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2 Upozornenie

na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding 
Limited, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať 
toto zariadenie.  
Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto  
vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky 
a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 
2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na 
lokalite www.philips.com/support.
Likvidácia tohto produktu

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

  
Tento symbol na výrobku znamená, že sa 
na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 
2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom 
systéme separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení. Postupujte podľa 
miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte 
výrobok s bežným komunálnym odpadom. 
Správna likvidácia starých výrobkov pomáha 
zabrániť negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie.
Environmentálne informácie
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého separovania obalu do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), papierovina 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré 
je možné recyklovať a opakovane použiť, v 
prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. 
Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa 

likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.
Toto zariadenie obsahuje nasledujúce štítky:

 
Symbol zariadenia triedy Class II

 
Tento symbol znamená, že zariadenie je 
vybavené dvojitým systémom izolácie.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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4 Úvodné pokyny
Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto 
zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú 
uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla 
si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________

Pripojenie napájania
Toto zariadenie môžete napájať 
prostredníctvom siete alebo batérií.

Sieťové napájanie

Varovanie

 • Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, 
že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu 
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! 
Pri odpájaní sieťového napájania striedavým prúdom 
vždy vytiahnite zástrčku alebo adaptér zo zásuvky. Nikdy 
neťahajte za kábel.

Zapojte sieťový napájací kábel do:
• konektoru AC ~ na jednotke. 
• elektrickej zásuvke.

 

Napájanie z batérií

Výstraha

 • Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo 
dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy 
nevhadzujte batérie do ohňa.

 • Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú 
náležitú likvidáciu.

Poznámka

 • Batérie nie sú dodávané s príslušenstvom.

1 Otvorte priečinok na batérie. 
2 Vložte 6 batérií (typ: R14/UM2/C-články) 

so správnou polaritou (+/-) podľa 
znázornenia na obrázku.

3 Zatvorte priečinok na batérie.

 
Zapnutie
Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie CD 
Soundmachine.
Prepnutie do pohotovostného režimu
• Zariadenie CD Soundmachine sa 

automaticky prepne do pohotovostného 
režimu, keď sa 15 minút nezaznamená 
žiadny zvuk.

6X1.5V R14/UM2/C CELL
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5 Prehrávanie

Prehrávanie disku

1 

ALB/PRE-/ALB/PRE+

 CD

Prehrávanie súborov zo 

Poznámka

•

1 

 »

 
Poznámka

•

•

1 

 »

USB
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prehrávania

Ovládanie prehrávania

ALB/
PRE-/
ALB/
PRE+

[

Tip

•

Programovanie skladieb

1 
PROG

 »

ALB/PRE-/ALB/PRE+

PROG
5 

6 
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diskov
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• Podporované prenosové rýchlosti: 32 
až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s 
variabilným tokom

Informácie o možnostiach 
prehrávania cez rozhranie 
USB
Kompatibilné zariadenia USB:

• 
(USB 2.0 alebo USB 1.1)

• 
alebo USB 1.1)

• Pamäťové karty (potrebná prídavná 
čítačka kariet)

Podporované formáty:
• Formát USB alebo formát pamäťového 

súboru, FAT16, FAT32 (veľkosť 
sektora: 512 bajtov)

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

• Vnorenie priečinka maximálne do 8 
úrovní

• Počet albumov/priečinkov: maximálne 
99

• Počet skladieb/titulov: maximálne 999
• Názov súboru vo formáte Unicode 

UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)
Nepodporované formáty:

• Prázdne albumy: prázdny album 
predstavuje album, ktorý neobsahuje 
súbory MP3 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, 
WMA

Údržba
Čistenie skrinky
• Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku 

s jemným saponátovým roztokom. 
Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, 
rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace 
prostriedky.

Čistenie diskov
• Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou 

handričkou. Disk utierajte od stredu 
smerom von.

  
• Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad 

benzén, riedidlo, bežne predávané čistidlá 
ani antistatické spreje určené na analógové 
nosiče.

Čistenie šošovky CD prehrávača
• Po dlhšom používaní sa môže na šošovke 

CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby 
ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite 
šošovku čističom šošoviek značky Philips 
(Philips CD lens cleaner) alebo iným 
komerčne dostupným čističom. Postupujte 
podľa inštrukcií dodávaných s čističom.
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8 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 rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.
Žiadne napájanie
• Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne 

pripojený.
• Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
• Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk
 • Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje
 • Odpojte a opakovane pripojte sieťovú 

zástrčku, potom znovu zapnite systém.
 • V rámci funkcie zníženia spotreby energie 

sa systém automaticky vypína 15 minút 
po ukončení prehrávania skladieb, ak v 
tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z 
ovládacích prvkov.

Nízka kvalita zvuku kazety
• Uistite sa, že hlavy kazetového prehrávača 

sú čisté.
• Uistite sa, že na nahrávanie používate 

kazetu typu NORMAL (IECI).

Nebol rozpoznaný žiaden disk
 • Vložte disk.
 • Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
 • Počkajte na odparenie skondenzovanej 

vlhkosti zo šošovky.
 • Vymeňte alebo vyčistite disk.

 • Použite ukončené CD alebo správny 
formát disku.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením 

a televízorom alebo inými zdrojmi 
vyžarovania.

 • Úplne vysuňte anténu FM.




