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1 Важливо

Безпека
Ризик ураження електричним струмом чи 
пожежі!
• 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 Philips.

• 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, 
завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

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

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

• Слідкуйте, щоб пульт дистанційного 
керування або батареї не контактували з 
дощем, водою або надмірним теплом.

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

Ризик травмування користувача або 
пошкодження виробу!
• Видиме і невидиме лазерне 

випромінювання у разі відкривання. 
Уникайте впливу променів.

• Не торкайтеся дискової оптичної лінзи 
всередині відділення для дисків.

• 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.

Догляд за виробом
• Не кладіть у відділення для дисків ніяких 

інших предметів, окрім дисків.
• Не вставляйте у відділення для дисків 

деформованих або потрісканих дисків.
• Якщо Ви не плануєте користуватися 

пристроєм протягом тривалого часу, 
вийміть диски з відділення для дисків.

• Чистіть пристрій лише ганчіркою із 
мікроволокна.
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Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

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.

Відповідність стандартам

 
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод. 

На виробі така етикетка:

 
Символ пристрою класу II:

 
Цей символ означає, що пристрій має 
систему подвійної ізоляції.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на задній панелі 
пристрою.

Авторське право

 
Цей пристрій застосовує технологію 
захисту авторських прав відповідно до 
патентів США та інших прав інтелектуальної 
власності, які належать корпорації Rovi 
Corporation. Забороняється реконструювати 
та розбирати пристрій. 
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2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Технічні характеристики виробів можуть 
бути змінені без попередження. Товарні 
знаки є власністю компанії Koninklijke Philips 
Electronics N.V. або їх відповідних власників. 
Компанія Philips залишає за собою право 
змінювати продукцію в будь-який час без 
зобов'язання внесення відповідних змін у 
раніше продані партії.

Гарантія
• Ніколи не намагайтеся відремонтувати 

виріб, оскільки це може призвести до 
травмування користувача, пошкодження 
виробу та анулювання гарантії.

• Використовуйте виріб і приладдя тільки 
у спосіб, визначений виробником. Знаки 
застереження, надруковані з тильної 
сторони виробу, вказують на ризик 
ураження електричним струмом.

• Ніколи не знімайте кришку виробу. З 
питань обслуговування чи ремонту 
завжди звертайтесь до Служби 
підтримки клієнтів Philips.

• Виконання будь-яких дій, прямо 
заборонених у цьому посібнику, 
та здійснення будь-яких процедур 
регулювання чи монтажу, які не 
рекомендовані або не дозволені в цьому 
посібнику, призведе до скасування 
гарантії.

2 Мікро-система 
Hi-Fi

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.

Вступ
Завдяки цьому пристрою можна:
• насолоджуватися аудіо на дисках та 

інших зовнішніх пристроях;
• слухати радіостанції.

Можна збагатити звук за допомогою таких 
звукових ефектів:
• динамічне підсилення низьких частот 

(DBB)

Пристрій підтримує такі мультимедійні 
формати:

 
Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
• Головний блок
• Пульт дистанційного керування із 

батареєю
• Кронштейн платформи
• Друковані матеріали
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Огляд головного блока

 
a 

• Увімкнення/вимкнення пристрою.
• Перехід у режим очікування.

b SOURCE
• Вибір джерела: компакт-диск, тюнер 

чи AUX.

c 
• Відтворення або призупинення 

відтворення.

d 
• Зупинка відтворення або видалення 

програми.

e 
• Відкривання або закривання 

відділення для дисків.

f VOL +/-
• Регулювання гучності.

a

b
c

i

h

g
f
e
d

j

STANDBY

g Кронштейн платформи

h  / 
• Перехід до попередньої/наступної 

доріжки.
• Пошук у межах доріжки чи диска.
• Вибір попередньо встановленої 

радіостанції.
• Пошук радіостанції.

i Індикатор очікування
• Світиться: режим очікування.
• Не світиться: режим роботи.

j MP3-LINK
• Роз'єм для зовнішнього 

аудіопристрою.

k Гнучка антена(FM ANT)
• Покращення прийому сигналу в FM-

діапазоні.
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Огляд пульта дистанційного 
керування

 
a 

• Увімкнення/вимкнення пристрою.
• Перехід у режим очікування.

b FM
• Вибір FM-радіо як джерела звуку.

c CD
• Вибір диска.

d TUNING +/-
• Налаштування радіостанції.

e  / 
• Перехід до попередньої/наступної 

доріжки.
• Пошук у межах доріжки чи диска.
• Вибір попередньо встановленої 

радіостанції.
• Налаштування радіостанції.

Eject

FM

Tuning+

Tuning -

Repeat

Vol Preset

Shuffle

TCM350

DBB Display

Program

Mute

CD

a

b
c

d

e

f

g

i
h

p

o

q

n
m

k

j

l

f VOL +/-
• Регулювання гучності.

g REPEAT
• Повторюване відтворення доріжки 

або всіх доріжок.

h 
• Вимкнення або відновлення звуку.

i DBB
• Увімкнення або вимкнення режиму 

динамічного підсилення низьких 
частот.

j DISPLAY
• Відображення поточного стану.

k PROG
• Програмування доріжок.
• Програмування радіостанцій.

l SHUFFLE
• Відтворення доріжок у довільному 

порядку.

m 
• Зупинка відтворення або видалення 

програми.

n PRESET +/-
• Вибір попередньо встановленої 

радіостанції.

o 
• Відтворення або призупинення 

відтворення.

p MP3-LINK
• Вибір зовнішнього аудіопристрою.

q 
• Відкривання або закривання 

відділення для дисків.
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3 Початок 
роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із 
вказаною послідовністю.
Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають 
модель та серійний номер пристрою. Номер 
моделі та серійний номер вказано на задній 
панелі пристрою. Запишіть тут цифри: 
№ моделі __________________________
Серійний номер _______________________

Встановлення на рівну 
поверхню
Перед тим як встановлювати мікро-систему 
Hi-Fi на рівну поверхню, під'єднайте 
кронштейн платформи, що додається.
1 Поставте мікро-систему Hi-Fi 

передньою панеллю на рівну поверхню.
2 Вставте кронштейн платформи у два 

отвори на дні пристрою.
3 Натисніть на кронштейн донизу, щоб 

попасти в отвори і зафіксувати.

 

Порада

 • Пристрій можна також прикріпити до стіни.

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.

 • Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! 
Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних 
марок або типів.

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

Для заміни батареї пульта дистанційного 
керування: 
1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 1 батарею AAA, враховуючи 

відповідні значення полярності (+/-).
3 Закрийте батарейний відсік.

 
Під'єднання адаптера 
живлення

Увага!

 • Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга 
в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на 
задній або нижній панелях мікро-системи Hi-Fi.

 • Небезпека ураження електричним струмом! 
Від'єднуючи адаптер джерела живлення, завжди 
тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
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Під'єднайте адаптер живлення до розетки.
 » Увімкнеться червоний індикатор режиму 

очікування.
 » Пристрій готовий до налаштування для 

використання.

 
Увімкнення
Натисніть .
 » Пристрій перейде до останнього 

вибраного джерела.

Щоб увімкнути пристрій і належним чином 
вибрати джерело,
• натисніть CD, FM або MP3-LINK на 

пульті дистанційного керування.

Перехід у режим очікування
Натисніть , щоб перейти в режим 
очікування.
 » Увімкнеться червоний індикатор режиму 

очікування.
 » Вимкнеться підсвітка дисплея.

4 Відтворення 
диска

Увага!

 • Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших 
предметів, окрім дисків.

 • Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині 
відділення для дисків.

1 Щоб вибрати диск, натисніть на пульті 
дистанційного керування CD.

2 Натисніть на пристрої , щоб відкрити 
відділення для дисків.

3 Вставте диск написом догори.
4 Щоб закрити відділення для дисків, 

натисніть .
• Щоб призупинити/відновити 

відтворення, натисніть кнопку .
• Щоб зупинити відтворення, 

натисніть кнопку .

Параметри відтворення

Перехід до доріжки
Під час відтворення натискайте  / , щоб 
вибрати іншу доріжку.

Пошук у межах доріжки

1 Під час відтворення натисніть та 
утримуйте  / .

2 Щоб відновити звичайне відтворення, 
відпустіть цю кнопку.

Відображення відомостей про 
відтворення
Щоб вибрати відомості про відтворення, під 
час відтворення натискайте DISPLAY кілька 
разів.
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Програмування доріжок
Можна запрограмувати до 20 доріжок.
1 Зупинивши відтворення компакт-диска, 

натисніть PROG для увімкнення режиму 
програми.
 » Відображається [P01] (програма).

2 Натисніть  /  щоб вибрати номер 
доріжки, потім натисніть PROG для 
підтвердження.

3 Повторіть крок 2 для вибору і 
збереження інших доріжок для режиму 
програми.

4 Щоб відтворити запрограмовані 
доріжки, натисніть .

Як видалити програму 
• Двічі натисніть .
• Перехід в інший режим.
• Вимкнення мікро-системи Hi-Fi.

Повторюване відтворення

1 Під час відтворення кілька разів 
натисніть REPEAT, щоб вибрати:
• [r1]: повторюване відтворення 

поточної доріжки.
• [rA]: повторюване відтворення усіх 

доріжок.
2 Щоб повернутися до звичайного 

режиму відтворення, натискайте кнопку 
REPEAT, поки на дисплеї не зникне 
режим повторення.

Довільне відтворення
Усі доріжки можна відтворювати у 
довільному порядку.
1 Під час відтворення натисніть SHUFFLE.

• [SH]: довільне відтворення доріжок.
2 Щоб повернутися до звичайного 

режиму відтворення, натисніть SHUFFLE 
знову.

5 Налаштування 
рівня гучності 
та звуку

Налаштування рівня 
гучності
Щоб збільшити/зменшити гучність, під час 
відтворення натискайте VOL +/-.

Підсилення низьких частот
Щоб увімкнути/вимкнути режим динамічного 
підсилення низьких частот, під час 
відтворення натисніть кілька разів DBB.
 »  Відобразиться поточне налаштування 

DBB (динамічного підсилення басів).
• [dbb-0]: Функцію динамічного підсилення 

низьких частот (DBB) вимкнено.
• [dbb-1]: Функцію DBB увімкнено.

Вимкнення звуку
Під час відтворення натискайте  для 
вимкнення або відновлення звуку.
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6 Прослухову-
вання радіо

Налаштування радіостанції

1 Щоб вибрати FM-радіо як джерело, 
натисніть на пульті дистанційного 
керування FM.

2 Натисніть та утримуйте  /  довше 
2 секунд.
 » Радіо автоматично налаштується 

на станцію з хорошим прийомом 
сигналу.

3 Щоб налаштувати інші радіостанції, 
повторіть крок 2.
• Щоб налаштувати радіостанцію 

зі слабким сигналом, натискайте 
TUNING +/-, поки сигнал не буде 
оптимальним.

• Щоб покращити якість прийому 
FM-сигналу, гнучку антену можна 
повністю витягнути та розташувати 
в належному місці.

Автоматичне 
програмування радіостанцій

Примітка

 • Можна запрограмувати не більше 10 радіостанцій.

Щоб увімкнути режим автоматичного 
програмування, у режимі тюнера натисніть та 
утримуйте PROG понад 2 секунди.
 » З'явиться напис [AUTO] (авто).
 » Усі доступні радіостанції програмуються 

у порядку, що залежить від потужності 
прийому сигналу.

 » Перша запрограмована радіостанція 
транслюється автоматично.

Програмування 
радіостанцій вручну

Примітка

 • Можна запрограмувати не більше 10 радіостанцій.

1 Налаштування радіостанції.
2 Щоб увімкнути режим програми, 

натисніть PROG.
 » З'явиться індикація [P01].

3 Натисніть PRESET +/-, щоб вибрати 
номер для цієї радіостанції, після чого 
натисніть PROG для підтвердження.
 » З'явиться попередньо встановлений 

номер і частота попередньо 
встановленої станції.

4 Щоб запрограмувати інші станції, 
повторіть подані вище кроки.

Порада

 • Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї 
збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо 
встановленої радіостанції
Щоб вибрати попередньо встановлений 
номер, у режимі радіо натисніть PRESET +/-.
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7 Інші функції

Прослуховування музики, 
збереженої на зовнішньому 
пристрої
За допомогою цієї мікро-системи Hi-Fi 
можна прослуховувати музику, збережену на 
зовнішньому пристрої.
1 Щоб вибрати джерело AUX, натисніть 

на пульті дистанційного керування  
MP3-LINK.

2 Під'єднайте кабель MP3 Link до: 
• роз'єму MP3-LINK (3,5-мм) на 

програвачі
•  роз'єму для навушників на 

зовнішньому пристрої
3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою 

(див. посібник користувача пристрою).

 STANDBY

MP3 LINK

8 Інформація про 
виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач
Номінальна вихідна 
потужність

 
2 x 2 Вт RMS

Частота відповіді 60 Гц – 20 кГц
Співвідношення 
"сигнал-шум"

 
> 57 дБ (A)

Вхід Aux 0,6 В RMS, 22 кОм

Диск
Тип лазера Напівпровідник
Діаметр диска 12 см/8 см
Диски, які 
підтримуються

 
CD-DA, CD-R, CD-RW

Цифроаналоговий 
перетворювач аудіо

 
24 біт / 44,1 кГц

Повне гармонійне 
викривлення

 
<1% (1 кГц)

Частота відповіді 60 Гц – 20 кГц  
(44,1 кГц)

Співвідношення 
"сигнал-шум"

 
> 57 дБ (A)
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Тюнер
Діапазон налаштування FM: 87,5- 

108 МГц
Налаштування частоти 50 кГц
Чутливість
- Моно, співвідношення "сигнал-
шум" 26 дБ
- Стерео, співвідношення 
"сигнал-шум" 46 дБ

 
<22 дБф
 
<48 дБф

Вибірковість пошуку >28 дБф
Повне гармонійне викривлення <3%
Співвідношення "сигнал-шум" >55 дБ

Гучномовці
Опір гучномовців 4 Ом
Динамік 2,5-дюймовий, 

повнодіапазонний
Чутливість > 82 дБ/м/Вт  

± 3 дБ/м/Вт

Загальна інформація
Адаптер 9 В, 1,5 А
Споживання 
електроенергії під час 
експлуатації

 
 
10 Вт

Споживання 
електроенергії в 
режимі очікування

 
< 0,5 Вт

Розміри
- Головний блок  
(Ш x В x Г)

 
400 x 202 x 80 мм

Вага
- З упакуванням
- Головний блок

3,82 кг
1,4 кг

9 Усунення 
несправностей

Увага!

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання цього 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 компанії 
Philips, пристрій, номер моделі та серійний 
номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення
 • Перевірте, чи кабель змінного струму 

пристрою вставлено в розетку 
належним чином.

 • Перевірте живлення розетки.
 • Для економії енергії пристрій 

автоматично вимикається через 15 
хвилин після закінчення відтворення 
доріжки, якщо не виконується жодних 
операцій.

Пристрій не працює
 • Від'єднайте та під'єднайте штекер 

змінного струму, після чого увімкніть 
систему знову.

Немає звуку або низька якість звуку
 • Налаштуйте гучність.

Пульт дистанційного керування не працює
 • Перед тим як натиснути будь-яку 

кнопку вибору функції, спочатку виберіть 
відповідне джерело за допомогою 
пульта дистанційного керування, а не 
головного блока.
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 • Скоротіть відстань між пультом 
дистанційного керування і пристроєм.

 • Встановіть батареї, правильно 
розміщуючи полюси (знаки "+"/"–").

 • Замініть батарею.
 • Спрямуйте пульт дистанційного 

керування на приймач на передній 
панелі пристрою.

Диска не знайдено
 • Вставте диск.
 • Перевірте, чи диск вставлено написом 

догори.
 • Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
 • Замініть або почистіть диск.
 • Використовуйте фіналізований компакт-

диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал
 • Перемістіть пристрій подалі від 

телевізора або відеомагнітофона.
 • Розкладіть антену повністю.
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