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1	 Bezpečnosť	a	
upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, 
prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im 
rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými 
pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, 
záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt 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. 
 • Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri 

zariadenia.
 • Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo 

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

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.

n Zariadenie	nesmie	byť	vystavené	
kvapkajúcej	ani	striekajúcej	kvapaline.	

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

p Tam,	kde	ako	odpájacie	zariadenie	
slúži	sieťová	zástrčka	alebo	prepájacie	
zariadenie,	musí	zostať	toto	odpájacie	
zariadenie	ľahko	prístupné	pre	okamžité	
použitie.

q Uistite	sa,	že	je	okolo	produktu	dostatok	
voľného	priestoru	na	vetranie.
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r Batérie	(súprava	batérií	alebo	vstavané	
batérie)	nesmú	byť	vystavené	zdrojom	
nadmerne	vysokej	teploty,	ako	je	
napríklad	slnečné	žiarenie,	oheň	alebo	
podobné	zdroje	tepla.

Starostlivosť	o	váš	produkt

• Do priečinka na disk nevkladajte okrem 
diskov žiadne iné predmety.

• Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené 
ani popraskané disky.

• Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, 
vyberte disky z priečinka na disk.

• Produkt čistite iba pomocou tkaniny z 
mikrovlákna.

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.

  

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.

Súlad	so	smernicami

 
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.
Tento	prístroj	je	označený	nasledovným	
štítkom:

 
Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

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

  
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) 
a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) 
znamenajú, že elektronické zariadenie bolo 
navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu 
iPod alebo iPhone 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 zariadenia 
so zariadením iPod alebo iPhone môže 
ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti 
Apple Inc. registrované v USA. a ďalších 
krajinách. 

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

  
© 2013 CSR plc a jej dcérske spoločnosti.
Značka aptX® a logo aptX sú ochranné známky 
spoločnosti CSR plc alebo jednej z jej dcérskych 
spoločností a môžu byť zaregistrované v jednej 
alebo viacerých jurisdikciách.
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2 Váš mikro 
systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. 
Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory 
poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte 
svoj produkt na lokalite www.philips.com/
welcome.

Úvod
Toto	zariadenie	vám	umožňuje:
• počúvať zvukový obsah z diskov, zariadení 

USB, zariadení iPod/iPhone, zariadení 
Bluetooth a ďalších externých zariadení

• počúvať vysielanie rozhlasových staníc
Zariadenie podporuje nasledujúce formáty 
médií:

 
 
 
Obsah	balenia
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka
• Diaľkové ovládanie s batériou typu AAA
• Sieťový kábel
• Anténa na príjem vysielania DAB
• Tlačené materiály
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Hlavná	jednotka	-	prehľad

 
a 

• Zásuvka USB.

b
a

c
d
e
f
g
h
i

j

q

r

k

l
m
n
o

p

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

c Dok pre zariadenie iPod/iPhone 
s	30-pinovým	konektorom
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d Dok pre zariadenie iPod/iPhone s 
konektorom Lightning

e 

• Zapnutie zariadenia, prepnutie do 
pohotovostného režimu alebo do 
pohotovostného režimu Eco Power.

f SRC
• Výber zdroja: DISC, USB, TUNER, DAB, 

IPOD_IPHONE, BT alebo AUDIO IN.

g 

• Vysunutie disku.

h 

• Zastavenie prehrávania.
• Vymazanie programu.
• Prístup do ponuky iPod/iPhone.
• V pohotovostnom režime zapnutie 

alebo vypnutie funkcie ukážky.

i 

• Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

j Indikátor LED

k  / 
• Preskočenie na predchádzajúcu/

nasledujúcu skladbu.
• Naladenie rozhlasovej stanice.
• Stlačením a podržaním tohto tlačidla 

môžete vyhľadávať v rámci skladby/
disku/zariadenia USB/iPod/iPhone.

l Panel	displeja
• Zobrazenie aktuálneho stavu.

m +/-
• Nastavenie hlasitosti.
• Nastavenie času.

n Priečinok	na	disk

o Prepínač	na	výber	konektora	
Lightning/30-pinového	konektora

p Kryt doku

q AC ~ MAINS
• Zásuvka napájania.

r FM/DAB ANTENNA

Diaľkové	ovládanie	-	prehľad

 
a 

• Zapnutie zariadenia, prepnutie do 
pohotovostného režimu alebo do 
režimu Eco Power.

b 

• Vysunutie disku

c  /DOCK
• Výber doku (IPOD_IPHONE) alebo 

zdroja Bluetooth.

d CD/FM/DAB+
• Vyberte ako zdroj disk.
• Výber rádia FM/DAB+ ako zdroja.

d

e

c

b

f

g

h

i

j

k

a

l
m
n

o

p

q

r
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e OK
• Potvrdenie výberu.
• Prepínanie medzi nastavením zvuku 

STEREO alebo MONO v režime 
rádioprijímača.

f  / 
• Preskočenie na predchádzajúcu/

nasledujúcu skladbu.
• Naladenie rozhlasovej stanice.
• Stlačením a podržaním tohto tlačidla 

môžete vyhľadávať v rámci skladby/
disku/zariadenia USB/iPod/iPhone.

g PRESET/ALBUM  / 
• Preskočenie na predchádzajúci/

nasledujúci album. 
• Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
• Navigácia v ponuke prehrávača iPod/

iPhone.
• Nastavenie času.

h VOL+/-
• Nastavenie hlasitosti.
• Nastavenie času.

i MUTE
• Stlmenie alebo opätovné obnovenie 

hlasitosti.

j SOUND/BASOVÝ REPRODUKTOR
• Výber predvoleného zvukového 

nastavenia.
• Zapnutie nastavenia hlasitosti 

subwoofera.

k CLOCK
• Nastavenie hodín v pohotovostnom 

režime.
• Zobrazenie aktuálneho času v 

ktoromkoľvek režime zdroja.

l SLEEP/TIMER
• Nastavenie časovača vypnutia.
• Nastavenie časovača budíka.

m REPEAT/SHUFFLE
• Výber režimu opakovaného 

prehrávania.
• Výber režimu prehrávania v náhodnom 

poradí.

n PROG
• Programovanie skladieb zo zdroja, 

ktorým je disk alebo zariadenie USB.
• Programovanie rozhlasových staníc.

o RDS/DISPLAY
• Výber informácií vysielania RDS.
• Synchronizácia hodín so stanicou RDS.
• Výber zobrazenia informácií počas 

prehrávania.
• Nastavenie jasu displeja v 

pohotovostnom režime.

p 

• Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

q  /MENU
• Zastavenie prehrávania.
• Vymazanie programu.
• Prístup do ponuky iPod/iPhone.
• V pohotovostnom režime: zapnutie 

alebo vypnutie ukážky funkcií.

r USB/AUDIO IN
• Výber zariadenia USB ako zdroja.
• Výber externého zdroja zvuku.
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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 zadnej strane zariadenia. Tieto čísla 
si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________

Pripojenie antény FM/DAB
Tip

 • Anténu musíte pripojiť a úplne vytiahnuť pred 
pripojením elektrickej siete.

 • Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, pripojte vonkajšiu 
anténu FM do zásuvky FM/DAB ANTENNA.

 • Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového 
vysielania v pásme MW.

• Pripojte pribalenú drôtovú anténu FM/DAB 
do zásuvky FM/DAB ANTENNA.

  

Pripojenie napájania
Výstraha

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

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

 • Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa 
uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

• Pripojte napájací kábel k: 
• zásuvke AC ~ MAINS na hlavnej 

jednotke.
• elektrickej zásuvky.

  
Príprava	diaľkového	ovládania

Výstraha

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

Vloženie	batérie	do	diaľkového	ovládania:	

1 Otvorte priečinok na batérie.

2 Vložte jeden kus batérie typu AAA 
so správnou polaritou (+/-) podľa 
vyznačenia.
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3 Zatvorte priečinok na batérie.

  
Poznámka

 • Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, 
batériu vyberte.

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

Nastavenie hodín
Poznámka

 • Hodiny je možné nastaviť len v pohotovostnom režime.

1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte 
stlačené CLOCK, čím aktivujete režim 
nastavenia hodín.

2 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový 
formát.

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla CLOCK.
 » Začnú blikať číslice hodín.

4 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
nastavte hodinu.

5 Výber potvrďte stlačením tlačidla CLOCK.
 » Začnú blikať číslice minút.

6 Stlačením tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
nastavte minúty.

7 Výber potvrďte stlačením tlačidla CLOCK.

Poznámka

 • Formát hodín/hodiny/minúty môžete nastaviť aj 
stlačením tlačidla VOL	-/+ na diaľkovom ovládaní alebo 
na hlavnej jednotke.

 • Ak chcete opustiť režim nastavenia hodín bez uloženia, 
stlačte tlačidlo  /MENU.

 • Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, 
systém automaticky ukončí režim nastavenia hodín.

Tip

 • Stlačením tlačidla CLOCK môžete zobraziť hodiny v 
akomkoľvek režime zdroja.

Automatické	uloženie	
rozhlasových	staníc
Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice, 
zariadenie ich dokáže uložiť automaticky.

1 Zapnite zariadenie. 

2 Opakovaným stlačením tlačidla 
CD/FM/DAB+ vyberte ako zdroj 
rádioprijímač FM.
 » Na displeji sa zobrazí hlásenie [AUTO 

INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP 
CANCEL] (stlačením tlačidla  
spustíte automatickú inštaláciu alebo ju 
stlačením tlačidla  zrušíte). 

3 Stlačte tlačidlo .
 » Zariadenie automaticky uloží 

rozhlasové stanice v pásme FM 
s dostatočnou intenzitou signálu.
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 » Po uložení všetkých dostupných 
rozhlasových staníc sa automaticky 
spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

Zapnutie
• Stlačte tlačidlo .

 » Zariadenie sa prepne na naposledy 
vybraný zdroj.

Prepnutie	do	pohotovostného	režimu

• Opätovným stlačením tlačidla  prepnete 
systém do pohotovostného režimu.
 » Na zobrazovacom paneli sa zobrazia 

hodiny (ak sú nastavené).
Prepnutie	do	úsporného	režimu	ECO	Power:
• Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo 

.
 » Nakrátko sa zobrazí hlásenie 

[ECOPOWER] (Eco Power).

Tip

 • Po 15 minútach v pohotovostnom režime sa zariadenie 
prepne do úsporného režimu Eco Power.

Prepínanie	medzi	pohotovostným	režimom	a	
režimom	Eco	Power:
• Stlačením a podržaním tlačidla  v 

pohotovostnom režime/režime Eco Power 
prepnite jednotku do režimu Eco Power/
pohotovostného režimu.

Ukážka	funkcií	zariadenia
• V pohotovostnom režime stlačte 

tlačidlo  /MENU, až kým z pravého do 
ľavého okraja displeja neprejde hlásenie 
[WELCOME TO PHILIPS] (víta vás 
zariadenie Philips) a následne sa nakrátko 
zobrazí hlásenie [DEMO ON] (ukážka 
zapnutá).

 » Po jednej sa zobrazia dostupné funkcie 
tohto systému.

• Ak chcete ukážku vypnúť, znovu stlačte 
tlačidlo  /MENU.

Poznámka

 • Stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke môžete 
zapnúť/vypnúť ukážku.
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4 Prehrávanie

Prehrávanie disku
1 Opakovaným stlačením tlačidla 

CD/FM/DAB+ vyberte ako zdroj disk.

2 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou 
musí smerovať nahor.

3 Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, 
stlačte tlačidlo .

  
Preskočenie	na	skladbu

Pre CD:
• Stlačením tlačidla  /  vyberiete inú 

skladbu.
Pre disk MP3 a USB: 

1 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
vyberte album alebo priečinok.

2 Stlačením tlačidla  /  vyberte skladbu 
alebo súbor.

Vyhľadávanie	v	rámci	skladby

1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo 
 / .

2 Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením 
tlačidla.

Programovanie	skladieb

Poznámka

 • Skladby môžete naprogramovať len pri zastavenom 
prehrávaní.

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

1 Stlačením tlačidla PROG aktivujte režim 
programovania.
 » Zobrazí sa hlásenie [PROG] (program).

2 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA 
vyberte album stláčaním tlačidiel 
PRESET/ALBUM  / .

3 Stlačením tlačidla  /  vyberte skladbu 
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).
• Ak chcete program vymazať, pri 

zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo 
 /MENU.

Zobrazenie	informácií	o	prehrávaní

• Počas prehrávania opakovane stláčajte 
tlačidlo RDS/DISPLAY, čím zvolíte rôzne 
informácie o prehrávaní. 
• Pri diskoch CD: odohraný čas aktuálnej 

skladby, zostávajúci čas aktuálnej 
skladby, zostávajúci čas všetkých 
skladieb.
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• Pri diskoch MP3/WMA a zariadeniach 
USB: informácie ID3, ako napríklad 
[TITLE] (názov), [ARTIST] (interpret), 
[ALBUM] (album).

Výber	možností	opakovaného/
náhodného prehrávania

1 Možnosť opakovaného/náhodného 
prehrávania vyberiete počas prehrávania 
opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT/
SHUFFLE.
• REP: opakované prehrávanie aktuálnej 

skladby.
• REP ALL: opakované prehrávanie 

všetkých skladieb.
• REP ALB: opakované prehrávanie 

všetkých skladieb v tomto albume.
• SHUF: náhodné prehrávanie všetkých 

skladieb. 

2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite 
opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT/
SHUFFLE, až kým sa neprestanú 
zobrazovať možnosti.

Prehrávanie zo zariadenia 
USB

Poznámka

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

1 Vysokokapacitné úložné zariadenie USB 
zapojte do zásuvky .

  
2 Opakovaným stláčaním tlačidla 

USB/AUDIO IN vyberte ako zdroj 
zariadenie USB.
 » Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak 

nie, stlačte .
• Na výber priečinka stlačte tlačidlá 

PRESET/ALBUM  / .
• Na výber zvukového súboru stlačte 

tlačidlá  / .
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Prehrávanie zo zariadenia 
Bluetooth
Pomocou tejto jednotky môžete počúvať 
hudbu zo zariadení Bluetooth.

Poznámka

 • Skôr ako zariadenie Bluetooth k jednotke pripojíte, 
oboznámte sa s možnosťami využitia rozhrania 
Bluetooth v tomto zariadení. 

 • 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 zariadením 
Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.

1 Opakovaným stlačením tlačidla  /DOCK 
vyberte ako zdroj Bluetooth.

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

3 V zariadení vyberte položku „PHILIPS 
DTB3185“, čím spustíte párovanie.
 » Indikátor LED začne blikať.
 » Na displeji sa zobrazí hlásenie [BT].

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

4 Po úspešnom pripojení zariadenie 
dvakrát pípne a indikátor LED sa rozsvieti 
namodro.

5 Spustite prehrávanie hudby v zariadení 
Bluetooth.

  
Tip

 • Ak sa jednotka prepne zo zdroja Bluetooth na iné 
zdroje, pripojené zariadenie Bluetooth sa automaticky 
odpojí.

 • Jednotka si dokáže zapamätať 8 naposledy pripojených 
zariadení Bluetooth.

Vymazanie histórie párovania zariadenia 
Bluetooth:
• Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo 

.
 » Aktuálne pripojenie Bluetooth sa 

odpojí.
 » Po úspešnom vymazaní histórie 

párovania cez BT zariadenie dvakrát 
pípne.

      PHILIPS
      DTB3185 0000

PIN 

BT
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5 Prehrávanie 
obsahu 
prehrávača	iPod/
iPhone

Prostredníctvom tohto zariadenia si môžete 
vychutnávať zvukový obsah z prehrávača iPod 
alebo zariadenia iPhone.

Kompatibilné	zariadenia	iPod/
iPhone
Prostredníctvom dvoch integrovaných 
dokovacích staníc jednotka podporuje 
nasledovné modely zariadenia iPod a iPhone:
Určené pre (konektor Lightning):
• iPhone 5
• iPod nano (7. generácia)
• iPod touch (5. generácia)
Taktiež určené pre (30-pinový konektor):
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS 
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod nano (2./3./4./5./6. generácia)
• iPod classic
• iPod touch (1./2./3./4. generácia)

Vloženie	prehrávača	iPod/
iPhone
1 Nadvihnite kryt doku.

2 Posuňte prepínač  doprava a podržte 
ho.

  
3 Otočte dokovacie konektory smerom 

dopredu alebo dozadu, čím vyberiete 
konektor Lightning alebo 30-pinový 
konektor. Potom uvoľnite prepínač. 

4 Vložte zariadenie iPod/iPhone do doku.
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Počúvanie	obsahu	zariadenia	
iPod/iPhone

Poznámka

 • Uistite sa, že je zariadenie iPod/iPhone správne vložené.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla  /DOCK 
vyberte ako zdroj dok.

2 Spustite prehrávanie zvuku v zariadení 
iPod/iPhone.
• Navigácia v ponuke: stlačte tlačidlo 

MENU/ , potom tlačidlami  /  / 
 /  vyberte požadovanú možnosť 

a výber potvrďte tlačidlom OK.
• Prehrávanie pozastavíte/obnovíte 

stlačením tlačidla .
• Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte 

tlačidlá  / .
• Ak chcete počas prehrávania 

vyhľadávať: stlačte a podržte tlačidlá  
/ , potom ich uvoľnite, čím sa obnoví 
normálne prehrávanie..

Nabíjanie zariadenia iPod/
iPhone
• Keď je zariadenie pripojené do elektrickej 

siete, batéria zariadenia iPod/iPhone v doku 
sa začne automaticky nabíjať.

Odstránenie	prehrávača	iPod/
iPhone
• Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone z doku.
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6	 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 30 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 
CD/FM/DAB+ prepnite na režim vysielania 
DAB.
 » Zobrazí sa hlásenie [FULL SCAN] 

(úplné vyhľadávanie).

2 Stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke 
alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládaní 
spustite automatickú inštaláciu.
 » Toto zariadenie automaticky uloží 

rozhlasové stanice s dostatočnou 
intenzitou signálu.

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

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  /  
spustite automatické vyhľadávanie.
Naladenie	rozhlasovej	stanice	FM	na	
konkrétnej	frekvencii:
Opakovane stláčajte tlačidlo  / , až 
kým sa nezobrazia číslice frekvencie.
Automatické	naprogramovanie	rozhlasových	
staníc	FM:
Stlačením a podržaním tlačidla PROG spustite 
automatické programovanie.
Automatické	naprogramovanie	rozhlasových	
staníc	DAB:
Stlačením a podržaním tlačidla PROG spustite 
automatické vyhľadávanie a programovanie.
Ručné	programovanie	rozhlasových	staníc:
1) Nalaďte rozhlasovú stanicu.
2) Stlačením tlačidla PROG aktivujte režim 
programovania.
3) Stlačením tlačidla PRESET/ALBUM  /  
priraďte rozhlasovej stanici poradové číslo.
4) Potvrďte tlačidlom PROG.
5) Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete 
zopakovaním bodov 1 až 4.
Naladenie	predvoľby	rozhlasovej	stanice:
Opakovane stlačte tlačidlo PRESET/ALBUM 

 / .
Prepínanie	režimu	zvuku	medzi	[STEREO] 
(stereofónny)	a	[MONO]	(monofónny)	pre	
rádio FM:
Opakovane stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie	dostupných	informácií	o	
aktuálnej	rozhlasovej	stanici:
Opakovane stláčajte tlačidlo RDS/DISPLAY.
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Synchronizácia	hodín	s	rozhlasovou	stanicou	
RDS:
1) Nalaďte rozhlasovú stanicu RDS, ktorá 
vysiela časové signály.
2) Stlačením tlačidla RDS/DISPLAY zobrazte 
čas vysielaný cez RDS.
2) Stlačte a podržte tlačidlo RDS/DISPLAY, až 
kým sa nezobrazí položka [CT SYNC].

Používanie	ponuky
Pri počúvaní rádia môžete aktivovať ponuku a 
používať možnosti ovládania.

1 Stlačte tlačidlo  /MENU.
 » Režim FM: Zobrazí sa položka [SCAN 

SET] (nastavenie vyhľadávania).
 » Režim DAB: Zobrazí sa položka 

[STATION] (stanica).

2 Stlačením tlačidla  /  vyberte 
požadovanú možnosť ponuky a potom 
stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke 
alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládaní 
potvrďte voľbu alebo prejdite do ponuky 
nižšej úrovne.

Režim	FM:

[SCAN SET] 
(nastavenie 
vyhľadávania)

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).

[SYSTEM] 
(systém)

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

 Režim DAB: 

[STATION] 
(stanica)

Otvorenie zoznamu predtým 
uložených rozhlasových staníc 
DAB. 
Stlačením tlačidla  /  
vyberte stanicu a potom 
stlačením tlačidla  na 
hlavnej jednotke alebo tlačidla 
OK na diaľkovom ovládaní 
spustite prehrávanie.

[FULL 
SN] (úplné 
vyhľadávanie)

Prehľadanie a uloženie 
rozhlasových staníc DAB v 
blízkom dosahu.

[MANUAL] 
(manuálne)

Manuálne naladenie 
rozhlasovej stanice DAB.

[DRC] 
(ovládanie 
dynamického 
rozsahu)

Vyberte úroveň efektu 
ovládania dynamického 
rozsahu.

[SYSTEM] 
(systém)

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

3 Stlačením tlačidla  /MENU ukončíte 
ponuku.
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7 Nastavenie 
zvuku

Nastavenie	hlasitosti
• Počas prehrávania stlačením tlačidla VOL 

+/- zvýšte/znížte hlasitosť.

Nastavenie	hlasitosti	subwoofera

1 Počas prehrávania stlačte a podržte 
stlačené tlačidlo SOUND/BASOVÝ 
REPRODUKTOR, čím zapnete nastavenie 
hlasitosti subwoofera.

2 Stlačením tlačidla VOL	+/- zvýšite/znížite 
hlasitosť subwoofera v priebehu 5 sekúnd.

Výber	prednastaveného	
zvukového	efektu
• Počas prehrávania opakovaným 

stláčaním tlačidla SOUND/BASOVÝ 
REPRODUKTOR vyberte:
• [BALANCED] (vyvážený)
• [WARM] (príjemný)
• [BRIGHT] (jasný)
• [POWERFUL] (mohutný)
• [CLEAR] (čistý)

Stlmenie	zvuku
• Počas prehrávania stlačením tlačidla MUTE 

zapnete/zrušíte stlmenie zvuku.



20 SK

8	 Ďalšie	funkcie

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

TIMER nastavte dobu (v minútach). Systém 
musí byť pri nastavovaní zapnutý.
• [SLEEP OFF]
• [SLEEP	--	120]
• [SLEEP	--	90]
• [SLEEP	--	60]
• [SLEEP	--	45]
• [SLEEP	--	30]
• [SLEEP	--	15]
 » Ak je časovač vypnutia aktivovaný, 

zobrazí sa symbol .

Deaktivovanie	časovača	vypnutia
• Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP/TIMER, 

až kým sa nezobrazí hlásenie [SLEEP OFF] 
(časovač vypnutý).
 » Keď je časovač vypnutia deaktivovaný, 

symbol  sa nezobrazuje.

Nastavenie	časovača	budíka
Toto zariadenie je možné použiť ako budík. 
V prednastavenom čase sa spustí prehrávanie 
zo zdroja: DISC, USB,TUNER, DAB, IPOD_
IPHONE alebo PLAYLIST.

1 Stlačením tlačidla  prepnete systém do 
pohotovostného režimu.

2 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

3 Stlačte a podržte tlačidlo SLEEP/TIMER.
 » Zobrazí sa výzva na výber zdroja.

4 Stlačením tlačidla zdroja vyberte zdroj: 
DISC, USB, TUNER, DAB, IPOD_IPHONE 
alebo PLAYLIST.

5 Výber potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/
TIMER.
 » Začnú blikať číslice hodín.

6 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
nastavte hodinu.

7 Výber potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/
TIMER.
 » Začnú blikať číslice minút.

8 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
nastavte minúty.

9 Výber potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/
TIMER.
 » Hlásenie [VOL] (hlasitosť) začne blikať.

10 Stláčaním tlačidiel PRESET/ALBUM  /  
upravte hlasitosť a potvrďte ju stlačením 
tlačidla SLEEP/TIMER.
 » Časovač je nastavený a aktivovaný.

Tip

 • Zdroj môžete vybrať aj stláčaním tlačidla VOL+/- alebo 
PRESET/ALBUM  /  na diaľkovom ovládaní alebo 
tlačidla +/- na hlavnej jednotke.

 • Hodiny, minúty a hlasitosť môžete upraviť aj stlačením 
tlačidla VOL+/- na diaľkovom ovládaní alebo na hlavnej 
jednotke.

Aktivovanie	a	deaktivovanie	časovača	
budíka

1 Stlačením tlačidla  prepnete systém do 
pohotovostného režimu.

2 Opakovaným stláčaním SLEEP/TIMER 
aktivujte alebo deaktivujte časovač.
 » Ak je časovač aktivovaný, displej 

zobrazí .
 » Ak je časovač deaktivovaný,  zmizne 

z displeja.
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Poznámka

 • Časovač budíka nie je možné nastaviť v režime AUDIO 
IN.

 • Ak je zvolený zdroj DISC/USB/dok a skladbu nemožno 
prehrať, automaticky sa aktivuje rádioprijímač.

 • Ak je ako zdroj budíka zvolený zoznam skladieb 
zariadenia iPod/iPhone, musíte v zariadení iPod/iPhone 
vytvoriť zoznam skladieb s názvom „PHILIPS“.

 • Ak vo vašom zariadení iPod/iPhone neexistuje žiadny 
zoznam skladieb s názvom „PHILIPS“ alebo tento 
zoznam skladieb neobsahuje žiadne prehrávateľné 
skladby, zariadenie prepne zdroj budíka na knižnicu 
zariadenia iPod/iPhone.

Prehrávanie z externého 
zvukového zariadenia
Pomocou tohto zariadenia môžete prehrávať 
obsah z externého zvukového zariadenia, ako 
napríklad prehrávača MP3.

1 3,5 mm zvukový kábel (nie je súčasťou 
balenia) pripojte ku:
• konektoru AUDIO IN na jednotke.
• konektoru slúchadiel na zvukovom 

zariadení.

  

2 Opakovaným stlačením tlačidla 
USB/AUDIO IN vyberte ako zdroj 3,5 mm 
zvukový vstup.

3 Spustite prehrávanie z externého 
zvukového zariadenia.

Nastavenie	jasu	displeja
Poznámka

 • Jas displeja je možné upraviť iba v pohotovostnom 
režime.

• V pohotovostnom režime opakovaným 
stlačením tlačidla RDS/DISPLAY upravte 
jas displeja.
• Plný jas (100 %)
• Polovičný jas (70 %)
• Nízky jas (40 %)
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9	 Informácie	o	
výrobku

Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Technické	údaje

Zosilňovač
Maximálny výstupný 
výkon

2 x 15 W + 30 W 
RMS

Frekvenčná odozva 45 Hz – 20 kHz, 
±3 dB

Odstup signálu od šumu > 77 dBA
Vstup Audio In 600 mV RMS 22 k 

Disk
Typ lasera Polovodičový
Priemer disku 12 cm
Podporované disky CD-DA, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

Audio DAC 24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické 
skreslenie

< 0,8 % (1 kHz)

Frekvenčná odozva 4 Hz – 20 kHz 
(44,1 kHz)

Odstup signálu od 
šumu

> 77 dBA

Rádioprijímač	(FM)
Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka 50 KHz

Citlivosť
–  Mono, odstup signálu od 

šumu 26 dB
–  Stereo, odstup signálu od 

šu mu 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 dBf

Bluetooth
Štandardný Štandard Bluetooth verzie 

2.1+EDR
Frekvenčné 
pásmo

2,402~2,480 GHz pásmo ISM

Dosah 10 m (voľné priestranstvo)

Reproduktory
Impedancia 
reproduktorov

8 ohmov

Budič reproduktora 65 mm s úplným 
rozsahom

Citlivosť > 84 dB/m/W

Všeobecné	informácie
Sieťové napájanie 110 – 240 V ~, 

50/60 Hz
Prevádzková spotreba 
energie

45 W

Spotreba energie v 
pohotovostnom režime 
Eko

< 0,5 W

USB Direct  Verzia 2.0 HS
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Rozmery (Š x V x H)
 - Hlavná jednotka 234 x 920 x 

238 mm
Hmotnosť 
- Hlavná jednotka 9,0 kg

Informácie	o	možnostiach	
prehrávania	cez	rozhranie	
USB
Kompatibilné	zariadenia	USB:	
• Pamäť USB typu flash (USB 1.1 a USB 2.0)
• Prehrávače USB typu flash (USB 1.1 a USB 

2.0)
• Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka 

kariet)
Podporované	formáty:
• Formát USB alebo formát pamäťového 

súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť 
sektora: 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
• ID3 tag v2.0 až v2.3
• Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 

(maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Podporované	formáty	MP3	
diskov
• ISO9660, Joliet
• Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti 

od dĺžky názvu súboru)
• Maximálny počet albumov: 99

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

• Podporované prenosové rýchlosti: 
32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti 
s variabilným tokom

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
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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

Údržba
Čistenie	skrinky
• Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku 

so 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 
nahrávky.

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 bežne 
dostupným čističom. Postupujte podľa 
inštrukcií dodávaných s čističom.
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10 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/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem jednotky si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne	napájanie
 • Uistite sa, že sieťový napájací kábel 

zariadenia je správne zapojený.
 • Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod 

prúdom.
 • V rámci funkcie šetrenia spotreby energie 

sa systém automaticky vypína 15 minút 
po ukončení prehrávania skladieb, ak v 
tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého 
ovládacieho prvku.

Žiadny	zvuk	alebo	slabý	zvuk
 • Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje
 • Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, 

potom zariadenie opäť zapnite.
 • V rámci funkcie šetrenia spotreby energie 

sa systém automaticky vypína 15 minút 
po ukončení prehrávania skladieb, ak v 
tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého 
ovládacieho prvku.

Nefunguje	diaľkové	ovládanie.
 • Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného 

tlačidla najskôr vyberte správny zdroj 
pomocou diaľkového ovládania, a nie na 
hlavnej jednotke.

 • Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým 
ovládaním a zariadením.

 • Vložte batérie so správnym usporiadaním 
polarity (značky +/–) podľa obrázka.

 • Vymeňte batérie.
 • Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo 

na snímač na prednej strane zariadenia.

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.

Nie	je	možné	zobraziť	niektoré	súbory	na	
zariadení USB
 • Počet priečinkov alebo súborov v zariadení 

USB prekročil určitý limit. Tento jav 
nepredstavuje poruchu.

 • Formáty týchto súborov nie sú 
podporované.

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

kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný	príjem	rozhlasového	vysielania
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a 

vaším televízorom alebo videorekordérom.
 • Namiesto nej pripojte vonkajšiu anténu 

FM/DAB.

Nefunguje	časovač
 • Správne nastavte hodiny.
 • Zapnite časovač.

Nastavenie	hodín/časovača	bolo	vymazané
 • Napájanie bolo prerušené alebo došlo k 

odpojeniu sieťového kábla. 
 • Opakovane 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. 
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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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