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1	 Dôležité

Bezpečnosť

Význam	týchto	bezpečnostných	
symbolov

 
 
Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál 
vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti 
všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte 
kryt produktu. 
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade 
ktorých by ste si mali pozorne preštudovať 
priloženú literatúru, aby ste predišli problémom 
s prevádzkou a údržbou. 
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru 
alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť 
tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani 
vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať 
predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy. 
POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým 
prúdom, nasaďte široký kolík zástrčky do širokej 
štrbiny a zasuňte ho až nadoraz. 

Dôležité	bezpečnostné	pokyny

a Prečítajte	si	tieto	pokyny.

b Odložte	si	tieto	pokyny.

c Dbajte	na	všetky	varovania.

d Dodržiavajte	všetky	pokyny.

e Nepoužívajte	toto	zariadenie	v	blízkosti	
vody.

f Čistite	len	pomocou	suchej	tkaniny.

g Neblokujte	vetracie	otvory.	Nainštalujte	
podľa	pokynov	výrobcu.

h Neinštalujte	v	blízkosti	zdrojov	tepla,	ako	
sú	radiátory,	tepelné	regulátory,	kachle	
či	iné	zariadenia	(vrátane	zosilňovačov),	
ktoré	produkujú	teplo.	

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

j Používajte	len	nástavce/príslušenstvo	
špecifikované	výrobcom.

k Používajte	len	s	vozíkom,	stojanom,	
statívom,	konzolou	alebo	stolom	
špecifikovaným	výrobcom	alebo	
predávanými	so	zariadením.	Pri	použití	
vozíka	buďte	opatrní	pri	presúvaní	
vozíka	a	zariadenia.	Predídete	zraneniu	
spôsobenému	prevrátením.	

 
l Počas	búrok	s	bleskami	alebo	pri	

dlhodobom	nepoužívaní	odpojte	toto	
zariadenie	zo	siete.	

m 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	po	páde	
zariadenia.
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n UPOZORNENIE	pre	používanie	batérie	–	
Aby	nedošlo	k	vytečeniu	batérie,	ktoré	by	
mohlo	spôsobiť	poranenie	osôb,	škody	na	
majetku	alebo	poškodenie	zariadenia:	
• Všetky batérie nainštalujte správne, 

s orientáciou pólov + a – podľa 
vyznačenia na zariadení. 

• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické atď.).

• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu 
nepoužíva, vyberte batérie.

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

o Zariadenie	nesmie	byť	vystavené	
kvapkajúcej	ani	striekajúcej	kvapaline.	

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

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

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia. 
 • Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
 • Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické 

zariadenie.
 • Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným 

svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla. 
 • Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo 

siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo 
adaptéru máte voľný prístup.

Upozornenie

 

Spoločnosť WOOX Innovations týmto 
vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode 
nájdete na stránke www.philips.com/support.
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou WOOX Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa 
obsluhovať toto zariadenie.
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.

 
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 
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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.

 
Označenie a logá Bluetooth® sú registrované 
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti 
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX 
Innovations ich používa na základe licencie.

 
Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre 
iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre 
iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre 
iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie 
bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne 
k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má 
certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové 
štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple 
nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia 
ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými 
štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto 
príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo 
iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového 
pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti 
Apple Inc. registrované v USA. a ďalších 
krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti 
Apple Inc.

Symbol	zariadenia	triedy	Class	II:

 
Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a 
bez dodaného ochranného uzemnenia.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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2 Dokovací 
zábavný	systém

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
Toto zariadenie vám umožňuje:

• počúvať rozhlasové vysielanie v pásme 
FM/DAB,

• počúvať zvuk zo zariadenia iPod/
iPhone/iPad, zariadenia s pripojením 
Bluetooth,

• počúvať zvuk z externého zariadenia 
s pripojením prostredníctvom 3,5 mm 
zvukového konektora,

• nastaviť dva budíky,
• zobudiť sa na pípanie budíka, zvuk 

rozhlasovej stanice alebo zvuk zo 
zariadenia iPod/iPhone/iPad. 

Obsah balenia
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka
• Napájací sieťový adaptér AC (s troma 

rôznymi typmi odnímateľných konektorov)
• Tlačené materiály
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Hlavná	jednotka	-	prehľad

 
a Dok	pre	zariadenie	iPod/iPhone/iPad

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

c AUDIO IN
• Zásuvka 3,5 mm zvukového vstupu.

d DC	IN	(7,5	V	2,5	A)
• Zásuvka napájania.

e Dokovací	konektor	Lightning.

f TUNING	+/-	 	/	
• Naladenie rozhlasovej stanice.
• Nastavenie času.
• Prepínanie medzi ponukami DAB a FM.

e

f

g

h

j
i

l

k

DC IN
7.5V      2.5A

d

a

cb

m

o
n

p
q

g PRESET	+/-	 	/	
• Preskočenie na predchádzajúci/

nasledujúci zvukový súbor.
• Stlačením a podržaním rýchle 

vyhľadávanie dozadu/dopredu v rámci 
určitého zvukového súboru.

• Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

h OK/	
• Spustenie alebo pozastavenie 

prehrávania v režime DOCK a BT.
• Potvrdenie výberu.
• Výber režimu stereo alebo mono v 

pásme FM.
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i SOURCE
• Výber zdroja zvuku: BT, DAB, FM, 

AUDIO IN, DOCK.

j ALARM	1/ALARM	2
• Nastavenie časovača budíka.
• Vypnutie tónu budíka.
• Zobrazenie nastavení budíka.

k REPEAT	ALARM/BRIGHTNESS	
CONTROL
• Opakovanie budíka.
• Upravte jas displeja.

l Panel displeja
• Zobrazenie aktuálneho stavu.

m 

• Zapnutie zariadenia alebo jeho 
prepnutie do pohotovostného režimu.

• Deaktivácia časovača automatického 
vypnutia.

• Zastavenie alarmu.

n VOL	+/-	 	/	
• Nastavenie hlasitosti.

o SLEEP
• Nastavenie časovača vypnutia.

p MENU/INFO/SET	TIME/	
• Stlačením a podržaním v režime 

DOCK rýchle vyhľadávanie dozadu v 
rámci určitého zvukového súboru.

• Stlačením a podržaním zobrazíte 
ponuku FM/DAB.

• Výber zobrazenia informácií počas 
prehrávania.

• V pohotovostnom režime nastavenie 
hodín a dátumu.

q SCAN/PROG/	
• Stlačením a podržaním v režime 

DOCK rýchle vyhľadávanie dozadu v 
rámci určitého zvukového súboru.

• Stlačením a podržaním slúži na 
odpojenie všetkých existujúcich 
pripojení Bluetooth.

• Vyhľadávanie dostupných rozhlasových 
staníc pásma FM alebo vysielania DAB. 

• Programovanie rozhlasových staníc.
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3	 Úvodné	pokyny
Výstraha

 • Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie 
úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto 
dokumente, môže mať za následok vystavenie sa 
nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú 
prevádzku.

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

 • Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie 
striedavým prúdom. Batérie (nedodávajú sa) sú na účel 
zálohovania.

  
1 Otvorte priečinok na batérie.

2 Vložte 2 x batérie veľkosti R6/UM-3/AA so 
správnou polaritou (+/-) podľa vyznačenia.

3 Zatvorte priečinok na batérie.

Výstraha

 • Ak je batéria vybitá alebo sa dlhšiu dobu nebude 
používať, vyberte ju.

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

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

Pripojenie napájania
Výstraha

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

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri 
odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

 • Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste 
vykonali všetky ostatné pripojenia.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

• Pripojte sieťový adaptér AC do:
• zásuvke AC	~ na zadnej strane 

jednotky,
• elektrickej zásuvky.

 DC IN
7.5V      2.5A
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Nastavenie	času	a	dátumu
1 V pohotovostnom režime stlačte a 2 

sekundy podržte tlačidlo MENU/INFO/SET 
TIME/ .
 » Zariadenie raz zapípa.
 » Rozbliká sa symbol [24H].

2 Stlačením tlačidla TUNING	+/-	  /  
vyberte 12/24-hodinový formát, potom 
stlačením tlačidla OK/  potvrďte 
nastavenie.
 » Začnú blikať číslice hodín.

3 Opakovaním kroku 2 nastavte hodinu, 
minútu, deň, mesiac a rok.
 » Po potvrdení nastavenia roku 

zariadenie znova raz zapípa.

Tip

 • Pri 12-hodinovom formáte sa zobrazí [MONTH--DAY].
 • Pri 24-hodinovom formáte sa zobrazí [DAY--MONTH].

Zapnutie
• Stlačte tlačidlo .

 » Zariadenie sa prepne na naposledy 
vybraný zdroj.

Prepnutie	do	pohotovostného	režimu

• Opätovným stlačením tlačidla  prepnete 
systém do pohotovostného režimu.
 » Na paneli displeja sa zobrazí čas a 

dátum (ak ste ich nastavili).
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4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia 
iPod/iPhone/iPad
Prostredníctvom tohto zariadenia si môžete 
vychutnávať zvukový obsah zo zariadenia iPod/
iPhone/iPad.

Kompatibilné	zariadenia	iPod/iPhone/
iPad

Toto zariadenie podporuje nasledujúce modely 
zariadení iPod, iPhone a iPad:
Vyrobené pre:
• iPod nano (7. generácia)
• iPod touch (5. generácia)
• iPad (4. generácia)
• iPad mini
• iPhone 5

Počúvanie	obsahu	zariadenia	iPod/
iPhone/iPad

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj DOCK.

2 Vložte zariadenie iPhone/iPod/iPad do 
doku.
 » Keď systém rozpozná zariadenie iPod/

iPhone/iPad, automaticky podľa neho 
aktualizuje nastavenie hodín.

  
• Prehrávanie pozastavíte/obnovíte 

stlačením tlačidiel OK/ .
• Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte 

tlačidlá PRESET	+/-	  / .
• Ak chcete počas prehrávania spustiť 

vyhľadávanie, stlačte a podržte tlačidlo 
PRESET	+/-	  / . Následným 
uvoľnením tlačidla obnovíte normálne 
prehrávanie. 

Nabíjanie	batérie	zariadenia	iPod/
iPhone/iPad

Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, 
batéria zariadenia iPod/iPhone/iPad vloženého 
v doku sa začne nabíjať.

Tip

 • U niektorých modelov prehrávača iPod môže trvať až 
minútu, kým sa zobrazí indikácia nabíjania.
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Prehrávanie zo zariadenia 
Bluetooth

Poznámka

 • Pred pripojením zariadenia s rozhraním Bluetooth 
k jednotke sa oboznámte s možnosťami využitia 
rozhrania Bluetooth daného zariadenia. 

 • Jednotku udržujte mimo dosahu iných elektronických 
zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

 • Účinný prevádzkový dosah medzi jednotkou a 
spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 
stôp).

 • Akákoľvek prekážka medzi jednotkou a daným 
zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.

1 Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj pripojenie BT 
(Bluetooth).
 » Na paneli displeja začne blikať .

2 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v 
zariadení Bluetooth (pozrite si návod na 
používanie daného zariadenia).

3 Výberom položky „PHILIPS DTB297“ na 
zariadení spustite párovanie.
 » Po úspešnom spárovaní a pripojení 

zariadenie dvakrát pípne a  prestane 
blikať.

• Pri niektorých zariadeniach môže byť 
potrebné zadať heslo na párovanie 
„0000“.

4 Spustite prehrávanie hudby v zariadení s 
technológiou Bluetooth.

  0000
PIN

 DTB297

Tip

 • Jednotka si dokáže zapamätať 8 naposledy pripojených 
zariadení Bluetooth.

Odpojenie	zariadenia	s	aktivovaným	
rozhraním	Bluetooth:
• Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení;
• Zariadenie umiestnite mimo 

komunikačného dosahu alebo
• Stlačte a podržte tlačidlo SCAN/PROG/ 

.

Prehrávanie obsahu 
prostredníctvom	aplikácie	
Philips DigitalRadio
Aplikácia Philips DigitalRadio je dostupná na 
lokalitách Apple App Store a Google Play.
Aby ste mohli naplno využívať funkcie tohto 
výrobku, prevezmite a nainštalujte si aplikáciu do 
svojho inteligentného zariadenia.
Pomocou tejto aplikácie môžete po pripojení 
vášho zariadenia iPod/iPhone/iPad alebo 
zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth 
k tomuto výrobku ovládať režimy prehrávania 
BT, DAB, TUNER a AUDIO IN z vášho 
inteligentného zariadenia.

Tip

 • Ak zdroj prepnete do režimu DOCK, pripojenie 
Bluetooth sa automaticky odpojí a aplikácia Philips 
DigitalRadio prestane fungovať.
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Prehrávanie	z	externého	
zariadenia
Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z 
externého zvukového zariadenia.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj vstup AUDIO IN.

2 3,5 mm kábel pre zvukový vstup (nie je 
súčasťou balenia) pripojte ku:
• konektoru AUDIO IN (3,5 mm) na 

zadnej strane tohto zariadenia.
• zásuvke pre slúchadlá na externom 

zariadení.
 » Na obrazovke sa zobrazí text [AUDIO 

IN] a aktuálny čas.

3 Na externom zariadení spustite 
prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode 
na používanie daného zariadenia).
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5	 Počúvanie	rádia

Poznámka

 • Pre optimálny príjem anténu úplne vytiahnite a nastavte 
jej polohu, alebo pripojte vonkajšiu anténu.

 • Tento výrobok nepodporuje príjem rozhlasového 
vysielania v pásme MW (stredné vlny).

 • Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových 
staníc DAB a 20 staníc FM.

 • Informujte sa u miestneho predajcu alebo prejdite 
na adresu www.WorldDAB.org, kde nájdete platné 
rozhlasové frekvencie vysielania DAB vo svojej oblasti.

 • Ďalšie informácie o rozhlasových staniciach vysielania 
DAB nájdete v časti „Informácie	o	produkte“ > „Typy 
programov	RDS“.

Automatické	uloženie	
rozhlasových staníc vysielania 
DAB
Ak nie je uložená žiadna rozhlasová stanica 
vysielania DAB, toto zariadenie dokáže 
automaticky vyhľadať a uložiť rozhlasové stanice 
vysielania DAB.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte ako zdroj vysielanie DAB.
 » Tlačidlom [FULL	SCAN] (Úplné 

vyhľadávanie) môžete posúvať 
zobrazenie na displeji.

2 Stlačením tlačidiel OK/  spustíte 
automatickú inštaláciu.
 » Toto zariadenie automaticky uloží 

rozhlasové stanice DAB s dostatočnou 
intenzitou signálu.

 » Po uložení všetkých dostupných 
rozhlasových staníc DAB sa 
automaticky spustí vysielanie prvej 
uloženej stanice DAB.

Základné	operácie
Ďalšie funkcie aktivujete podľa návodu 
uvedeného nižšie.

Naladenie	ďalšej	rozhlasovej	stanice	FM	s	
dostatočnou	intenzitou	signálu	na	nižšej/
vyššej	frekvencii:
Stlačením a podržaním tlačidla TUNING	+/-	

 /  spustite automatické vyhľadávanie.
Naladenie	rozhlasovej	stanice	FM	na	
konkrétnej	frekvencii:
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING	+/-	  / 

, až kým sa nezobrazia číslice frekvencie.
Automatické	naprogramovanie	rozhlasových	
staníc	FM:
Stlačením tlačidiel SCAN/PROG/  spustíte 
automatické programovanie.
Automatické	naprogramovanie	rozhlasových	
staníc	DAB:
Stlačením tlačidiel SCAN/PROG/  spustíte 
automatické skenovanie a programovanie.
Ručné	programovanie	rozhlasových	staníc:
1) Nalaďte rozhlasovú stanicu.
2) Stlačením a podržaním tlačidla 
SCAN/PROG/  aktivujte programovanie.
3) Stlačením tlačidla PRESET	+/-	  /  
priraďte rozhlasovej stanici poradové číslo.
4) Potvrďte stlačením tlačidla OK/ .
5) Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete 
zopakovaním bodov 1 až 4.
Naladenie	predvoľby	rozhlasovej	stanice:
Opakovane stlačte tlačidlo PRESET	+/-	  / .
Prepínanie	režimu	zvuku	medzi	[STEREO] 
(stereofónny)	a	[MONO]	(monofónny)	pre	
rádio	FM:
Opakovane stláčajte tlačidlo OK/ .
Zobrazenie	dostupných	informácií	o	
aktuálnej rozhlasovej stanici:
Opakovane stláčajte tlačidlo 
MENU/INFO/SET	TIME/ .
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Používanie	ponuky
Pri počúvaní rádia môžete aktivovať ponuku a 
používať možnosti ovládania.

1 Stlačte a podržte tlačidlo 
MENU/INFO/SET	TIME/ .
 » Režim FM: Zobrazí sa položka [SCAN] 

(vyhľadávanie).
 » Režim DAB: Zobrazí sa položka [FULL	
SCAN] (úplné vyhľadávanie).

2 Stlačením tlačidla TUNING	+/-	  / 
 vyberte možnosť ponuky a potom 

stlačením tlačidla OK/  potvrďte túto 
možnosť alebo prejdite do ponuky nižšej 
úrovne.

Režim	FM:

[SCAN] 
(vyhľadávanie)

Automatické vyhľadanie a 
uloženie rozhlasových staníc: 
[STRONG] (silné) len pre 
stanice so silným signálom, 
[ALL] (všetky) pre všetky 
rozhlasové stanice.

[AUDIO] 
(zvuk)

Výber režimu zvuku: 
[STEREO] (stereo) alebo 
[MONO] (mono).

 Režim DAB: 

[FULL	
SCAN] 
(úplné 
vyhľadávanie)

Prehľadanie a uloženie 
rozhlasových staníc DAB v 
blízkom dosahu.

[MANUAL] 
(manuálne)

Manuálne naladenie 
rozhlasovej stanice DAB.

[PRUNE] 
(odstránenie)

Odstránenie neplatných staníc 
zo zoznamu staníc.

[SYSTEM] 
(systém)

[RESET] (vynulovať): 
Vynulovanie všetkých nastavení 
rádia na predvolené výrobné 
hodnoty.
[SW	VER] (verzia softvéru): 
Zobrazenie aktuálnej verzie 
firmvéru.

[BT	UPGRD] (Bluetooth 
aktualizácia): Aktualizácia 
softvéru Bluetooth, ak je k 
dispozícii.
[UPGRADE] (aktualizácia) 
Aktualizácia firmvéru (ak je 
dostupná).
[BT	RESET] (Obnovenie 
Bluetooth nastavení): 
Obnovenie na predvolené 
nastavenie rozhrania Bluetooth.
[BT	ON] (Zapnutie 
Bluetooth): Ak je možnosť 
[BT	ON] aplikácie nastavená 
na ON (zap.), pripojenie 
Bluetooth zostane aktívne 
v pohotovostnom režime. 
Ak túto možnosť nastavíte 
na OFF (vyp.), v rámci 
znižovania spotreby energie 
sa pripojenie cez Bluetooth 
v pohotovostnom režime 
automaticky odpojí a aplikácia 
Philips DigitalRadio prestane 
pracovať.

3 Stlačením tlačidla MENU/INFO/SET	TIME/ 
 ukončíte ponuku.
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6	 Ďalšie	funkcie

Nastavenie	úrovne	hlasitosti
1 Počas prehrávania stlačením tlačidla VOL 

+/- zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Nastavenie	časovača	budíka
Môžete nastaviť dva budíky, ktoré sa spustia v 
rozličný čas. 

1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny. 
(pozrite si ‚Nastavenie času a dátumu‘ na 
strane 9)

2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo 
ALARM	1 alebo ALARM	2.
 » Jednotka zapípa.
 » Stlačte [SET	AL] (nastaviť budík),  

alebo  a číslice hodín začnú blikať.

3 Stlačením tlačidla TUNING	+/-	  /  
nastavte hodiny a nastavenie potvrďte 
stlačením tlačidla OK/ .
 » Začnú blikať číslice minút.

4 Zopakujte krok 3 a nastavte minúty, dátum 
budíka (pracovné dni, denne alebo cez 
víkend), zdroj (DOCK, BUZZ, DAB alebo 
TUNER) a hlasitosť.
 » Po potvrdení nastavenia hlasitosti 

zariadenie opäť raz zapípa.

Aktivovanie	a	deaktivovanie	časovača	
budíka
1 Opakovaným stláčaním tlačidla ALM	1 

alebo ALM	2 aktivujte alebo deaktivujte 
časovač.
 » Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa 

symbol  alebo .
 » Ak časovač vypnete, symbol  alebo 

 zmizne.

Opakovanie budenia

• Keď znie budík, stlačte tlačidlo 
BRIGHTNESS/REP	ALM.
 » Budík začne zvoniť o niekoľko minút.

Zastavenie zvonenia budíka

• Keď budík zvoní, stlačte príslušné tlačidlo 
ALARM	1 alebo ALM	2.
 » Budík sa vypne, ale nastavenia budíka 

zostanú uložené.

Zobrazenie nastavení budíka

• Stlačte tlačidlo ALARM	1 alebo ALM	2.

Nastavenie	časovača	vypnutia
Toto zariadenie sa môže po uplynutí 
nastaveného času automaticky prepnúť do 
pohotovostného režimu.
• Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP 

vyberte nastavenú dobu (v minútach).
 » Keď je aktivovaný časovač vypnutia, na 

displeji sa zobrazí  a hlasitosť bude 
počas posledných 5 minút postupne 
klesať.

Deaktivovanie	časovača	vypnutia
• Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP, až kým 

sa nezobrazí hlásenie [OFF] (vypnuté).
 » Ak je časovač vypnutia deaktivovaný, 

symbol  sa na obrazovke 
nezobrazuje.

Nastavenie jasu displeja
• Opakovaným stlačením tlačidla 

BRIGHTNESS/REP	ALM nastavíte 
rozdielne úrovne jasu displeja.
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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 5 W RMS

Frekvenčná odozva 80 Hz – 16 kHz, 
±3 dB

Odstup signálu od šumu > 67 dBA
AUDIO IN 600 mV RMS, 

22 kohmov

FM
Rozsah ladenia FM 87,5 – 

108 MHz
Ladiaca mriežka 50 KHz
 – Mono, odstup signálu od šumu 
26 dB
 – Stereo, odstup signálu od šumu 
46 dB

< 22 dBf
< 43 dBf

Citlivosť vyhľadávania < 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie < 2 %
Odstup signálu od šumu > 55 dB

Rádioprijímač	DAB
Rozsah ladenia 174 – 240 MHz (pásmo 

III)
Citlivosť > 90 dB

Reproduktory
Impedancia reproduktorov 4 ohmy
Budič reproduktora 57 mm
Citlivosť > 84 dB/

m/W

Bluetooth®

Verzia 
Bluetooth®

V2.1 + EDR

Frekvenčné 
pásmo

2,402 – 2,480 GHz pásmo 
ISM

Dosah 10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné	informácie
Sieťový napájací adaptér 
AC/DC

Model: OH-
1018E0752500U
Vstup: 100 – 
240 V~ 50/60 Hz; 
650 mA; 
Výstup: 7,5 V  
2,5 A

Prevádzková spotreba 
energie

19 W

Spotreba energie v 
pohotovostnom režime 
(displej budíka)

< 1 W

Rozmery 
 -  Hlavná jednotka (Š x 

V x H)

 

263 x 135 x 165 
mm

Hmotnosť
 - Hlavná jednotka

 

1,18 kg
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Typy	programov	RDS
NO TYPE (ŽIADNY 
TYP)

Žiadny typ programu 
RDS

NEWS (SPRÁVY) Služby správ
AFFAIRS 
(UDALOSTI)

Politika a aktuálne 
udalosti

INFO Špeciálne informačné 
programy

SPORT (ŠPORT) Športy
EDUCATE 
(VZDELÁVANIE)

Vzdelávanie a pokročilé 
kurzy

DRAMA 
(DIVADLO)

Rádiové hry a literatúra

CULTURE 
(KULTÚRA)

Kultúra, náboženstvo a 
spoločnosť

SCIENCE (VEDA) Veda
VARIED (RÔZNE) Zábavné programy
POP M Populárna hudba
ROCK M Rocková hudba
MOR M Ľahká hudba
LIGHT M (ĽAHKÁ 
H)

Ľahká klasická hudba

CLASSICS 
(KLASIKA)

Klasická hudba

OTHER M 
(OSTATNÁ H)

Špeciálne hudobné 
programy

WEATHER 
(POČASIE)

Počasie

FINANCE 
(FINANCIE)

Financie

CHILDREN (DETI) Programy pre deti
SOCIAL 
(SPOLOČENSKÉ)

Udalosti v spoločnosti

RELIGION 
(NÁBOŽENSTVO)

Náboženstvo

PHONE IN (NA 
ZAVOLANIE)

Na zavolanie

TRAVEL 
(CESTOVANIE) 

Cestovanie

LEISURE (VOĽNÝ 
ČAS)

Voľný čas

JAZZ Jazzová hudba
COUNTRY Hudba country

NATION M 
(NÁRODNÁ H)

Národná hudba

OLDIES (STARÉ 
HITY)

Hudba z minulosti

FOLK M (FOLKOVÁ 
H)

Folková hudba

DOCUMENT 
(DOKUMENT)

Dokumentárne 
programy

TES Testovanie alarmu
ALARM Alarm
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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 než sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu 
spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne	napájanie
 • Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je 

správne pripojená.
 • Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod 

prúdom.
 • Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Žiadny	zvuk
 • Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje
 • Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, 

potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný	príjem	rádia
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a 

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

Nefunguje	časovač
 • Správne nastavte hodiny.
 • Zapnite časovač.

Nastavenie	hodín/časovača	bolo	vymazané
 • Došlo k výpadku napájania alebo k 

odpojeniu sieťovej zástrčky. 
 • Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Prehrávanie hudby nie je na jednotke 
dostupné	ani	po	úspešnom	pripojení	rozhrania	
Bluetooth.
 • Zariadenie nie je možné použiť na 

bezdrôtové prehrávanie hudby cez túto 
jednotku. 

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s 
aktivovaným	rozhraním	Bluetooth	nízka.
 • Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. 

Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke 
alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie	je	možné	pripojenie	k	jednotke.
 • Zariadenie nepodporuje profily 

požadované pre túto jednotku. 
 • Funkcia Bluetooth nie je v zariadení 

zapnutá. Pozrite si návod na používanie 
daného zariadenia, v ktorom nájdete 
informácie o aktivácii tejto funkcie.

 • Táto jednotka nie je v režime párovania. 
 • Jednotka je už pripojená k inému 

zariadeniu s aktivovaným rozhraním 
Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to 
znova.

Spárované	mobilné	zariadenie	sa	pripojí	a	
vzápätí	odpojí.
 • Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. 

Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke 
alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

 • Niektoré mobilné telefóny sa môžu 
pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení 
alebo ukončení hovoru. Nejde o poruchu 
ani chybu tejto jednotky.

 • Niektoré zariadenia majú funkciu úspory 
energie, ktorá automaticky ukončí 
pripojenie rozhrania Bluetooth. Nejde o 
poruchu ani chybu tejto jednotky.
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