Бездротовий
динамік
S4405

TAPR802

Посібник
користувача
Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support
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1 Важлива
інформація
Безпека
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус цього виробу.
•• Ніколи не змащуйте жодну з деталей цього
виробу.
•• Ніколи не ставте цей виріб на інше
електрообладнання.
•• Тримайте цей виріб подалі від потрапляння
прямих сонячних променів, відкритого вогню або
тепла.

••
••
••

••
••
••
••
••
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Прочитайте і дотримуйтеся цих
інструкцій.
Переконайтеся, що навколо пристрою
вдосталь місця для провітрювання.
Усі роботи з обслуговування
має виконувати кваліфікований
технічний персонал. Виріб необхідно
обслуговувати, якщо його пошкоджено
будь-яким способом, наприклад,
пошкодився шнур живлення або вилка,
пролито рідину або всередину виробу
потрапили предмети; виріб потрапив
під дощ або дію вологи, він не працює
нормально або його впустили.
Використовуйте тільки пристосування
або аксесуари, визначені виробником.
Використовуйте тільки джерела
живлення, вказані в цьому посібнику
користувача.
Від’єднуйте цей виріб під час грози або
якщо він довго не використовується.
На цей виріб не повинні потрапляти
краплі або бризки.
Не ставте на інтернет-радіо будьяке джерело небезпеки (наприклад,
предмети, заповнені рідиною, або
запалені свічки).
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••

••
••
••

Якщо для вимикання пристрою
використовується штекер адаптера для
безпосереднього підключення, слід
стежити за його справністю.
Не використовуйте цей виріб поблизу
води.
Виконуйте встановлення відповідно до
інструкцій виробника.
Не встановлюйте поблизу будьяких джерел тепла, як-от радіаторів,
обігрівачів, печей або інших приладів
(зокрема підсилювачі), які генерують
тепло.

2 Ваш
бездротовий
динамік
Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до
Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою
Philips, зареєструйте виріб за адресою
www.philips.com/welcome.

Огляд
1
4
2
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Знайомство
За допомогою цього динаміка і мікрофона ви
можете:
•• прослуховувати аудіо з пристрою
Bluetooth;
•• прослуховувати аудіо з карти micro-SD;
•• записувати аудіо в один дотик на карту
micro-SD.

•• Натисніть та утримуйте протягом
2 секунд, щоб увімкнути або
вимкнути виріб.
•• Натисніть, щоб почати або зупинити
запис звуку з бездротового
мікрофона й динаміка.

Що в коробці
Перевірте вміст пакунка:
•• Бездротовий динамік
•• Бездротовий мікрофон
•• Кабель USB
•• Короткий посібник користувача
•• Паспорт безпеки

•• Натисніть, щоб вибрати джерело
Bluetooth або карти micro-SD.
•• Натисніть, щоб відрегулювати
гучність.
•• Натисніть, щоб відтворити або
зупинити.
•• Натисніть двічі, щоб перейти до
наступної композиції.
Роз’єм для заряджання Micro USB
Слот для карти Micro SD
Кришка акумуляторного відсіку
Вимикач живлення мікрофона

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide

UK
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3 Початок
роботи

Світлодіодний індикатор (живлення)
Миготливий червоний Заряджання при
вимкненому живленні
Постійний червоний

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому
розділі.

Заряджання вбудованого
акумулятора.
Динамік живиться від вбудованого
акумулятора.

Постійний зелений

Заряджання при
увімкненому живленні
Повністю заряджено
при увімкненому
живленні

Встановлення
акумуляторів для
мікрофона

Примітка
•• Перед використанням повністю зарядіть
вбудований акумулятор.

5В

Миготливий
червоний/зелений
почергово

Повністю заряджено
при вимкненому
живленні

1
1,5 А

 ідкрийте кришку акумуляторного
В
відсіку.

2	Встановіть 2 лужні акумулятори ААА
3

(не входять у комплект), правильно
розміщуючи полюси.

Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Підключіть кабель USB між роз’ємом
micro-USB на динаміку й роз’ємом USB на
комп’ютері або зарядному пристрої.

AAA x 2

4
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Встановлення картки
micro-SD

1 Відкрийте кришку слоту для карт.
2	Вставте карту micro-SD (не входить

у комплект) контактною стороною
вниз, доки не почуєте клацання. Потім
закрийте кришку слоту для карт.

4 Увімкнення/
вимкнення
живлення
1	Натисніть і утримуйте

протягом
2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
динамік.

2с

2	Посуньте перемикач живлення вгору,
щоб включити мікрофон.
Бездротовий робочий діапазон
мікрофона становить до 5 м
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5

5 Використання
пристроїв
Bluetooth

Philips S4405

За допомогою цього динаміка ви можете
насолоджуватися аудіо з вашого пристрою
Bluetooth.
Примітка
•• Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено
на вашому пристрої.
•• Тримайте подалі від будь-яких інших електронних
пристроїв, які можуть викликати перешкоди.

1	Натисніть і утримуйте

≤ 10 м
СИГНАЛ

протягом
2 секунд, щоб увійти в режим з’єднання
Bluetooth.

Світлодіодний індикатор (Bluetooth)
Миготливий синій

2с

2	Виберіть Philips S4405 у списку

Bluetooth на вашому пристрої.
Якщо з’явиться повідомлення із
запитом дозволити з’єднання через
Bluetooth, підтвердьте його.
Якщо потрібно ввести пароль, введіть
0000 і підтвердьте його.
Динамік подає звуковий сигнал при
успішному з’єднанні.

6
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Постійний синій

З’єднання через
Bluetooth

Bluetooth підключено

Примітка
•• Щоб відключити, вимкніть з’єднання Bluetooth з
цим пристроєм на пристрої або знову натисніть
кнопку , щоб перемкнутися в режим карти
micro-SD.

6 Режим карти
micro-SD
Ви можете прослуховувати аудіо з карти
micro-SD, на якій збережено аудіофайли.
Натисніть повторно, щоб вибрати
джерело micro-SD. Світлодіодний індикатор
Bluetooth буде вимкнено для автоматичного
відтворення micro-SD.

7 Поєднання
звуку з
аудіоджерелом
Примітка
•• Не спрямовуйте мікрофон безпосередньо на
динамік, щоб запобігти завадам з мікрофоном.

За допомогою бездротового мікрофона
можна поєднувати звук з аудіоджерелом.

Записати
У режимі Bluetooth натисніть кнопку,
почати або зупинити запис.

щоб

Світлодіодний індикатор (REC)
Миготливий
червоний
Постійний
червоний

Помилка (не вставлено
карту micro-SD або карту
заповнено)
Запис

UK
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8 Інформація
про виріб
Примітка
•• Інформація про виріб може змінюватися без
попереднього повідомлення.

9 Примітка
Будь-які зміни або модифікації цього
пристрою, не схвалені компанією MMD
Hong Kong Holding Limited , можуть
призвести до анулювання повноважень
користувача на роботу з виробом.

Відповідність

Загальна інформація
Живлення:

5В

1,5 А

Час заряджання
(динамік)

2,5 годин

Час відтворення

6 годин

Цим самим MMD Hong Kong Holding
Limited заявляє, що цей виріб відповідає
основним вимогам та іншим відповідним
положенням Директиви 2014/53/EU. Ви
можете знайти Заяву про відповідність на
www.philips.com/support.

Розміри (динамік)

105 x 105 x 38 мм

Турбота про навколишнє
середовище

Динамічна головка

1,5"

Вбудований літієвий 3,7 В, 1500 мА·год.
акумулятор (динамік)
Вага (динамік)

250 г

Bluetooth
Версія Bluetooth

Діапазон Bluetooth

V4.2

10 м / 32,1 фута

Утилізація старого виробу й акумулятора

Цей виріб сконструйовано і виготовлено
з високоякісних матеріалів і компонентів,
що підлягають переробці й вторинному
використанню.

Цей символ на продукті означає, що на виріб
поширюються умови Європейської директиви
2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб містить
акумулятори, на які поширюється
Європейська директива 2013/56/EU, які не
можна утилізовувати разом зі звичайними
побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему роздільного
збору відходів для електронних і електричних
виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся
8

UK

місцевих правил і ніколи не викидайте виріб
і акумулятори зі звичайними побутовими
відходами. Належна утилізація старих
виробів та акумуляторів допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Витягнення одноразових акумуляторів
Щоб витягнути одноразові акумулятори, див.
розділ встановлення акумуляторів.

Тільки для прикладу
Екологічна інформація
Усе зайве пакування не використовувалося.
Ми намагалися зробити упаковку, яку легко
розділити на три матеріали: картон (коробка),
пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен
(мішки, захисний пінопластовий лист.)
Ваша система складається з матеріалів, які
можуть бути перероблені спеціалізованими
підприємствами і використані вдруге. Будь
ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації
пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і
обладнання.

Заява Федеральної комісії
зі зв’язку США (FCC)
Пристрій відповідає правилам Федеральної
комісії зі зв’язку США, Частина 15. Дія
виконується за таких двох умов: (1) цей пристрій
не може викликати шкідливих перешкод, і
(2) цей пристрій повинен приймати будь-які
перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть
викликати небажану роботу.
Попередження: Зміни або модифікації,
не схвалені стороною, яка відповідає за

дотримання вимог, можуть позбавити
користувача права керувати обладнанням.
Примітка: це обладнання було випробувано
і виявлено, що воно відповідає обмеженням
для цифрових пристроїв класу B відповідно
до частини 15 Правил Федеральної комісії зі
зв’язку США.
Ці обмеження призначені для забезпечення
належного захисту від шкідливих перешкод під
час встановлення в житлових приміщеннях.
Це обладнання генерує, використовує і
може випромінювати радіочастотну енергію
і, якщо його не встановлено і воно не
використовується відповідно до інструкцій
виробника, воно може викликати шкідливі
перешкоди для радіозв’язку. Однак немає
ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть
в окремих випадках встановлення. Якщо це
обладнання викликає шкідливі перешкоди
для приймання радіо- або телесигналу,
які можна визначити шляхом вимкнення
й увімкнення обладнання, користувачеві
рекомендується спробувати виправити
завади за допомогою одного або кількох
таких заходів: (1) Переорієнтуйте або
перемістіть приймальну антену. (2) Збільште
відстань між обладнанням і приймачем. (3)
Підключіть обладнання до розетки в мережі,
яка відрізняється від тієї, до якої підключено
приймач. (4) Зверніться до постачальника
або досвідченого радіо/телемайстра.
Попереджувальна інформація щодо
радіочастотного опромінення
Пристрій було перевірено на відповідність
загальним вимогам щодо радіочастотного
опромінення. Пристрій можна використовувати
в побутових умовах без обмежень.

Повідомлення про
товарний знак
Bluetooth® – логотип і словесний торговий
знак є зареєстрованими товарними знаками,
що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія
MMD Hong Kong Holidng Limited
використовує такі знаки за ліцензією.
Інші товарні знаки і торгові найменування
належать їхнім відповідним власникам.
UK
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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.

