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1 Důležité informace

Bezpečnost
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly 

 
  
Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který 
může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech 
členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. 

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli 
pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům 
s provozem a údržbou. 

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a 
neumisťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. 

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký 
kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbině a 
zasuňte až na doraz. 

CS
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Důležité bezpečnostní pokyny
a Přečtěte si tyto pokyny.

b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

c Respektujte všechna upozornění.

d Dodržujte všechny pokyny.

e Zařízení nepoužívejte poblíž vody.

f K čištění používejte pouze suchou tkaninu.

g Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle 
pokynů výrobce.

h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, 
přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně 
zesilovačů) produkujících teplo. 

i Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a 
místu, kde kabel opouští přístroj.

j Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené 
výrobcem.

k Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky 
doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při 
přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, 
aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku. 

 
l Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu 

používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky. 
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m Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu 
technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou 
osobou zejména v případech poškození síťového kabelu 
nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina 
nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, 
nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

n UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte 
následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu 
z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku 
nebo poškození přístroje: 

Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – • 
na přístroji. 
Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové • 
a alkalické apod.).
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie • 
vyjměte.

o Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině. 

p Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. 
předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky). 

Důležité bezpečnostní upozornění pro uživatele ve 
Velké Británii.
Síťová zástrčka

Tento přístroj je vybaven schválenou zástrčkou 13 Amp. Pokud 
chcete vyměnit pojistku v tomto typu zástrčky, postupujte 
následujícím způsobem:

a Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.

b Zapojte novou schválenou pojistku typu BS1362 3 Amp, 
A.S.T.A. nebo BSI.

CS
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c Nasaďte kryt pojistky zpět.

Pokud není použitá zástrčka vhodná pro zásuvku elektrické 
sítě, je možné ji odstřihnout a připojit odpovídající zástrčku. 
Jestliže síťová zástrčka obsahuje pojistku, měla by pojistka mít 
hodnotu 3 Amp. V případě použití zástrčky bez pojistky by 
pojistka v distribučním panelu neměla být vyšší než 3 Amp. 
Poznámka: Odstřiženou zástrčku je nutné zlikvidovat, aby 
nedošlo k zasažení elektrickým proudem v případě vložení 
zástrčky do zásuvky 13 Amp na jiném místě.

Připojení zástrčky

Dráty elektrického vedení jsou barevně označeny následujícím 
způsobem: modrá = neutrální (N), hnědá = živé připojení (L).

Vzhledem k tomu, že tyto barvy nemusí odpovídat barevnému 
označení výstupu v zástrčce, postupujte následujícím způsobem:

Připojte modrý drát ke svorce s označením N nebo k černě • 
označené svorce. 
Připojte hnědý drát ke svorce s označením L nebo k červeně • 
označené svorce.
Nepřipojujte ani jeden z těchto drátů ke svorce uzemnění • 
v zástrčce, který je označen E (nebo ) nebo zelenou barvou 
(nebo zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky se ujistěte, že úchyt 
šňůry je připevněn přes izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo 
přes dráty.

Autorská práva ve Velké Británii.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz 
zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer’s Protection 
Act z roku 1958 až 1972.
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Varování

Systém domácího kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší  •
domácnosti.

Varování

Neodstraňujte kryt zařízení.  •
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.  •
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici  •
nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně 
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za 
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

 
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na 
vysokofrekvenční odrušení.

Recyklace 
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a 
součástí, které je možné recyklovat.

CS
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Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, 
znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

  
Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. 
Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného 
sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací 
starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům 
na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, 
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. 

 
Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace 
baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na 
životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, 
aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: 
lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen 
(sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). 

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže 
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci 
obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte 
místními předpisy.

Slogany „Made for iPod, iPhone“ znamenají, že elektronický 
doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone 

Č
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a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy 
společnosti Apple.

Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo 
za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, 
iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná 
v U.S.A. a v dalších zemích. 

Poznámka

Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje. •

CS
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2 Váš dokovací 
reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků 
společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené 
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.
philips.com/welcome.

Úvod
Tato jednotka vám umožní poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone a 
dalších audiozařízení.

Obsah dodávky
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

Hlavní jednotka• 
Dálkový ovladač• 
1x síťová šňůra VDE• 
1x síťová šňůra BS• 
1 x Kabel Aux-in• 
Uživatelský manuál• 

Č
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Celkový pohled na hlavní jednotku
Pohled zepředu

 
a - VOL +

Nastavení hlasitosti. • 

b Dock iPod/iPhone
Pohled zezadu

 

a b

dc

CS
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c AUX IN
Konektor pro externí audiozařízení.• 

d Zásuvka napájení

Celkový pohled na dálkový ovladač

 
a 

Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.• 

b 
Volba režimu Aux-in. • 

c  Tlačítka nahoru/dolů
Procházení nabídky zařízení iPod/iPhone.• 

i

g

f

h

a

e

b

c

d

Č
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d Tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad
Rychlý posun zpět nebo vpřed v rámci jedné stopy nebo • 
zařízení iPhone/iPod.
Přechod na předchozí nebo následující stopu.• 

e 
Spuštění nebo pozastavení přehrávání.• 

f VOL +/-
Nastavení hlasitosti.• 

g MENU
Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone.• 

h OK
Potvrzení výběru.• 

i 
Volba režimu dokování zařízení iPod/iPhone.• 

CS
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3 Začínáme

Výstraha

Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou  •
v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé 
ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo 
modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo 
se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem: 
Model No. (číslo modelu) __________________________
Serial No. (sériové číslo) ___________________________

Příprava dálkového ovladače
Výstraha

Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním  •
zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.

Před prvním použitím: 
1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte 

ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači: 
1 Otevřete přihrádku na baterie.
2 Vložte jednu baterii CR2032 se správnou polaritou (+/–) 

podle označení.
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3 Uzavřete přihrádku na baterie.

 
Poznámka

Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači  •
nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem, a nikoli na hlavní 
jednotce.
Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii. •

Připojení napájení
Výstraha

Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické  •
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry  •
vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno. •

CS
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1 Zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi.

  
Zapnutí
1 Po připojení napájení se jednotka automaticky zapne.

Jakmile se uživatel přiblíží k jednotce, automaticky se rozsvítí  »
kontrolka LED pod ovladačem hlasitosti na hlavní jednotce.

Přepnutí do pohotovostního režimu
Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu, 
jestliže

V režimu • DOCK: vytažení zařízení iPod/iPhone z docku
V režimu • AUX-IN: žádný signál po dobu delší než 15 
minut.

Č
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4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod/iPhone
Tento přístroj vám umožní poslech hudby ze zařízení iPod, iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone
Modely Apple iPod, iPhone s 30kolíkovým dokovacím 
konektorem:

iPod nano (2. generace)• 
iPod nano (3. generace)• 
iPod nano (4. generace)• 
iPod nano (5. generace)• 
iPod classic• 
iPod touch (1. generace)• 
iPod touch (2. generace)• 
iPod touch (3. generace)• 
iPhone• 
iPhone 3G• 
iPhone 3GS• 

Vložení zařízení iPod/iPhone
1 Vložte přehrávač iPod/iPhone do doku.

  
CS
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Chcete-li vyjmout zařízení iPod/iPhone
1 Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.

Poslech ze zařízení iPod/iPhone
1 Zkontrolujte, zda bylo zařízení iPod/iPhone vloženo správně.
2 Stisknutím tlačítka  vyberte režim docku.
3 Stiskněte tlačítko .

Připojené zařízení iPod/iPhone zahájí přehrávání. »
Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte • 
tlačítko .
Chcete-li přejít na stopu, stiskněte tlačítka pro rychlé • 
vyhledávání vpřed nebo vzad.
Chcete-li hledat během přehrávání. stiskněte a podržte • 
tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad, poté 
jejich uvolněním obnovíte normální přehrávání. 
Chcete-li procházet nabídkou, stiskněte tlačítko • MENU, 
potéstisknutím tlačítek nahoru/dolů proveďte výběr a 
stisknutím tlačítka OK jej potvrďte.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone
Zařízení iPod/iPhone umístěné v docku se začne nabíjet ihned 
poté, co jednotku připojíte do elektrické sítě.

Přehrávání z externího zařízení
Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí 
audiozařízení.
1 Stisknutím tlačítka  vyberte režim Aux-in.
2 Připojte dodaný kabel Aux-in k:

konektoru • AUX IN  (3,5 mm) na zadní straně jednotky.
konektoru sluchátek na externím zařízení.• 

Č
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3 Spusťte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného 
zařízení).

Nastavení hlasitosti
1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím 

tlačítka VOL +/-.

Ztlumení zvuku
1 Stisknutím tlačítka MUTE během přehrávání ztlumíte zvuk 

nebo ztlumení zrušíte.

CS
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5 Informace o výrobku

Poznámka

Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího  •
upozornění.

Specifikace

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon 2 X 50 W RMS
Odstup signál/šum 85 dB
Aux-in 0,6 V RMS 10 kOhmů

Obecné informace
Napájení střídavým proudem 100-240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při 
provozu

<100 W

Spotřeba energie v 
pohotovostním režimu

<1 W

Rozměry 
- Hlavní jednotka (Š x V x H)

 
562 x 219 x 180 mm

Hmotnost
- Hlavní jednotka

 
6,4 kg
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6 Řešení problémů

Varování

Neodstraňujte kryt přístroje.  •

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před 
kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není 
vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.
philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte 
v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení
Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena  •
k jednotce.
Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud. •

Bez zvuku
Upravte hlasitost. •

Jednotka nereaguje
Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a  •
jednotku znovu zapněte.

CS
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ČESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při 
nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) 
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu 
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy 
svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních 
spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. 

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy 
nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste zjakéhokoli důvodu přístroj demontovali, 
vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí ipřed kapkami vody.
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