 Гц-20 кГц / - 6 дБ
Коефіцієнт "сигнал-шум":
> 88 дБ (CCIR) / (A-зважений)
Загальне гармонійне спотворення: < 1 %
Вхідна чутливість:
•• LINE IN: 500 мВ +/- 50 мВ

Аудіо
••
••
••

S / PDIF Цифровий аудіовхід:
Оптичний: TOSLINK
Частота вибірки:
•• MP3: 8 кГц, 11 кГц, 12 кГц, 16 кГц,
22 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Постійна швидкість передачі бітів:
•• MP3: 8 кбіт / с - 320 кбіт / с

••

Bluetooth
••
••
••

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
Версія Bluetooth: 4.2
Діапазон частот / Вихідна потужність:
2402 - 2480 МГц / ≤ 12 дБм

Основний блок
Звукова панель
•• Блок живлення: 100-240 В~, 50/60 Гц
•• Споживання енергії: 18 В / 2 А
•• Споживання енергії в режимі очікування:
••
••
••
••

≤ 2,5 Вт
Розміри (W x H x D):
800 x 67,5 x 107 мм
Вага: 2,09 кг
Вбудовані динаміки: 2 х повний діапазон
(57 мм / 2,25", 6 ом)
2 х репродуктор (19,05 мм / 0,75", 6 ом)

Сабвуфер
•• Блок живлення: 100-240 В~, 50/60 Гц
•• Споживання енергії: 60 Вт
•• Споживання енергії в режимі очікування:
••
••
••

≤ 2 Вт
Розміри (W x H x D):
300 x 343 x 150 мм
Вага: 5,08 кг
Вбудовані динаміки: 1 х частота
(133 мм / 5,25", 4 ом)

Акумуляторні батареї для
дистанційного керування
••

2 x AAA-R03-1,5 V

Пристрій TAPB405 відповідає законодавчим
вимогам ЄС щодо використання енергії.
Пристрій TAPB405 відповідає нормам Комісії
ЄС (EC) № 1275/2008 та (EU) № 801/2013
щодо обладнання з можливістю підключення
до мережі та високою доступністю мережі
(обладнання HiNA та обладнання із функцією
HiNA).
Споживання енергії
Режим очікування: н/д
Очікування мережі: н/д
Активне очікування*: 3 Вт
* Активне очікування: пристрій TAPB405
підключений до бездротової мережі, але
аудіо функції не активні.
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77 Вирішення
проблем
Попередження
•• Небезпека ураження електричним струмом.
Ніколи не знімайте корпус виробу.

Задля збереження гарантії ніколи не намагайтеся
ремонтувати виріб самостійно.
Якщо у вас є проблеми з використанням
цього виробу, перед тим, як подати запит на
обслуговування, перевірте такі пункти.
Якщо у вас все ще виникають проблеми,
зверніться за підтримкою на веб-сайт
www.philips.com/support.

Основний блок
Кнопки на Звуковій панелі не працюють.
•• Відключіть Звукову панель від джерела
живлення на кілька хвилин, після чого
підключіть знову.

Звук
Немає звуку з динаміків Звукової панелі.
•• Підключіть аудіокабель від Звукової панелі
до телевізора чи інших пристроїв.
•• Скиньте Звукову панель до його заводських
налаштувань.
•• На пульті дистанційного керування виберіть
правильний аудіовхід.
•• Переконайтесь, що Звукову панель не
вимкнено.
Спотворений звук або відлуння.
•• Якщо ви відтворюєте аудіо з телевізора
через Звукову панель, переконайтесь, що
телевізор вимкнено.
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Bluetooth
Пристрій не може з'єднатися із Звуковою
панеллю.
•• Пристрій не підтримує сумісні профілі,
необхідні для Звукової панелі.
•• Ви не ввімкнули функцію Bluetooth
пристрою. Дивіться посібник користувача
до пристрою про те, як увімкнути цю
функцію.
•• Пристрій неправильно підключено.
Підключіть пристрій правильно. (див.
«Відтворення аудіо через Bluetooth» на
сторінці 10)
•• Звукова панель вже підключена до
іншого пристрою Bluetooth. Відключіть
підключений пристрій та повторіть спробу.
Якість відтворення аудіо з підключеним
пристроєм Bluetooth погана.
•• Поганий прийом Bluetooth. Перемістіть
пристрій ближче до Звукової панелі або
усуньте будь-які перешкоди між пристроєм
та Звуковою панеллю.
Підключений пристрій Bluetooth постійно
підключається та відключається.
•• Поганий прийом Bluetooth. Перемістіть
пристрій ближче до Звукової панелі або
усуньте будь-які перешкоди між пристроєм
та Звуковою панеллю.
•• Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої
Bluetooth для того, щоб уникнути перешкод.
•• На деяких Bluetooth пристроях з'єднання
Bluetooth може бути деактивовано
автоматично для економії енергії. Це не
вказує на будь-яку несправність Звукової
панелі.

Текстовий символ і логотип Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, та інші пов’язані марки та логотипи є торговими марками Google LLC.
Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і double-d symbol є торговими марками Dolby Laboratories.
Apple і AirPlay є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговими марками або
зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke
Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і
продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або
однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

