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1 Безпека
Уважно прочитайте усі інструкції перед 
використанням цього пристрою. Якщо 
пристрій буде пошкоджено внаслідок 
недотримання інструкцій, гарантійні 
зобов'язання не будуть застосовуватись.
 
Ризик ураження електричним струмом чи 
пожежі!
• Ніколи не знімайте корпус пристрою.
• 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.

• 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, міцно 
тримайте 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 
на задній панелі виробу. Ніколи не 
під'єднуйте виріб до розетки, якщо 
значення напруги відрізняються.

• Оберігайте виріб від дощу, води, 
сонячних променів та надмірного тепла.

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

Ризик травмування користувача або 
пошкодження виробу!
• Уникайте витікання чи розбризкування 

води на виріб!
• Не ставте на цей виріб жодних речей, 

які можуть пошкодити його (наприклад, 
ємності з рідиною, запалені свічки).

• 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.

Примітка

 • Номінальну напругу в мережі вказано на задній 
панелі виробу. Номер моделі та серійний номер 
вказано знизу.
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2 Радіогодинник
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо 
до клубу Philips! Щоб уповні скористатися 
підтримкою, яку пропонує Philips, 
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.
philips.com/welcome.

Вступ
За допомогою цього виробу можна:
• відтворювати аудіо з iPod/iPhone чи 

зовнішнього пристрою;
• заряджати iPod/iPhone;
• слухати FM-радіостанції;
• легко прокидатися під різні сигнали 

будильника.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:

 User Manual

ORD2100
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3 Під'єднання 
до джерела 
живлення

 
Під'єднайте адаптер живлення до розетки 
електромережі.

 » Виріб перейде в режим очікування 
із відображенням годинника (якщо 
встановлено).

• Щоб вибрати джерело сигналу або 
знову перемкнути виріб у режим 
очікування, натискайте регулятор.

• Якщо з iPod/iPhone або зовнішнього 
пристрою не буде подаватися вхідного 
аудіосигналу понад 15 хвилин, виріб 
автоматично перейде в режим 
очікування.



5UK

4 Налаштування 
годинника

Примітка

 • Щоб налаштувати годинник вручну, спочатку 
перемкніть пристрій в режим очікування.

  
1 У режимі очікування натисніть та 

утримуйте SET TIME на задній панелі 
виробу протягом двох секунд.
 » Індикація [12H] (12-годинний формат 

часу) або [24H] (24-годинний формат 
часу) почне блимати.

2 Поверніть регулятор, щоб вибрати 
формат часу, після чого натисніть 
регулятор для підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню години.

2 sec.

3 Поверніть регулятор, щоб встановити 
годину, після чого натисніть регулятор 
для підтвердження.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню хвилин.

4 Поверніть регулятор, щоб встановити 
хвилину, після чого натисніть регулятор 
для підтвердження.
 » З'явиться налаштований годинник.

Порада

 • Виріб автоматично синхронізує свій годинник із 
iPod/iPhone, коли iPod/iPhone встановлено у док-
станцію і розпізнано.
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5 Використання 
таймера 
будильника

Налаштування будильника
Примітка

 • Годинник повинен показувати правильний час.

Можна налаштувати два будильники.

 
1 Щоб увімкнути режим налаштування 

будильника, натисніть та утримуйте AL1/
AL2 понад дві секунди.
 » Відобразиться поточний час 

будильника (якщо встановлено).
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню години, та 
піктограма будильника.

2 Поверніть регулятор для налаштування 
години.

3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню хвилин.

2 sec.

AL1

AL1

AL1

AL1

AL1

4 Повторіть кроки 2-3, щоб налаштувати 
хвилину, вибрати джерело сигналу 
будильника ([BUZZ],[DOCK] або [FM]) 
і відрегулювати гучність будильника.
 » Засвітиться відповідна піктограма 

будильника.

Примітка

 • Якщо iPod/iPhone вибрано як звуковий сигнал 
будильника, однак його не під'єднано, пристрій 
вибирає зумер.

 • Функція повільного прокидання підтримується лише 
в разі вибору джерела [DOCK] та [FM].

Увімкнення/вимкнення 
таймера будильника

1 Щоб переглянути налаштування 
будильника, натисніть AL1 (або AL2).

2 Кілька разів натисніть AL1 (або AL2), 
щоб вибрати [ON]або [OFF].
• [ON]: таймер будильника увімкнено. 
• [OFF]: таймер будильника вимкнено.
 » Коли таймер будильника увімкнено, 

відображається індикація AL1 (або 
AL2).

 » Коли таймер будильника вимкнено, 
індикація AL1 (або AL2) зникає.

Режим дрімоти будильника
Коли будильник дзвонить, натисніть SNOOZE.

 » Сигнал будильника повториться 
через 9 хвилин.

Вимкнення будильника
Коли будильник дзвонить, натисніть AL1 (або 
AL2).

 » Будильник вимкнеться і дзвонитиме 
в той самий час наступного дня.
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6 Використання 
док-станції

За допомогою цього виробу можна слухати 
аудіо із сумісного iPod/iPhone. 

Сумісні моделі iPod/iPhone
Пристрій підтримує такі моделі iPod та 
iPhone.
Розроблено для
• iPod touch (5-е покоління)
• iPod nano (7-е покоління)
• iPhone 5

Відтворення аудіо

1 Натискайте регулятор, щоб вибрати 
режим [DOCK].

 
2 Встановіть iPod/iPhone на док-станцію.

 
 » Встановлений iPod/iPhone 

автоматично почне заряджатися.

3 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/
iPhone.
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7 Прослухову-
вання радіо

Примітка

 • Для уникнення радіоперешкод тримайте виріб 
подалі від інших електропристроїв. 

 • Для кращого прийому під час прослуховування 
радіо не встановлюйте iPod/iPhone у док-станцію. 
Розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з 
хорошим прийомом сигналу.

1 Натискайте регулятор, щоб вибрати 
джерело сигналу [FM].

2 Виконайте пошук радіостанції вручну 
або автоматично.

Для пошуку радіостанції вручну:

 
• Повертайте TUNING, поки не буде 

відображено частоти потрібної станції.
Для пошуку радіостанції автоматично:

 
• Повертайте TUNING, потім в межах 

двох секунд натисніть регулятор.
 » Радіо автоматично налаштується 

на станцію з хорошим прийомом 
сигналу.
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8 Відтворення із 
зовнішнього 
пристрою

Примітка

 • Виріб автоматично переходить у режим AUX, 
якщо кабель передачі вхідного аудіосигналу не 
підключено.

  
1 Під'єднайте кабель передачі вхідного 

аудіосигналу з 3,5-мм роз'ємом на обох 
кінцях до:
• роз'єму AUDIO IN на задній панелі 

цього виробу;
• роз'єму для навушників на 

зовнішньому пристрої.
2 Розпочніть відтворення аудіо на 

зовнішньому пристрої (див. посібник 
користувача пристрою). 
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9 Використання 
таймера 
вимкнення

Натискайте SLEEP на задній панелі виробу, 
щоб вибрати період часу (у хвилинах).

 » Після активації таймера вимкнення 
з'явиться індикація .

 » Після встановленого періоду часу 
виріб перейде у режим очікування.

• Щоб скасувати таймер вимкнення, 
кілька разів натискайте SLEEP, поки 
не з'явиться індикація [OFF] (вимк.).

  15      30      60      90      120

off
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10 Регулювання 
гучності.

Для регулювання гучності під час 
відтворення повертайте регулятор.

Примітка

 • Коли дзвонить будильник, відрегулювати гучність 
неможливо.
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11 Налаштування 
яскравості

Щоб налаштувати рівень яскравості дисплея, 
кілька разів натисніть BRIGHTNESS. Можна 
вибрати високий, середній і низький рівень 
яскравості.

  SNOOZE
BRIGHTNESS
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12 Інформація про 
виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження.

Підсилювач
Номінальна вихідна потужність 4 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум" > 67 дБ (A)
Повне гармонійне викривлення < 1 %
Аудіовхід (MP3 link) 0,6 В RMS, 

20 кОм

Радіоприймач (FM)
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 дБu

< 43 дБu

Вибірковість пошуку > 28 дБф
Повне гармонійне 
викривлення

< 2%

Співвідношення  
"сигнал-шум"

> 55 дБ

Загальна інформація
Адаптер змінного 
струму

Номер моделі: OH-
1015A0592000U1-
VDE
Назва торгової 
марки: Philips
Вхід: 100–240 В 
змінного струму, 
50/60 Гц, 350 мА;
Вихід: 5,9 В  2 А

Споживання 
електроенергії під 
час експлуатації

10 Вт

Споживання 
електроенергії в 
режимі очікування

< 1 Вт

Розміри: 
- Головний блок  
(Ш x В x Г)

 245 x 123 x 122 мм

Вага: 
- Головний блок 1,1 кг
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13 Усунення 
несправностей

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
пристрій. 
Якщо під час використання 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 Центру 
обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі 
та серійний номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
 • Перевірте, чи штекер змінного струму 

вставлено в розетку належним чином.
 • Перевірте живлення розетки.

Немає звуку
 • Налаштуйте гучність.

Поганий радіосигнал
 • Перемістіть пристрій подалі від 

телевізора або відеомагнітофона.
 • Розкладіть FM-антену повністю.

Будильник не працює
 • Налаштуйте годинник/будильник 

належним чином.
Видалено налаштування годинника/
будильника
 • Стався збій в електропостачанні або 

від'єднано штекер. 
 • Скиньте налаштування годинника/

будильника.
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14 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації 
цього пристрою, які не є позитивно схвалені 
компанією WOOX Innovations, можуть 
позбавити користувачів права користуватися 
цим пристроєм.

Відповідність стандартам

 
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Символ пристрою класу II:

  
пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; 
захисне заземлення відсутнє.

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.
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.

Інформація про торгові 
марки

 
Написи “Made for iPod” та “Made for 
iPhone” вказують на те, що електронний 
пристрій було спеціально розроблено 
для під'єднання до iPod або iPhone 
відповідно і сертифіковано як такий, що 
відповідає стандартам корпорації Apple. 
Корпорація Apple не несе відповідальності 
за функціонування цього пристрою чи 
його відповідність стандартам безпеки 
та правовим нормам. Візьміть до уваги, 
що використання цього пристрою з iPod 
чи iPhone може вплинути на бездротове 
використання.
iPod та iPhone є товарними знаками 
корпорації Apple Inc., зареєстрованими у 
США та інших країнах. 
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Авторське право
2014 © WOOX Innovations Limited. Усі права 
застережено.
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.
Технічні характеристики виробів можуть 
бути змінені без попередження. Компанія 
WOOX залишає за собою право у 
будь-який момент змінювати вироби, 
не зобов'язуючись відповідним чином 
змінювати попередньо реалізовані вироби.
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