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1	 Dôležité
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 

vody.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte 

podľa pokynov výrobcu.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako 

sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či 
iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré 
produkujú teplo. 

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Všetky opravy zverte do rúk 
kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie 
akýmkoľvek spôsobom poškodené, 
napríklad ak bola na zariadenie vyliata 
tekutina alebo do zariadenia spadol 
nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené 
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie 
nefunguje správne, prípadne po páde 
zariadenia.

• Batéria nesmie byť vystavená zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad 
slnečné žiarenie, oheň a pod.

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na zariadenie žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Vzhľadom na použitie rôznych materiálov 
a techník výroby nie je možné zaručiť, 
že tento reproduktor bude fungovať so 
všetkými kartami Micro SD.

• Zásuvka  je určená na prehrávanie 
hudby z úložného zariadenia USB a nie na 
nabíjanie batérií. 

Bezpečné	počúvanie

 

Výstraha

 • Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, 
nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. 
Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť 
vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď	používate	svoje	slúchadlá,	nezabudnite	
dodržiavať	nasledujúce	pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach 

hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle 

nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne 
prispôsobuje.

• Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy 
nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo 
vás.

• V potenciálne nebezpečných situáciách by 
ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť 
používanie.

• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel 
môže spôsobiť stratu sluchu. 

Výstraha

 • Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky 
a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy 
zverte do rúk odborníka.

 
Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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2 Váš prenosný 
reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. 
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt 
na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod
Tento reproduktor vám umožňuje:
• počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
• počúvať zvukový obsah z pamäťových 

kariet Micro SD, zariadení USB a iných 
externých zariadení.

Obsah balenia
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka
• 1 x kábel USB
• 1 x kábel Aux-in
• Stručná úvodná príručka
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Reproduktor	–	prehľad

 
a -/+

• Nastavenie hlasitosti.

b ON/OFF
• Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

c S
• Výber zdroja.

d Panel displeja

e 0	–	9
• Numerické tlačidlá: výber skladby alebo 

predvoľby rozhlasovej stanice.

f 
• Spustenie alebo prerušenie 

prehrávania.
• Uloženie rozhlasových staníc v pásme 

FM.
• Aktivácia výberu priečinka. 

m

l

k
j
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a

b

c

d

h

g

f

e

g  / 
• Výber skladby alebo priečinka.
• Vyhľadávanie počas prehrávania.
• Naladenie rozhlasových staníc pásma 

FM.

h Anténa	na	príjem	vysielania	v	pásme	FM

i DC 5V
• Nabíjanie vstavanej batérie.

j 
• Pripojte pamäťové zariadenie USB.

k AUX
• Pripojenie externého zariadenia.

l MICRO	SD
• Zásuvka na kartu Micro SD.

m 
• Zásuvka na slúchadlá.
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3	 Úvodné	pokyny
Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.
Ak sa rozhodnete obrátiť na stredisko 
starostlivosti o zákazníkov, budete požiadaní 
o uvedenie čísla modelu a sériového čísla tohto 
zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú 
uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla 
si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________

Napájací zdroj
Výstraha

 • Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri 
výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

 • Riziko poškodenia reproduktora. Nabíjajte zariadenie 
len cez zásuvku USB na počítači.

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou 
batériou.

Nabíjanie	vstavanej	batérie:
Pribalený kábel USB pripojte k:
• zásuvke DC 5 V na reproduktore.
• zásuvke USB na počítači. 
 » Zobrazí sa ikona nabíjania.
 » Keď je batéria úplne nabitá, ikona nabíjania 

zmizne. 

 
Zapnutie/vypnutie

1 Posuňte vypínač ON/OFF doprava.
 » Reproduktor sa prepne na naposledy 

vybraný zdroj.

2 Ak chcete reproduktor vypnúť, posuňte 
vypínač ON/OFF doľava.

Výber zdroja
Opakovaným stláčaním tlačidla S vyberte zdroj 
zvuku: rádioprijímač FM, vstup Aux, zariadenie 
USB alebo karta Micro SD.
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4 Prehrávanie

Prehrávanie	z	karty	Micro	SD
Poznámka

 • Uistite sa, že pamäťová karta Micro SD obsahuje 
prehrávateľný zvukový obsah.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla S vyberte 
ako zdroj kartu Micro SD.
 » Zobrazí sa hlásenie [SD]. 

2 Do zásuvky pre kartu vložte pamäťovú 
kartu Micro SD.
 » Prehrávanie sa spustí automaticky. 

Poznámka

 • Vzhľadom na použitie rôznych materiálov a techník 
výroby nie je možné zaručiť, že tento reproduktor bude 
fungovať so všetkými kartami Micro SD.

 
Prehrávanie zo zariadenia 
USB

Poznámka

 • Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje 
prehrávateľný zvukový obsah.

Zariadenia USB zapojte do zásuvky .
 » Zobrazí sa hlásenie [USB]. 
 » Prehrávanie sa spustí automaticky. 

 
Ovládanie prehrávania
V režime USB alebo karty Micro SD môžete 
ovládať prehrávanie pomocou nasledujúcich 
úkonov.

 / Výber zvukového súboru;
Stlačením a podržaním tlačidla 
počas prehrávania môžete rýchlo 
vyhľadávať smerom dopredu 
alebo dozadu v rámci stopy, jeho 
uvoľnením obnovíte prehrávanie.
Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

Číselné	
tlačidlá

Stlačením tlačidla 0 – 9 vyberte 
priamo prvých 9 skladieb. 
Ak chcete vybrať 2-miestne alebo 
3-miestne číslo skladby, stlačte 
príslušné numerické tlačidlá (napr. 
stlačte tlačidlo 4 a 5, ak chcete 
vybrať skladbu č. 45; stlačte 
tlačidlo 1, 3 a 2, ak chcete vybrať 
skladbu č. 132).

Ak zariadenie USB alebo pamäťová karta Micro 
SD obsahuje viacero priečinkov, môžete vybrať 
priečinok, z ktorého chcete prehrávať hudbu. 
1 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo .

 » Zobrazí sa aktuálny priečinok [F X] (X 
označuje číslo priečinka).
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2 Opakovaným stláčaním tlačidla  /  
vyberte priečinok. 
 » Prvá skladba v priečinku sa automaticky 

prehrá.

Poznámka

 • Hudbu môžete vybrať a prehrávať zo všetkých 
koreňových adresárov a podpriečinkov.

Prehrávanie	z	externého	
zariadenia
Tento reproduktor vám tiež umožňuje počúvať 
zvukový obsah z externého zariadenia, napr. z 
prehrávača MP3.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla S vyberte 

ako zdroj vstup Aux-in.
2 Priložený kábel Aux-in zapojte do:

• zásuvke AUX na reproduktore.
• zásuvke pre slúchadlá na externom 

zariadení.
3	 Spustite na zariadení prehrávanie zvuku 

(pozrite si návod na používanie daného 
zariadenia). 

 

Počúvanie	rozhlasového	
vysielania	v	pásme	FM

Naladenie rozhlasových staníc v 
pásme	FM

Poznámka

 • Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového 
vysielania, nedávajte prenosný reproduktor do blízkosti 
iných elektronických zariadení. 

 • Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite 
anténu na príjem vysielania FM a nastavte jej polohu.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla S vyberte 
ako zdroj FM tuner.

2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo  
/ .
 » Reproduktor automaticky naladí 

stanicu so silným signálom.

3	 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie 
rozhlasové stanice.

Manuálne	naladenie	stanice:	
Opakovane stláčajte tlačidlá  / , až kým 
nenájdete lepší príjem signálu.

Automatické	uloženie	rozhlasových	
staníc	v	pásme	FM
V režime rádioprijímača FM stlačte a dve 
sekundy podržte tlačidlo .
 » Reproduktor automaticky uloží všetky 

rozhlasové stanice pásma FM a začne 
vysielať prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.

Ručné	uloženie	rozhlasových	staníc	v	
pásme	FM
Môžete uložiť až 30 rozhlasových staníc v 
pásme FM.
1 Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM. 
2 Stlačením tlačidla  aktivujte ukladanie. 
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3	 Výber čísla predvoľby.
• Ak chcete uložiť stanicu na jednej 

z prvých 9 pozícií, stlačte priamo 
numerické tlačidlá 1	–	9. 

• Ak chcete uložiť stanicu na inej pozícii, 
stlačte dve príslušné numerické tlačidlá 
(napr. stlačte tlačidlo 1 a 5, ak chcete 
uložiť stanicu na 15. kanáli). 

• Číslo môžete vybrať aj stláčaním 
tlačidiel  alebo .

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla .
 » Stanica sa uloží na zvolenom kanáli. 

5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie 
stanice v pásme FM.

Tip

 • Ak chcete niektorú predvoľbu stanice prepísať, uložte 
na jej miesto inú stanicu.

Výber	predvoľby	rozhlasovej	stanice	
pásma	FM
V režime rádioprijímača FM: 
• Ak chcete vybrať predvoľbu stanice 1 – 9, 

stlačte numerické tlačidlo 1	–	9. 
• Ak chcete vybrať predvoľbu stanice 10 – 

30, stlačte dve príslušné numerické tlačidlá 
(napr. 1 a 5 pre predvoľbu stanice č. 15). 

Počúvanie	cez	slúchadlá
Pripojte slúchadlá ku konektoru  na 
reproduktore.

Tip

 • Ak sú pripojené slúchadlá s mikrofónom, je možné, 
že budete zvuk počuť z reproduktora i slúchadiel. V 
takomto prípade skúste iné slúchadlá.

Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania nastavte hlasitosť stlačením 
tlačidla -/+.
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5 Informácie o 
výrobku

Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné	informácie
Napájanie 5 V  0,6 A
Vstavaná batéria Lítiová batéria
Rozmery – hlavná 
jednotka (Š x V x H)

 
118 x 67 x 31 mm

Hmotnosť – hlavná 
jednotka

 
0,15 kg

Rádioprijímač	(FM)
Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz

Zosilňovač
Max. výstupný výkon 1,5 W
Odstup signálu od šumu 50 dBA
Vstup Aux 600 mV RMS,  

22 kohmov

Podporované	formáty	MP3	
diskov
• ISO9660, Joliet
• Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od 

dĺžky názvu súboru)
• Maximálny počet albumov: 255

• Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

• Podporované prenosové rýchlosti: 32 
až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s 
variabilným tokom

Informácie	o	možnostiach	
prehrávania cez rozhranie 
USB
Kompatibilné	zariadenia	USB:
• Pamäť USB typu flash (USB 1.1)
• Prehrávače USB typu flash (USB 1.1)
• Pamäťové karty (Na používanie s týmto 

zariadením je potrebná prídavná čítačka 
kariet. Niektoré USB čítačky viacerých 
kariet nemusia byť podporované.)

Podporované	formáty:
• Formát súborov zariadenia USB alebo 

pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť 
sektorov: 512 bajtov)

• Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 
32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová 
rýchlosť

• WMA v9 alebo starší
• Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
• Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
• Počet skladieb/titulov: maximálne 999
• Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
• Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 

(maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Nepodporované	formáty:
• Prázdne albumy: prázdny album predstavuje 

album, ktorý neobsahuje súbory MP3/
WMA a nezobrazí sa na displeji.

• Nepodporované formáty súborov budú 
preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie 
Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou 
.dlf budú ignorované a neprehrajú sa.

• Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
• Súbory WMA chránené prostredníctvom 

DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Súbory WMA vo formáte Lossless.
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6	 Riešenie	
problémov

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti 
o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj 
číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne	napájanie
• Nabite batériu.

Žiadny	zvuk
 • Nastavenie hlasitosti.
 • Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj 

zvuku.
 • Odpojte slúchadlá.

Reproduktor	nereaguje
 • Zapnite reproduktor.
 • Nabite batériu.

Nekvalitný príjem rádia
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a 

vaším televízorom alebo videorekordérom.
 • Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Zariadenie	USB	nie	je	podporované
 • Zariadenie USB nie je s touto jednotkou 

kompatibilné. Skúste iné.

7 Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou WOOX Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa 
obsluhovať toto zariadenie.

Súlad	so	smernicami

 
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Starostlivosť	o	životné	
prostredie

 
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno 
recyklovať a znova využiť. 

 
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických a 
elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domového 
odpadu. Správnou likvidáciou použitého 
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne 
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
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Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno 
likvidovať spolu s bežným domovým 
odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, 
pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť 
negatívne následky na životné prostredie a 
ľudské zdravie.

Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Autorské	práva
2014 © WOOX Innovations Limited. Všetky 
práva vyhradené.
Philips a štítový emblém Philips sú registrované 
ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips 
N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited 
ich používa na základe licencie od spoločnosti 
Koninklijke Philips N.V.“
Technické údaje podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť 
WOOX si vyhradzuje právo na zmenu 
produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti 
rovnako upraviť už dodané produkty.
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