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Pomoc a podpora

Na stránke www.philips.com si môžete pozrieť
inštruktážne videá a nájsť odpovede na najčastejšie
otázky o vašom produkte.

Inštruktážne videá
Ak potrebujete pomoc s nastavením systému
SoundBar alebo ďalšie informácie, pozrite si
inštruktážne videá na adrese www.philips.com/
support.

Často kladené otázky
Ak máte problém, pozrite si najčastejšie otázky
pre tento systém SoundBar na adrese www.
philips.com/support.
Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo vašej krajine.
Varovanie
•• Nepokúšajte sa opraviť systém SoundBar
sami. Hrozí riziko vážneho zranenia,
neopraviteľného poškodenia systému
SoundBar alebo straty platnosti záruky.

Kontaktovanie spoločnosti
Philips
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového
čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové
číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej
strane produktu. Pred tým, ako sa obrátite na
spoločnosť Philips, poznačte si nasledujúce čísla:
Číslo modelu
__________________________
Sériové číslo
___________________________
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Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.

Súlad so smernicami

Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/
ES (EMC).

Poistka napájania
Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s
elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo.
Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou
zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:
• technickými parametrami vyznačenými na
zástrčke,
• symbolom schválenia BS 1362 a
• schválenia ASTA.
Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa
s predajcom.
Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so
smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte
zástrčku od napájacieho kábla.

Vyrobené v licencii a na základe amerických
patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 a ďalších amerických a
celosvetových registrovaných patentov alebo
patentov v prebiehajúcom patentovom konaní.
DTS a symbol sú registrované ochranné známky
a logá DTS Digital Surround a DTS sú ochranné
známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou
produktu. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.
Oblastné upozornenia
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!
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Dôležité

Skôr ako začnete používať systém SoundBar,
prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných
zdrojov tepla vrátane priameho slnečného
svetla.
•• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
•• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
•• Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej
zásuvky.
•• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
•• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
systému SoundBar!
•• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
SK
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Slovens ky

Ochranné známky

••

Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
•• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
•• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
•• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické atď.).
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy,
ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Výrobok alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy
uchovávajte mimo dosahu detí!

Starostlivosť o váš produkt
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.

Starostlivosť o životné
prostredie

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, 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 lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 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.
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Váš systém
SoundBar

Diaľkové ovládanie

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém
SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

2
14

3

Hlavná jednotka
1

2

4
3

5
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Výber zdroja zvuku pre systém SoundBar.

b

c
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a SOURCE

10

(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Keď je systém SoundBar v
pohotovostnom režime, indikátor
pohotovostného režimu svieti
načerveno.

•

11
12

+/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

d Panel displeja

a

(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI CEC
prepnúť do pohotovostného režimu,
keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte
a podržte toto tlačidlo stlačené po
dobu najmenej troch sekúnd.

•

SK

5

b HDMI SOURCE

Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie HDMI.

c DOCK for iPod

Prepnutie na dok Philips pre zariadenie iPod
alebo iPhone.

d Navigačné tlačidlá (

Navigácia v ponukách.

/

/

/

)

e OK

Potvrdenie zadania alebo výberu.

f

SOUND SETTINGS
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich
ukončenie.

g Tlačidlá doku pre iPod/iPhone
•
(Zastaviť)/EXIT: Zastavenie

•

•

•

h

prehrávania pre iPod alebo iPhone
alebo ukončenie ponuky nastavenia
systému SoundBar.
/ (Predchádzajúci/nasledujúci):
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačením a podržaním vyhľadávate
dozadu alebo dopredu.
(Prehrávať/pozastaviť): Spustenie,
pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania. Stlačením a podržaním
vypnete iPod alebo iPhone.
Navigačné tlačidlo ( ): Návrat do
predchádzajúcej ponuky na zariadení
iPod alebo iPhone alebo návrat do
predchádzajúcej ponuky systému
SoundBar.

(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.

i +/- (Hlasitosť)

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

j TREBLE +/-

Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.

k BASS +/-

Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.

l AMBISOUND

Výber režimu Ambisound, automatického
režimu alebo stereo režimu.

m SETUP

Prístup do ponuky nastavenia.

6
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n AUDIO SOURCE
• OPTI IN: Prepnutie zdroja zvuku na
•
•
•

optické pripojenie.
COAX IN: Prepnutie zdroja zvuku na
koaxiálne pripojenie.
AUX: Prepnutie zdroja zvuku na
pripojenie AUX.
MUSIC iLINK: Prepnutie zdroja zvuku
na pripojenie MUSIC iLINK.

Ovládacie prvky EasyLink
Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať systém
SoundBar, televízor a pripojené zariadenia
pomocou tlačidla pohotovostného režimu na
diaľkovom ovládaní systému SoundBar.
•
(Pohotovostný režim - zapnutý):
Stlačením a podržaním prepnete systém
SoundBar, televízor a pripojené zariadenia
do pohotovostného režimu.

5

Pripojenie systému
SoundBar

Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém
SoundBar k televízoru a iným zariadeniam.
Informácie o základných pripojeniach systému
SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete
na lokalite www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania

nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej
strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek
káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia
odpojené od elektrickej zásuvky.

Subwoofer
Podľa nesledujúcich pokynov umiestnite, pripojte a
nastavte subwoofer.

Pripojenie
Pripojte subwoofer k systému SoundBar podľa
pokynov v stručnej úvodnej príručke.

Nastavenie
Nastavte subwoofer pomocou ponuky
nastavenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku SUBW VOL na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
meníte hlasitosť.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku.

1
2
3
4
5

Konektory
Pripojte k systému SoundBar ďalšie zariadenia.

Ľavá strana

Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter
(tri stopy) naľavo alebo napravo od systému
SoundBar a desať centimetrov od steny.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak subwoofer
umiestnite podľa nasledujúceho obrázku.

Slovens ky

Umiestnenie
MU
SIC
iLIN
K

MUSIC iLINK
Zvukový vstup z prehrávača MP3.

Ľavá zadná časť

AC MAINS~

AC MAINS~
Pripojenie k zdroju napájania.

SK
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Pripojenie k televízoru

Stredná zadná časť
6

COAXIAL
DIGITAL IN

5
4
3

OPTICAL

HDMI IN

1

L
(WHITE)
AUDIO IN-AUX

2

R
(RED)
HDMI OUT (ARC)
TO TV

DOCK for iPod

a HDMI IN 1/2

Pripojenie k výstupu HDMI na zvukových
zariadeniach.

b TO TV-HDMI OUT (ARC)

Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.

c DOCK for iPod

Pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod
alebo iPhone.(Model: Philips DCK3060).

d AUDIO IN-AUX

Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.

e DIGITAL IN-OPTICAL

Pripojte systém SoundBar k televízoru. Zvuk
z televíznych programov môžete počúvať cez
systém SoundBar. Použite to najkvalitnejšie
pripojenie, ktoré je k dispozícii na systéme
SoundBar a televízore.

Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)
Tento systém SoundBar podporuje rozhranie
HDMI verzie 1.4 – Audio Return Channel (ARC).
Ak váš televízor podporuje rozhranie HDMI
ARC, pripojte systém SoundBar k televízoru
pomocou pripojenia HDMI ARC.
Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebujete
ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z
televízora cez systém SoundBar.
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
systéme SoundBar ku konektoru HDMI
ARC na televízore.
Konektor HDMI ARC na televízore môže
byť označený ako HDMI IN alebo HDMI.
Podrobné informácie o konektoroch
televízora nájdete v jeho návode na
používanie.

1

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.

f DIGITAL IN-COAXIAL

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.

TV

Pravá zadná časť

2
SUBWOOFER (6Ω)

SUBWOOFER
Slúži na pripojenie k dodanému subwooferu.
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Na televízore zapnite rozhranie HDMICEC. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
»» Zvuk z televízora sa automaticky
prehráva cez systém SoundBar.
Ak sa zvuk z televízora neprehráva
automaticky, vyberte správny vstup obrazu
na televízore.

Voľba 2: Pripojte k televízoru pomocou
analógového zvukového kábla
TV

Ak váš televízor nie je vybavený konektormi
HDMI, pripojte systém SoundBar k televízoru
pomocou analógového zvukového kábla.
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na systéme SoundBar ku
zvukovým konektorom na televízore.

1

TV

Vyberte správny vstup obrazu na televízore.
Opakovaným stláčaním SOURCE na
systéme SoundBar vyberte správny zvukový
vstup (pozrite si ‘Počúvanie pripojeného
zariadenia’ na strane 11).

Pripojenie k ďalším zariadeniam
prostredníctvom HDMI
Pripojte digitálne zariadenia priamo k systému
SoundBar prostredníctvom pripojenia HDMI.
Príkladom digitálnych zariadení je prehrávač diskov
Blu-ray, jednotka set-top box, herná konzola alebo
videokamera.
Pomocou vysokorýchlostného HDMI
kábla prepojte konektor HDMI OUT na
digitálnom zariadení s konektorom HDMI
IN na systéme SoundBar.

1

2
3
4
5

Pomocou ďalšieho vysokorýchlostného
kábla HDMI pripojte konektor HDMI OUT
(ARC) na systéme SoundBar ku konektoru
HDMI IN alebo HDMI ARC na televízore.
Na pripojených zariadeniach zapnite
funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete
v návodoch na používanie konkrétnych
zariadení.
Vyberte správny vstup obrazu na televízore.
Vyberte správny vstup HDMI na systéme
SoundBar (pozrite si ‘Nastavenie zvuku pre
pripojené zariadenia’ na strane 11).
Poznámka

•• Ak pripojíte konektor HDMI OUT

(ARC) na systéme SoundBar k televízoru
kompatibilnému s protokolom HDMI ARC,
môžete zvoliť výstup zvuku buď cez systém
SoundBar alebo cez televízor. Podrobnosti o
mapovaní zvuku televízora nájdete v návode na
používanie k televízoru.

SK
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Slovens ky

2
3

Pripojenie zvuku z televízora a
iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez
systém SoundBar.
Použite najlepšie možné pripojenie dostupné na
ostatných zariadeniach.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho koaxiálneho kábla
Dobrá kvalita zvuku
Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor
COAXIAL na systéme SoundBar ku konektoru
COAXIAL/DIGITAL OUT na zariadení.
Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený
ako DIGITAL AUDIO OUT.

Poznámka
•• Zvukové pripojenia v tomto návode na

používanie sú len odporúčania. Môžete použiť
aj iné pripojenia.
•• Keď sú systém SoundBar a televízor prepojené
cez rozhranie HDMI ARC, nie je potrebné
pripojenie zvuku.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
Pomocou optického kábla pripojte konektor
OPTICAL na systéme SoundBar ku konektoru
OPTICAL OUT na zariadení.
Digitálny optický konektor môže byť označený
ako SPDIF, SPDIF OUT alebo OPTICAL.

TV

Tip
•• Ak chcete prehrávať video zo zariadenia,
pripojte toto zariadenie k televízoru
prostredníctvom pripojenia videa.

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou
analógových zvukových káblov
Základná kvalita zvuku
Pomocou analógového kábla pripojte konektory
AUX na systéme SoundBar ku zvukovým
konektorom na zariadení.
VCR

Tip
•• Ak chcete prehrávať video zo zariadenia,
pripojte toto zariadenie k televízoru
prostredníctvom pripojenia videa.
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Keď pripojíte nejaké zariadenie k systému
SoundBar, skontrolujte nastavenia zvuku.
Na televízore a iných zariadeniach zapnite
funkciu HDMI-CEC. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie pre
televízor a iné zariadenie.
Z ponuky reproduktorov televízora
vyberte možnosť „Zosilňovač“. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Na systéme SoundBar zapnite systém
ovládania zvuku a priraďte zvukový
vstup pripojeného zariadenia k správnym
konektorom na systéme SoundBar (pozrite
si ‘Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar’
na strane 15).
Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
so štandardom HDMI-CEC, pomocou tlačidla
zdroja na hlavnej jednotke alebo diaľkovom
ovládaní vyberte správny zdroj zvuku na systéme
SoundBar (pozrite si ‘Počúvanie pripojeného
zariadenia’ na strane 11).

1
2
3

Počúvanie pripojeného
zariadenia
Predtým, ako budete môcť počúvať pripojené
zariadenie, vyberte zdroj pre toto zariadenie.
Hlavná jednotka
Tlačidlom SOURCE na systéme SoundBar
cyklicky prechádzajte a vyberte jeden z
nasledujúcich zdrojov zvuku na paneli displeja:
HDMI ARC (ak je k dispozícii) > HDMI IN1 >
HDMI IN2 > MUSIC I-LINK > IPOD > AUX >
OPTI IN > COAX IN
Diaľkové ovládanie
Tlačidlom AUDIO SOURCE alebo HDMI
SOURCE na diaľkovom ovládaní cyklicky
prechádzajte a vyberte zdroj zvuku, ako ukazuje
nasledujúca tabuľka.
Tlačidlo zdroja

Text na displeji

Zdroj zvuku

AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
HDMI SOURCE

OPTI IN

Optický
vstup
Koaxiálny
vstup
Vstup AUX

COAX IN
AUX

MUSIC I-LINK Vstup MP3

HDMI ARC (ak
je k dispozícii)
HDMI SOURCE HDMI IN1
alebo HDMI
IN2

Výstup
HDMI ARC
Vstup
HDMI

Poznámka
•• Výstup HDMI ARC možno zvoliť, len ak

pripojíte systém SoundBar k televízoru
kompatibilnému so štandardom HDMI ARC
prostredníctvom konektoru HDMI ARC
(pozrite si ‘Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)’ na strane
8).
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Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia

6

Používanie systému
SoundBar

Táto časť vám poskytne návod, ako používať
systém SoundBar na prehrávanie zvuku z
pripojených zariadení.
Skôr, ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Pri ostatných zariadeniach prepnite systém
SoundBar k správnemu zdroju.

Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku
videa alebo hudby.

Možnosti a nastavenia zvuku
Možnosť
zvuku
MODE

AUTO
VOL
NIGHT
AUD
SYNC

1

Nastavenie pre možnosť
AUTO
MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING
ON
OFF
ON
OFF
0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS,
190 MS, 200 MS

Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
SETTINGS aktivujte prístup k možnostiam
zvuku na paneli displeja (pozrite si ‘Možnosti
a nastavenia zvuku’ na strane 12).
Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte voľbu.
Stlačením tlačidla EXIT zatvorte ponuku.
Ak do desiatich sekúnd nestlačíte tlačidlo,
ponuka sa automaticky ukončí.

2
3
4
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Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
SETTINGS vyberte položku MODE na
paneli displeja (pozrite si ‘Možnosti a
nastavenia zvuku’ na strane 12).
Vyberte režim a potom stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte nastavenie:
• AUTO: Vyberte možnosť MOVIE, inak
MUSIC závisí na prenose zvuku.
• MOVIE: Vychutnajte si zvuk ako v kine,
špeciálne vylepšený pre filmy.
• MUSIC: Znovu vytvorte pôvodné
nahrávacie prostredie vašej hudby v
štúdiu alebo na koncerte.
• ORIGINAL: Vypočujte si originálny
zvuk vašich filmov a hudby bez
pridaných zvukových efektov.
• NEWS: Vypočujte si každé slovo s
optimalizovaným zvukom reči a čistými
vokálmi.
• GAMING: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videohry alebo hlučné párty.

1
2
3

Automatická hlasitosť
Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí
na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej
hlasitosti.
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
SETTINGS vyberte položku AUTO VOL
na paneli displeja (pozrite si ‘Možnosti a
nastavenia zvuku’ na strane 12).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte nastavenie:
• ON: Zapnutie automatickej hlasitosti.
• OFF: Vypnutie automatickej hlasitosti.

1
2
3

Nočný režim

1
2
3

Poznámka
•• Ak je automatická hlasitosť nastavená na
možnosť ON, nočný režim nie je možné
aktivovať.

Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
SETTINGS vyberte položku AUD SYNC
na paneli displeja (pozrite si ‘Možnosti a
nastavenia zvuku’ na strane 12).
Stlačte tlačidlo OK.
Do dvoch sekúnd tlačidlom Navigačné
tlačidlá ( / ) zmeňte oneskorenie
zobrazené na paneli displeja.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

1
2
3
4

Ambisound
Nastavte technológiu Ambisound na dosiahnutie
najlepšieho priestorového zvukového efektu.
Opakovaným stláčaním tlačidla AMBISOUND
vyberte nastavenie na paneli displeja:
• AMBISOUND: Priestorový zvuk pre vašu
miestnosť (pozrite si ‘Ambisound’ na strane
17).
• STEREO: Dvojkanálový stereofonický zvuk.
Ideálny na počúvanie hudby.
• AUTO: Priestorový zvuk založený na
prenose zvuku.

Poznámka
•• Ak prehrávate zdroj so zvukom DTS, na paneli

displeja sa na dve sekundy zobrazí hlásenie
DTS.
•• Ak prehrávate zdroj so zvukom Dolby, na
paneli displeja sa na dve sekundy zobrazí
hlásenie DOLBY D.

Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a
nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.
Tlačidlom TREBLE +/- alebo BASS +/- zmeníte
frekvenciu zobrazenú na paneli displeja.

Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.

Prehrávanie hudby

1
2
3

Pripojte prehrávač MP3 k systému
SoundBar podľa pokynov uvedených v
stručnej úvodnej príručke.
Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
SOURCE vyberte MUSIC I-LINK na paneli
displeja:
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte
a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

iPod alebo iPhone
Pripojením doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone
môžete pomocou systému SoundBar prehrávať
hudbu, filmy a fotografie uložené v zariadení iPod
alebo iPhone.
Čo potrebujete
• Dok Philips (Model: Philips DCK3060).
• Žltý kompozitný kábel.
Poznámka
•• Dok Philips pre iPod alebo iPhone sa predáva
samostatne.

•• Keď je systém Soundbar v režime iPod, môžete
v doku nabíjať iPod alebo iPhone.
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Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť
hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný
režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray
s kódovaním Dolby.
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
SETTINGS vyberte položku NIGHT
na paneli displeja (pozrite si ‘Možnosti a
nastavenia zvuku’ na strane 12).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte nastavenie:
• ON: Zapnutie nočného režimu.
• OFF: Vypnutie nočného režimu.

Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone
do doku

1
2
3

Presuňte posuvný prvok v spodnej časti
doku do polohy STANDARD, a potom dok
pripojte k systému SoundBar.
Pripojte žltý kompozitný kábel k doku a k
televízoru.
Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a
vložte ho do doku.

Prehrávanie videa a prezentácií

1
2
3
4

Prehrávanie hudby

1
2
3

Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku (pozrite si ‘Vloženie prehrávača iPod
alebo iPhone do doku’ na strane 14).
Stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
»» Na paneli displeja sa zobrazí hlásenie
IPOD.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania.

Tlačidlo
Navigačné
tlačidlá ( /
OK

Postup
Navigácia nahor a nadol v
) ponukách.
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Prechod na predchádzajúcu
/
(Predchádzajúci/ alebo nasledujúcu skladbu
alebo súbor. Stlačením a
nasledujúci)
podržaním vyhľadávate
dozadu alebo dopredu.
(Prehrávať/ Spustenie, pozastavenie
alebo obnovenie prehrávania.
pozastaviť)
Stlačením a podržaním
vypnete iPod alebo iPhone.
Zastavenie prehrávania pre
(Zastaviť)/EXIT iPod alebo iPhone alebo
ukončenie ponuky nastavenia
systému SoundBar.
Návrat do predchádzajúcej
Navigačné
ponuky na zariadení iPod
tlačidlo ( )
alebo iPhone alebo návrat
do predchádzajúcej ponuky
systému SoundBar.

5
6
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Na obrazovke prehrávača iPod alebo
iPhone vyberte videá alebo fotografie.
Tlačidlom
(Prehrávať/pozastaviť) na
diaľkovom ovládaní systému SoundBar
prehrávate videá alebo fotografie.
»» Obraz sa zobrazí na obrazovke televízora.

EasyLink
Systém SoundBar podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno
ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.
Spoločnosť Philips nezaručuje 100 %
prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami
HDMI-CEC.
Čo potrebujete
• Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.
• Prepojenie zariadení pomocou rozhrania
HDMI.

Zapnutie

1
2
3
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V prehrávači iPod zapnite nastavenie TV
ON. V prehrávači iPhone vyberte možnosť
TV Out.
Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku (pozrite si ‘Vloženie prehrávača iPod
alebo iPhone do doku’ na strane 14).
Stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
»» Obrazovka televízora zostane prázdna.

Na televízore a ostatných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Informácie nájdete v návode na používanie
televízora alebo iných zariadení.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku EASYLINK na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.

5

Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť ON.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
»» Funkcia EasyLink je zapnutá.
Poznámka

•• Funkciu EasyLink vypnete výberom možnosti
OFF.

•• Keď je funkcia EasyLink vypnutá, k dispozícii sú
nasledujúce voľby: SYS STBY, AUD CTRL a
TV AUDIO.

Ovládanie zariadení
Ovládajte systém SoundBar a iné pripojené
zariadenia kompatibilné s protokolom HDMICEC pomocou jedného diaľkového ovládania.
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo
(Pohotovostný režim), systém SoundBar
a všetky pripojené zariadenia HDMI-CEC
(ktoré podporujú funkciu jednodotykového
pohotovostného režimu) sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Ak je vo vašom systéme SoundBar zapnutá
funkcia prepnutia do pohotovostného
režimu jedným dotykom, môžete ho do
pohotovostného režimu prepnúť diaľkovým
ovládaním televízora alebo iných pripojených
zariadení s protokolom HDMI-CEC.
Ovládanie zvuku systému
Musíte pripojiť zariadenie k televízoru a viesť
jeho zvukový výstup z televízora do systému
SoundBar, aby sa systém SoundBar mohol
automaticky prepnúť na zodpovedajúci zdroj
zvuku.
Ak chcete použiť funkciu jednodotykového
ovládania zvuku, zapnite Ovládanie zvuku
systému a priraďte pripojené zariadenia ku
vstupným zvukovým konektorom systému
SoundBar.
Priradenie zvuku televízora
Musíte pripojiť zariadenie k televízoru a viesť
jeho zvukový výstup z televízora do systému
SoundBar, aby ste mohli priradiť zariadenie k
vstupným zvukovým konektorom (pozrite si
‘Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar’ na
strane 15).

Prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
Systém SoundBar a všetky pripojené zariadenia
s protokolom HDMI-CEC možno prepnúť do
pohotovostného režimu pomocou diaľkového
ovládania.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku SYS STBY na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť ON.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku.

1
2
3
4
5

Poznámka
•• Ak chcete vypnúť funkciu jednodotykového
pohotovostného režimu, vyberte možnosť
OFF.

Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar
Zariadenie s protokolom HDMI-CEC musíte
pripojiť k televízoru a viesť jeho zvukový výstup
z televízora do systému SoundBar, aby ste mohli
priradiť zvuk pripojeného zariadenia k systému
SoundBar.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku AUD CTRL na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť ON a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete prehrať zvuk cez
reproduktory televízora, vyberte
možnosť OFF.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte na paneli displeja položku TV
AUDIO a stlačte tlačidlo OK.

1
2
3
4
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4

5

6
7

Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( /
) vyberte zvukový výstup pre každé
pripojené zariadenie.
• HDMI ARC: Zvukový výstup cez
pripojenie HDMI ARC.
• COAX IN: Zvukový výstup cez
koaxiálne pripojenie.
• OPTI IN: Zvukový výstup cez optické
pripojenie.
• AUX: Zvukový výstup cez pripojenie
AUX.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku.
Poznámka

•• Výstup HDMI ARC možno zvoliť, len ak

pripojíte systém SoundBar k televízoru
kompatibilnému so štandardom HDMI ARC
prostredníctvom pripojenia HDMI ARC
(pozrite si ‘Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)’ na strane
8).

7

Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia systému
SoundBar.
Výstraha
•• Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na

najlepšie hodnoty pre váš systém SoundBar.
Pokiaľ nemáte dôvod, pre ktorý by ste chceli
niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je
ponechať jeho predvolenú hodnotu.

Možnosti a nastavenia ponuky
Nastavenie
Možnosť
ponuky
Nastavenie
EASYLINK

Nastavenie pre
možnosť

ON
OFF
SYS STBY
ON
OFF
AUD CTRL
ON
OFF
TV AUDIO
HDMI ARC
COAX IN
OPTI IN
AUX
SUBW VOL
+5, +4, +3, ..., 0,
..., -3, -4, -5
AMBISOUND POSITION

DISTANCE

DISPLAY

16
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BRIGHT
DIM 1
DIM 2

Nastavenie
pre
možnosť

IN FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER
0M - 2M
2M - 3M
ABOVE 3M

1
2
3

Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
cyklicky prechádzate cez možnosti na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Vyberte jednu z možností a potom stlačte
tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte nastavenie pre danú možnosť a
potom stlačte tlačidlo OK.
Poznámka

•• Ak do desiatich sekúnd nestlačíte tlačidlo,
ponuka nastavenia sa ukončí.

•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej

ponuky, stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlo (
). Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo
EXIT.

Ambisound
Ak chcete dosiahnuť čo najlepší efekt
priestorového zvuku, vyberte možnosti
zodpovedajúce vašej miestnosti a umiestneniu
systému SoundBar.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku AMBISOUND na paneli
displeja (pozrite si ‘Možnosti a nastavenia
ponuky Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.
Nastavte pozíciu systému SoundBar.

Panel displeja
Zmeňte jas zobrazovacieho panela systému
SoundBar.
Opakovaným stláčaním tlačidla SETUP
vyberte položku DISPLAY na paneli displeja
(pozrite si ‘Možnosti a nastavenia ponuky
Nastavenie’ na strane 16).
Stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť BRIGHT, DIM 1 alebo
DIM 2 a stlačte tlačidlo OK.

1
2
3

Obnovenie výrobných nastavení
Nastavenia systému SoundBar môžete obnoviť na
predvolené hodnoty, ktoré boli naprogramované
pri výrobe.
V režime AUX do troch sekúnd stlačte tlačidlá
TREBLE+, VOL- a BASS+.
»» Po dokončení obnovy výrobných
nastavení sa systém SoundBar
automaticky vypne a reštartuje.

Slovens ky

1
2
3

A Tlačidlom Navigačné tlačidlá (

4

/ )
vyberte možnosť POSITION a stlačte
tlačidlo OK.
B Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť IN FRONT, RIGHT,
LEFT alebo CORNER a stlačte tlačidlo
OK.
Nastavte vzdialenosť medzi vašou
posluchovou polohou a systémom
SoundBar.

A Tlačidlom Navigačné tlačidlá (

/ )
vyberte možnosť DISTANCE a stlačte
tlačidlo OK.
B Tlačidlom Navigačné tlačidlá ( / )
vyberte možnosť 0M - 2M (od nuly do
dvoch metrov), 2M - 3M (od dvoch do
troch metrov) alebo ABOVE 3M (viac
ako tri metre) a stlačte tlačidlo OK.
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Držiak na stenu a
stojan

Skôr ako namontujete SoundBar na stenu
alebo na jednoduchý stojan, prečítajte si všetky
bezpečnostné opatrenia (pozrite si ‘Bezpečnosť’ na
strane 3).
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo vašej krajine.

Zakúpte si stojan STS1100 alebo STS1300 od
autorizovaného predajcu výrobkov Philips.
Pokyny na inštaláciu stojana pre systém SoundBar
a televízor Philips nájdete v stručnej úvodnej
príručke k stojanu.
STS1100:

Upevnenie na stenu
Dĺžka/priemer skrutiek
V závislosti od typu inštalácie na stenu tohto
držiaka je potrebné použiť skrutky s vhodnou
dĺžkou a priemerom.

3 - 3.5mm

> 25mm
Poznámka
•• Pred montážou na stenu môžete zo spodnej

strany systému SoundBar odstrániť tri gumené
nožičky.
•• Ak odstránite gumené nožičky, už ich
nebudete môcť znova nalepiť na spodnú
stranu systému SoundBar.

Informácie o spôsobe montáže systému SoundBar
na stenu nájdete v návode pre montáž na stenu.

Stojan pre SoundBar a TV STS1100/STS1300
Ak vlastníte televízor Philips, môžete pripevniť
systém SoundBar aj televízor na jeden stojan.
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STS1300:

9

Technické údaje
výrobku
Poznámka

•• Technické parametre a konštrukčné riešenie
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•

Výstupný výkon: 80 W RMS (30 % THD)
Impedancia: 6 ohmov
Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 150 Hz
Rozmery (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
Hmotnosť: 4,4 kg
Dĺžka kábla: 3 m

Upevnenie na stenu
Zosilňovač
•

•
•
•

Celkový výstupný výkon:
• Európa a Ázia: 300 W RMS (30 %
THD)
• Latinská Amerika: 224 W RMS (10 %
THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 250 mV
• Music iLink: 50 mV

••
••

Rozmery (Š x V x H): 80 x 80 x 15 mm
Hmotnosť: 0,08 kg/kus

Batérie diaľkového ovládania
•

2 x AAA-R03-1,5 V

Zvuk
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK

Slovens ky

•

Hlavná jednotka
••
••
••
••

••

••
••

Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
Spotreba energie: 55 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
≤1W
Stredový reproduktor:
• Impedancia reproduktorov: 6 ohmov
• Budič reproduktora: 2 x 64 mm (2,5”)
plný rozsah
• Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
Predné/zadné reproduktory:
• Impedancia reproduktora: 3 ohmy
• Budič reproduktora: 4 x 64 mm (2,5”)
plný rozsah
• Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
Rozmery (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
Hmotnosť: 3,82 kg
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10 Riešenie problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto
produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte
nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni,
zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka
Tlačidlá na systéme SoundBar nefungujú.
• Odpojte systém SoundBar od zdroja
napájania a o niekoľko minút ho opätovne
pripojte.

Zvuk
Z reproduktorov systému SoundBar nevychádza
žiaden zvuk.
• Zapojte zvukový kábel zo systému
SoundBar do televízora alebo iných
zariadení. Samostatný zvukový kábel na
pripojenie však nepotrebujete, keď:
• systém SoundBar a televízor sú
pripojené prostredníctvom pripojenia
HDMI ARC alebo
• zariadenie je pripojené ku konektoru
HDMI IN na systéme SoundBar.
• Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie
(pozrite si ‘Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia’ na strane 11).
• Obnovte výrobné nastavenia systému
SoundBar (pozrite si ‘Obnovenie výrobných
nastavení’ na strane 17), vypnite ho a
potom znova zapnite.
• Na systéme SoundBar opakovaným
stláčaním tlačidla SOURCE vyberte správny
zvukový vstup na paneli displeja.
• Skontrolujte, či systém SoundBar nemá
stlmený zvuk. Tlačidlom vyberte možnosť
MUTE OFF na paneli displeja.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém
SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora
stlmený.
20
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Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND SETTINGS vyberte na paneli
displeja položku AUD SYNC a stlačte
tlačidlo OK. 2) Do dvoch sekúnd tlačidlom
Navigačné tlačidlá ( / ) zmeňte
oneskorenie zobrazené na paneli displeja. 3)
Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.

Prehrávanie
Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj
systém SoundBar.
• Takéto správanie je bežné, ak používate
funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak
chcete, aby systém SoundBar pracoval
nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že je systém SoundBar pripojený
k televízoru s funkciou EasyLink značky
Philips a že je zapnutá funkcia EasyLink
(pozrite si ‘Zapnutie’ na strane 14).
Na televízore nemožno prehrať video ani
zobraziť fotografie zo zariadenia iPod alebo
iPhone.
• Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na
obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a
prehrajte ich na obrazovke televízora.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
Na obrazovke televízora nemožno zobraziť
obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.
• Pripojte žltý kompozitný kábel k doku
prehrávača iPod a k televízoru.
• Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
• Prezentáciu spustíte stlačením tlačidla
prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
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