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1	 Dôležité

Bezpečnosť
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
• Čistite len pomocou suchej tkaniny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte 

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

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

• Dbajte na to, aby na sieťový kábel 
nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä 
pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a 
v mieste, kde vychádza zo zariadenia.

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Počas búrok s bleskami alebo pri 
dlhodobom nepoužívaní odpojte 
zariadenie zo siete. 

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

• UPOZORNENIE pre používanie batérií 
– Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré 
by mohlo spôsobiť poranenie osôb, 
poškodenie majetku alebo poškodenie 
rádiobudíka: 
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 

uhlíkové a alkalické atď.).
• Batériu nainštalujte správne, s 

orientáciou pólov + a - podľa 
označenia na zariadení. 

• Batérie (súprava batérií alebo vstavané 
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je 
napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo 
podobné zdroje tepla.

• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu 
nepoužíva, vyberte batériu.

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

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

• Tam, kde zástrčka priameho napájacieho 
adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, 
musí zostať odpájacie zariadenie ľahko 
prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné	počúvanie

 
Výstraha

 • Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, 
nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

Hlasitosť	prehrávania	vždy	nastavte	na	
primeranú	hodnotu:
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti 

môže poškodiť váš sluch. Tento produkt 
môže vytvárať zvuky v decibelových 
rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby 
spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení 
kratšom ako jedna minúta. Vyššie 
decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, 
ktorých úroveň sluchu je už čiastočne 
znížená.

• Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa 
„pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí 
vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po 
dlhodobom počúvaní to, čo znie 
„normálne“, môže byť v skutočnosti príliš 
hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa 
pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na 
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bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch 
prispôsobí, a nechajte nastavenú túto 
hlasitosť.

Vytvorenie	bezpečnej	úrovne	hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke 

nastavenie.
• Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete 

počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie	musí	mať	rozumnú	časovú	dĺžku:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri 

normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže 
tiež spôsobiť stratu sluchu.

• Vždy používajte zariadenie rozumne a 
doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

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

hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali 

hlasitosť, 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.

• Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia 
motorového vozidla, bicyklovania, 
skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť 
nebezpečná situácia v cestnej premávke a 
na mnohých miestach je to protizákonné.

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia. 
 • Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické 

zariadenie.
 • Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným 

svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla. 
 • V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu 

elektrickým prúdom nesmie byť toto zariadenia 
vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.

 • Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu 
káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto 
zariadenie odpojiť zo siete.
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2 Váš digitálny 
hudobný 
prehrávač

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
Pomocou tohto zariadenia môžete:
• počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
• počúvať zvukový obsah z pamäťovej 

karty SD, zariadení USB a iných externých 
zariadení.

Čo	je	v	škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka (bez batérie)
• Sieťový napájací adaptér AC/DC
• Stručná úvodná príručka
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Hlavná	jednotka	-	prehľad

lk nm
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a  
• Opakované prehrávanie.

b VOL +/-
• Nastavte hlasitosť.

c DISPLAY
• Zobrazenie informácií o prehrávaní.

d 
• Prehrávanie v náhodnom poradí.

e SD
• Priečinok na pamäťovú kartu SD.

f MP3-LINK
• Pripojenie externého zvukového 

zariadenia.

g 
• Zásuvka USB.

h 
• Spustenie alebo prerušenie 

prehrávania.
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i  / 
• Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
• Preskočenie na predchádzajúci/

nasledujúci album.

j  / 
• Preskočenie na predchádzajúcu/

nasledujúcu skladbu.
• Vyhľadávanie v rámci skladby.
• Nalaďte rozhlasovú stanicu.

k 
• Zapnutie zariadenia.
• Prepnutie do pohotovostného režimu.

l SOURCE
• Výber zdroja.

m DBB
• Zapnutie/vypnutie efektu Dynamického 

zvýraznenia basov (DBB).

n PROG
• Programovanie skladieb.
• Programovanie rozhlasových staníc.

o Zobrazovací panel
• Zobrazenie aktuálneho stavu.

p Priečinok	na	batérie

q Anténa	na	príjem	vysielania	v	pásme	FM
• Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.

r DC IN
• Zásuvka napájania.

s 
• Zásuvka na slúchadlá.
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3	 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 ___________________________

Inštalácia	batérií
Poznámka

 • Pre toto zariadenie môžete ako zdroj napájania použiť 
batérie aj striedavý prúd z elektrickej siete.

1 Otvorte priečinok na batérie. 
2 Vložte 6 článkových batérií LR6/AA (nie 

sú súčasťou balenia) so správnou polaritou 
(+/-) podľa znázornenia. 

3 Zatvorte priečinok na batérie.

 

Pripojenie napájania
Výstraha

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

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový 
adaptér striedavého prúdu vždy odpájajte od elektrickej 
siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte 
za kábel.

Poznámka

 • Zariadenie nainštalujte do blízkosti elektrickej zásuvky 
na také miesto, kde je dobrý prístup k elektrickej 
zástrčke.

 
Zapnutie
Po zapojení do siete sa zariadenie automaticky 
prepne na naposledy zvolený zdroj.

Prepnutie	do	pohotovostného	režimu
Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do 
pohotovostného režimu.

DC IN
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4	 Počúvanie	
rozhlasového	
vysielania v 
pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc 
v pásme FM

Poznámka

 • Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, 
videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.

 • Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte 
polohu antény.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj vstup FM.

2 Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo  
 / .
 » Zobrazí sa hlásenie [SEARCH] 

(vyhľadávanie).
 » Rádio automaticky naladí stanicu so 

silným signálom.

3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:
Opakovane stláčajte tlačidlo  / , kým 
nevyladíte optimálny príjem.

Automatické	uloženie	
rozhlasových staníc v pásme 
FM

Poznámka

 • Môžete uložiť až 30 rozhlasových staníc v pásme FM.

V režime FM stlačte a 3 sekundy podržte 
tlačidlo PROG.

 » Zobrazí sa hlásenie AUTO 
(automaticky).

 » Zariadenie uloží všetky dostupné 
rozhlasové stanice v pásme FM a 
automaticky začne vysielať prvú 
dostupnú stanicu.

Ručné	uloženie	rozhlasových	
staníc v pásme FM

1 Nalaďte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
2 Stlačte tlačidlo PROG.

 » Zobrazí sa číslo predvoľby.

3 Opakovaným stlačením tlačidiel  /  
vyberte číslo.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla PROG.
5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte 

kroky 1 až 4.

Poznámka

 • Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte 
namiesto nej inú.

Výber	predvoľby	rozhlasovej	
stanice
V režime FM stlačením tlačidiel  /  vyberte 
číslo predvoľby.
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5 Prehrávanie

Prehrávanie zo zariadenia USB
Poznámka

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

1 Zasuňte úložné zariadenie USB do zásuvky 
 na vrchnej strane zariadenia. 

2 Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj USB.
 » Prehrávanie sa spustí automaticky.

 
Prehrávanie z karty SD

Poznámka

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

1 Vložte kartu SD do priečinka na pamäťovú 
kartu SD na vrchnej strane zariadenia. 

2 Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj kartu SD.
 » Prehrávanie sa spustí automaticky.

 

Ovládanie prehrávania
 / Výber priečinka
 / Výber zvukového súboru

Pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania
Opakované prehrávanie skladby 
alebo celého programu
Prehrávanie skladieb v náhodnom 
poradí

VOL+/- Nastavenie hlasitosti
DBB Stlačením zapnete alebo vypnete 

efekt Dynamického zvýraznenia 
basov (DBB).

Poznámka

 • Funkciu DBB môžete používať iba v režime USB alebo 
SD.

Programovanie skladieb
Poznámka

 • Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

1 V režime USB aktivujte režim 
programovania stlačením tlačidla PROG. 
 » Začne blikať [PROG] (program).

2 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA 
vyberte album stlačením tlačidiel  / .

3 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo 
skladby a potom výber potvrďte stlačením 
tlačidla PROG.

4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete 
ďalšie skladby.

5 Stlačením tlačidla  prehráte 
naprogramované skladby.
 » Počas prehrávania sa zobrazuje 

hlásenie [PROG] (program).
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6	 Ďalšie	funkcie

Počúvanie	z	externého	
zariadenia
Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z 
externého zvukového zariadenia.
Pri zvukovom zariadení s konektorom pre 
slúchadlá:
1 Pripojte prepojovací kábel MP3 LINK  

(nie je súčasťou balenia) k 
• zásuvke MP3-LINK na tomto zariadení.
• zásuvke na slúchadlá na prehrávači 

MP3.
2 Spustite prehrávanie na prehrávači MP3. 

(Pozrite si návod na používanie prehrávača 
MP3.)

  
Počúvanie	cez	slúchadlá
Zapojte slúchadlá do zásuvky  na zadnej 
strane zariadenia.

Varovanie

 • Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť 
stratu sluchu.

MP3-LINK

Zobrazenie	informácií	o	
prehrávaní
Na zobrazenie informácií o prehrávaní 
opakovane stláčajte počas prehrávania tlačidlo 
DISPLAY.
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7	 Informácie	o	
výrobku

Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Technické	údaje

Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon 2 x 2,5 W RMS
Frekvenčná odozva 60 – 16 000 Hz
Odstup signálu od šumu > 65 dBA
Celkové harmonické 
skreslenie

< 10 %

Vstup Aux  
(pripojenie MP3 link)

0,5 – 0,6 V RMS 
10 kOhmov

Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz
Celkové harmonické 
skreslenie

< 3 %

Odstup signálu od šumu > 50 dBA

Všeobecné
Napájanie
- Sieťový napájací 
adaptér AC/DC
 
 
 
 
- Batéria

 
Názov značky: Philips
Model: OH-
1009A0901000U-VDE
Vstup: 100 – 240 V~, 
50/60 Hz, 250 mA
Výstup: 9 V  1 A
6 článkov LR6/AA

Výstupný výkon 
zvuku

2 x 2,5 W RMS

Prevádzková spotreba 
energie

13 W

Rozmery: Hlavná 
jednotka (Š x V x H)

 
 270,7 x 95,6 x 90 mm

Hmotnosť:  
hlavná jednotka

 
1,4 kg
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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 je sieťový napájací kábel 

bezpečne pripojený.
• Uistite sa, že je elektrická zásuvka pod 

prúdom.

Žiadny	zvuk
 • Nastavte hlasitosť.
 • Zaistite, že prehrávaná skladba je v 

kompatibilnom formáte.

Displej nepracuje správne./Zariadenie 
nereaguje	na	použitie	ovládacích	prvkov.

• Odpojte napájací kábel. 
• Po niekoľkých sekundách pripojte 

napájací kábel.
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9 Upozornenie

  
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene 
povolené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
používať toto zariadenie.

  
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.

  
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.

  
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov 
podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, 
vrátane počítačových programov, súborov, 
nahrávok vysielania a zvuku, môže byť 
považované za porušenie autorských práv a 
byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť 
používané na takéto účely. 

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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