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1 Bezpečnost

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte 
všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. 
Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto 
pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na 
přístroj zanikne.

 

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy 

nevystavuje dešti ani jinému působení vody. 
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte 
nádoby s vodou, například vázy. Pokud 
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do 
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. 
Obraťte se na středisko péče o zákazníky 
společnosti Philips a nechte výrobek před 
dalším užíváním zkontrolovat.

• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho 
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé 
sluneční světlo.

• Nikdy nevkládejte žádné předměty do 
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.

• Pokud je jako odpojovací zařízení použito 
síťové napájení nebo sdružovač, mělo 
by být odpojovací zařízení připraveno 
k použití.

• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové 
zásuvky.

• Při odpojování napájecího kabelu vždy 
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

• Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce 

se ujistěte, zda se její napětí shoduje 
s údajem uvedeným na zadní straně 
výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte 
k síťové zásuvce s jiným napětím.

• Nikdy nevystavujte výrobek dešti, vodě, 
slunci nebo nadměrným teplotám.

• Zabraňte působení nadměrné síly na 
elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky 
mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!
• Výrobek chraňte před kapající a stříkající 

vodou!
• Na výrobek nepokládejte žádné 

nebezpečné předměty (např. předměty 
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné 
předměty na napájecí kabely nebo na jiné 
elektrické zařízení.

• Při převozu výrobku při teplotě nižší než 
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce 
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota 
nevyrovná teplotě v místnosti.

• Používejte pouze doplňky nebo 
příslušenství doporučené výrobcem.

Nebezpečí přehřívání!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených 

prostorů. Po všech stranách výrobku 
ponechejte vždy volný prostor nejméně 
10 cm (z důvodu zajištění proudění 
vzduchu). 

• Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních 
otvorů na výrobku závěsy nebo jinými 
předměty.

Poznámka

 • Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně 
výrobku.
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Důležitá upozornění pro 
uživatele ve Velké Británii.
Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky 
s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou 
zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:
• s hodnotami uvedenými na zástrčce,
• se značkou BS 1362 a
• ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte 
se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/
EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od 
napájecího kabelu.

Připojení zástrčky

Vodiče v napájecím kabelu jsou následovně 
barevně označeny: modrá = nula (N), hnědá = 
fáze (L).

Pokud barvy neodpovídají barvám na 
zástrčce, identifikujte svorky v zástrčce podle 
následujícího klíče:

1 Připojte modrý vodič ke svorce 
s označením N nebo k černé svorce. 

2 Připojte hnědý vodič ke svorce 
s označením L nebo k červené svorce.

3 Nepřipojujte ani jeden z těchto vodičů 
ke svorce uzemnění v zástrčce, označené 
E (nebo e) nebo zelenou barvou (nebo 
zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky 
zkontrolujte, zda je úchyt kabelu připevněn přes 
izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo přes 
vodiče v kabelu.

Autorská práva ve Velké Británii.

Nahrávání a přehrávání materiálů může 
vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act 
z roku 1956 a zákony Performer’s Protection 
Act z roku 1958 až 1972.
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2 Vaše rádio 
DAB+

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

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

Úvod
S tímto výrobkem můžete:
• poslouchat rádiové stanice FM (podporující 

systém RDS),
• poslouchat rádiové stanice DAB,
• poslouchat zvuk z externího zařízení přes 

konektor AUDIO-IN, 
• poslouchat zvuk z externího zařízení přes 

připojení Bluetooth,

Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

a Digitální rádio

b Uživatelská příručka

c Kabel Audio In

d Napájecí kabel

e Napájecí kabel (Velká Británie)

 User Manual

OR7200
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Přehled výrobku

 
a INFO

• Opakovaným stisknutím zobrazíte 
dostupné informace.

b SCAN
• Stisknutím aktivujte vyhledávání 

následující stanice se silným signálem.
• Stisknutím a podržením aktivujte 

automatické vyhledávání a ukládání 
rádiových stanic FM.

c SOURCE
• Otočením vyberete zdroj.
• Otočením přepnete systém 

z pohotovostního režimu do 
normálního režimu.

a
b

c
d e

k l

g

h
i

j

f

m

n

d 
• Stisknutím přepnete systém mezi 

pohotovostním režimem a normálním 
režimem.

• Otočením upravíte úroveň hlasitosti.

e 
• Otočením v režimu FM naladíte ručně 

rádiovou stanici.
• Otočením můžete přepínat mezi 

nabídkami FM a DAB.
• Stisknutím v nabídce FM nebo DAB 

otevřete nabídku nižší úrovně nebo 
potvrdíte možnost.

f PRESET
• Otočením vyberete předvolbu rádiové 

stanice.



6 CS

g PROGRAM
• Stisknutím aktivujete programování 

rádiových stanic.

h MENU
• Stisknutím otevřete nebo opustíte 

nabídku FM nebo DAB.

i Obrazovka LCD

j AC MAIN~
• Připojení napájecího kabelu AC.

k AUDIO IN
• Připojte externí zařízení pomocí kabelu 

Audio In.

l DAB SOFTWARE
• Zásuvka pro aktualizaci firmwaru

m 
• Zásuvka USB, pouze nabíjení

n Anténa

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů 
uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

 
Připojte napájecí kabel AC do zásuvky AC 
MAIN~ a poté do elektrické sítě. 

Zapnutí
Stiskněte ovladač  nebo otočte ovladačem 
SOURCE.

 » Výrobek se přepne na poslední 
vybraný zdroj.

• Opakovaným stisknutím ovladače  
, přepnete výrobek do 

pohotovostního režimu.

Nastavení hodin
1 V pohotovostním režimu stiskněte a 

podržte po dobu 2 sekund ovladač .
 »  (12hodinový časový formát) 

nebo  (24hodinový časový 
formát) bliká.

2 Otáčením ovladače  vyberte časový 
formát a následným stisknutím ovladače  
výběr potvrďte.
 » Číslice hodin blikají.
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3 Otáčením ovladače  nastavte hodiny a 
následovným stisknutím ovladače  výběr 
potvrďte.
 » Číslice minut blikají.

4 Otáčením ovladače  nastavte minuty.

5 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.

6 Otáčením ovladače  vyberte, zda 
chcete synchronizovat hodiny DAB, a poté 
stisknutím ovladače  potvrďte.

Automatické vyhledání rádiové 
stanice

Stisknutím tlačítka SCAN aktivujte automatické 
vyhledávání.

 
 » Je-li nalezena stanice se silným signálem, 

vyhledávání se zastaví a rádiová stanice 
začne hrát.

4 Poslech 
rádiových stanic 
FM

1 Otočením ovladače SOURCE přepněte 
výrobek do režimu FM.

2 Vyhledejte rádiové stanice automaticky 
nebo ručně.

Poznámka

 • Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte 
její polohu.

 • Uložit lze maximálně 30 rádiových stanic FM.

Automatické vyhledání 
rádiové stanice
Stisknutím tlačítka SCAN aktivujte automatické 
vyhledávání.

  
 » Je-li nalezena stanice se silným signálem, 

vyhledávání se zastaví a rádiová stanice 
začne hrát.

Automatické uložení 
rádiových stanic
Stisknutím a podržením tlačítka SCAN aktivujte 
automatické vyhledávání.

 » Po dokončení vyhledávání se spustí 
první uložená rádiová stanice.
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• Chcete-li naladit uloženou rádiovou stanici, 
otáčejte ovladačem PRESET, dokud se 
nezobrazí frekvence.

  
Ruční programování 
rádiových stanic
1 Naladění rádiové stanice.

2 Stisknutím tlačítka PROGRAM aktivujte 
programování.

3 Otáčením ovladače  vyberte pořadové 
číslo předvolby.

4 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
 » Rádiová stanice se uloží pod vybraným 

pořadovým číslem předvolby.

5 Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte 
další rádiové stanice.

• Chcete-li naladit předvolbu rádiové stanice, 
otáčejte ovladačem PRESET, dokud se 
nezobrazí její frekvence.

2 sec.

Poznámka

 • Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem 
předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice 
přepsána.

Zobrazení informace RDS.
RDS (Radio Data System) je služba, která 
umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. 
Pokud naladíte rádiovou stanici VKV vysílající 
signály RDS, zobrazí se název stanice.

1 Naladění stanice RDS.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka INFO 
procházejte následující informace (pokud 
jsou dostupné):
• Text rádia
• Typ programu, např. [NEWS] (zprávy), 

[SPORT] (sport), [POP M] (populární 
hudba)...

• Programová služba
• Mono/Stereo
• Čas
• Datum

Typy programů RDS
Typ 
progra-
mu

Popis Typ progra-
mu

Popis

NEWS Zprávy FINANCE FInance
AFFAIRS Politické 

a aktuální 
události

CHILDREN Programy 
pro děti

INFO Zvláštní 
informační 
programy

SOCIAL Společen-
ské události

SPORT Sport RELIGION Nábožen-
ství

EDU-
CATE

Vzdělávání a 
školení

PHONE IN Phone in

DRA-
MA

Rozhlasové 
hry a litera-
tura

TRAVEL Cestovní
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CUL-
TURE

Kultura, 
náboženství a 
společnost

LEISURE Volný čas

SCI-
ENCE

Věda JAZZ Jazzová 
hudba

VA-
RIED

Zábavné 
programy

COUNTRY Country 
hudba

POP M Populární 
hudba

NATION M Národní 
hudba

ROCK 
M

Rocková 
hudba

OLDIES Starší 
hudba

MOR 
M

Nenáročná 
hudba

FOLK M Folková 
hudba

LIGHT 
M

Nenároč-
ná klasická 
hudba

DOCU-
MENT

Dokumenty

CLAS-
SICS

Klasická 
hudba

TEST Test alarmu

OTHER 
M

Zvláštní 
hudební 
programy

ALARM Budík

WEA-
THER

Počasí

Úprava nastavení FM
1 Stisknutím tlačítka MENU v režimu FM 

přejděte do nabídek FM.

2 Otáčením ovladače  procházejte 
nabídkami.

Nastavení vyhledávání

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete 

podnabídku.

2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
•  : Vyhledávání 

rádiových stanic pouze se silným 
signálem.

•  : Vyhledávání všech 
stanic bez ohledu na sílu signálu.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nastavení zvuku

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete 

podnabídku.

2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
•  : Povolení 

stereofonního výstupu, i když stanice 
vysílá slabý stereofonní signál.

•  : Převod signálu 
stereofonního vysílání na monofonní, 
i když stanice vysílá silný stereofonní 
signál.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nabídky systému

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete nabídky 

systému.

2 Otáčením ovladače  vyberte 
podnabídku.

• Podrobnější informace naleznete v části 
„Použití nabídek systému“.
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5 Poslech 
rádiových stanic 
DAB

Poznámka

 • Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte 
její polohu.

 • Naprogramovat lze maximálně 30 rádiových stanic 
DAB.

 • Použitelné rádiové frekvence pro příjem v systému DAB 
ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce nebo na 
webových stránkách www.WorldDAB.org.

Při prvním použití
1 Otočením ovladače SOURCE přepněte 

výrobek do režimu DAB.

2 Otáčejte ovladač , dokud se nezobrazí 
nabídka [Full scan].

3 Stisknutím ovladače  aktivujete 
automatické vyhledávání.
 » Výrobek automaticky uloží rádiové 

stanice s dostatečně silným signálem.
 » Po dokončení vyhledávání se 

automaticky spustí první uložená 
rádiová stanice.

4 Otáčením ovladače  vyberte stanici 
a poté stisknutím ovladače   zahajte 
poslech.

Tip

 • Vyhledávání můžete opakovat a aktualizovat seznam 
uložených stanic (viz část „Použití nabídek DAB“ > 
„Opětovné vyhledávání stanic“). 

 • Stanici můžete naladit ručně (viz část „Použití nabídek 
DAB“ > „Ruční naladění stanice").

Informace o speciálních symbolech

Před názvy stanic se mohou zobrazit symboly.
• H: Stanice patří mezi vašich 10 oblíbených 

stanic.
• ?: Stanice je nedostupná nebo neaktivní.
•  : Jedná se o primární stanici se 

sekundární službou.
•  : Jedná se o sekundární stanici.

Naprogramování rádiových 
stanic
1 Nalaďte rádiovou stanici DAB.

2 Stisknutím tlačítka PROGRAM aktivujte 
programování.

3 Otáčením ovladače  vyberte pořadové 
číslo předvolby.

4 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
 » Rádiová stanice se uloží pod vybraným 

pořadovým číslem předvolby.

5 Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte 
další rádiové stanice.

• Chcete-li naladit předvolbu rádiové stanice, 
otáčejte ovladačem PRESET, dokud se 
nezobrazí její frekvence. 

Poznámka

 • Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem 
předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice 
přepsána.

Zobrazení informací systému 
DAB
Na displeji vysílání DAB zobrazuje první řádek 
název stanice a druhý servisní informace pro 
aktuální stanici.
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Opakovaným stisknutím tlačítka INFO 
procházejte následující informace (pokud jsou 
dostupné).
• DLS (Dynamic label segment)
• Síla signálu
• Typ programu (PTY)
• Název sady
• Frekvence
• Chybovost signálu
• Kodek přenosové rychlosti
• Čas
• Datum

Použití nabídek DAB
1 Stisknutím ovladače MENU v režimu DAB 

otevřete nabídky DAB.

2 Otáčením ovladače  procházejte 
nabídkami.

Naladění uložené stanice

 
1 Stisknutím ovladače  otevřete seznam 

uložených stanic.
• Pokud nejsou uloženy žádné 

stanice DAB, spustí se automatické 
vyhledávání.

2 Otáčením ovladače  vyberte stanici.

3 Stisknutím ovladače  zahajte poslech.

Opětovné vyhledávání stanic

Úplné vyhledávání se používá pro vyhledávání 
rádiových stanic DAB v širokém rozsahu.

 

Stisknutím ovladače  zahájíte vyhledávání 
dostupných stanic DAB.

 » Po dokončení vyhledávání začne hrát 
první nalezená stanice.

Ruční ladění stanice

Pomocí této funkce lze ručně naladit na 
konkrétní kanál/frekvenci. Kromě změny 
orientace antény pro lepší příjem rádia lze 
použitím této funkce dosáhnout optimálního 
příjmu.

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete seznam 

stanic.

2 Otáčením ovladače  vyberte stanici 
v rozmezí 5A až 13F.

 
3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Funkce DRC (Dynamic Range 
Control)

Funkce DRC přidává nebo odstraňuje určitou 
kompenzaci rozdílů v dynamickém rozsahu mez 
rádiovými stanicemi.

 
1 Stisknutím ovladače  otevřete 

podnabídky.

2 Otočením ovladače  vyberte možnost. 
(Aktuální nastavení je u možnosti označeno 
hvězdičkou.)
•  : Není použita žádná 

kompenzace.
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•  : Je použita střední 
kompenzace.

•  : Je použita maximální 
kompenzace.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Odstranění neplatných stanic

Tato možnost sestaví seznam aktivních stanic a 
odstraní ty, které jsou na seznamu, ale ve vaší 
oblasti nemají žádnou službu. Před názvem 
neplatné stanice se zobrazuje otazník (?).

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete 

podnabídky.

2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
•  : Návrat do předchozí nabídky.
•  : Odstranění neplatných stanic 

ze seznamu.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nabídky systému

  
1 Stisknutím ovladače  otevřete nabídky 

systému.

2 Otáčením ovladače  vyberte 
podnabídku.

• Podrobnější informace naleznete v části 
„Použití nabídek systému“.

6 Použití nabídek 
systému

Nabídky systému lze použít
• ke kontrole aktuální verze softwaru tohoto 

výrobku,
• aktualizaci softwaru,
• resetování výrobku na výchozí tovární 

nastavení.

Ověření aktuální verze 
softwaru

  
Stisknutím ovladače  zobrazte aktuální verzi 
softwaru.

Resetování výrobku

  
1 Stisknutím ovladače  zobrazte možnosti.

2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
•  : Návrat do předchozí nabídky.
•  : Resetování výrobku na výchozí 

tovární nastavení.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Aktualizace softwaru

  



13CS

  
1 Navštivte stránky www.philips.com/support.

2 Použijte klíčové slovo „ORT7500/12“ a 
vyhledejte informace o podpoře.
 » Pokud je k dispozici aktualizační balíček, 

je aktivní odkaz „Soubor Readme 
pro aktualizaci firmwaru“. Přesné 
znění názvu tohoto odkazu se může 
v jednotlivých jazycích lišit.

3 Klikněte na odkaz „Soubor Readme pro 
aktualizaci firmwaru“.

4 Přečtěte si pokyny pro aktualizaci softwaru 
a ujistěte se, že jim rozumíte.

5 Dokončete aktualizaci podle pokynů na 
obrazovce.

7 Poslech 
externího 
zařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího 
zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

1 Otočením ovladače SOURCE přepněte 
výrobek do režimu AUDIO IN.

2 Připojte kabel Audio In ke
• konektor AUDIO IN na zadním panelu 

výrobku a
• konektoru sluchátek na externím 

zařízení.

3 Přehrajte hudbu z externího zařízení 
(podrobnosti naleznete v uživatelské 
příručce). 
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8 Přehrávání 
zvuku přes 
rozhraní 
Bluetooth

Výrobek umožňuje přenos zvuku z přehrávače 
Bluetooth.

Aplikace Philips DigitalRadio je k dispozici 
v obchodech Apple App Store a Google Play 
Store. Chcete-li plně využít funkce tohoto 
výrobku, stáhněte a nainstalujte si aplikaci do 
svého chytrého zařízení.

Poznámka

 • Společnost WOOX Innovations nezaručuje 
kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.

 • Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte 
informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth 
v uživatelské příručce.

 • Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná 
zařízení.

 • Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth 
a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení 
Bluetooth.

 • Provozní dosah mezi tímto systémem a zařízením 
Bluetooth je přibližně 10 metrů.

 • Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením 
Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.

 • Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která 
mohou způsobovat rušení.

Poznámka

 •  /  Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje 
profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), 
můžete přes systém poslouchat skladby uložené na 
zařízení. 

 • Pokud zařízení také podporuje profil Audio Video 
Remote Control Profile (AVRCP), můžete ovládat 
přehrávání na tomto výrobku.

 • Pokud zařízení nepodporuje profil AVRCP, ovládejte 
přehrávání na připojeném zařízení.

1 Otočením ovladače SOURCE přepněte 
výrobek do režimu BT.
 » Pokud není připojeno žádné zařízení 

Bluetooth, po displeji se posouvá 
zpráva [Bluetooth No Connection] 
(Žádné připojení Bluetooth).

2 V zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth. 
V seznamu zařízení vyberte možnost 
ORT7500.
• Pokud budete požádáni o povolení 

připojení Bluetooth se zařízením 
ORT7500, potvrďte jej.

 » Pokud připojení proběhne úspěšně, na 
LCD displeji výrobku se zobrazí text 
[BT Connected].

3 Přehrajte skladbu na připojeném zařízení.
• Chcete-li přehrávání pozastavit nebo 

obnovit, stiskněte tlačítko . 
• Přejít na předchozí nebo následující 

stopu lze stisknutím tlačítka  / .
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9 Nabíjení zařízení

Připojte zařízení do zásuvky USB  na zadní 
straně výrobku.

 » Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne 
nabíjení.

Poznámka

 • Společnost WOOX Innovations nezaručuje 
kompatibilitu tohoto výrobku se všemi zařízeními.

 • Zásuvka USB  slouží pouze k nabíjení.

10 Nastavení 
hlasitosti

Otočte ovladačem .
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11 Informace 
o výrobku

Poznámka

 • Informace o výrobku jsou předmětem změn bez 
předchozího upozornění.

Obecné informace
Hodnota napájení 100–240 V~, 

50/60 Hz
Spotřeba elektrické 
energie při provozu

15 W

Rozměry (hlavní 
jednotka)

325 x 175 x 167 mm

Hmotnost (hlavní 
jednotka)

3,5 kg

Tuner
Rozsah ladění FM: 87,50–

108,00 MHz 

DAB: 174,928–
239,200 MHz

Krok ladění 50 kHz
Citlivost DAB (EN50248) <-95 dBm
Celkové harmonické 
zkreslení

<2 %

Odstup signál/šum >50 dB
Počet předvoleb pro 
rádiové stanice

30 (FM), 
30 (DAB)

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon 2x 10 W RMS
Kmitočtová charakteristika 60 Hz–16 kHz, 

±3 dB
Odstup signál/šum >65 dB
Vstup Aux 0,5 V RMS 20 000 

ohmů

Reproduktory
Impedance reproduktoru 6 ohmů
Vinutí reproduktoru 2x 3" 

širokopásmový
Citlivost >82 dB/m/W

Bluetooth
Komunikační 
systém

Standardní verze rozhraní 
Bluetooth 2.0

Výstup             Bluetooth standardní 
energetická třída 2

Maximální 
rozsah 
komunikace

Přibližně na dohled 10 m

Frekvenční 
pásmo

2,4 GHz band (2,4000–
2,4835 GHz)

Kompatibilní 
profily 
Bluetooth

Funkce Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP)

Profil Audio Video Remote 
Control Profile (AVRCP)

Podporované 
kodeky

– Přijmout

– Přenášet

SBC (Sub Band Codec)

SBC (Sub Band Codec)
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12 Řešení 
problémů

Varování

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, 
neopravujte výrobek sami. 

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, 
zkontrolujte před kontaktováním servisu 
následující možnosti. Pokud problém není 
vyřešen, přejděte na webovou stránku 
společnosti Philips (www.philips.com/support). 
V případě kontaktování společnosti Philips mějte 
výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo 
modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje
Nefunguje napájení
 • Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí 

kabel.
 • Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný zvuk
 • Upravte hlasitost.
 • Při poslechu z externího zařízení 

zkontrolujte, zda není externí zařízení 
ztlumené.

Výrobek nereaguje
• Zkontrolujte, zda je k dispozici napájení.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.

Špatný příjem rádia
 • Kvůli rušení z jiných elektrických přístrojů 

nebo kvůli překážkám v budovách signály 
slábnou. Přesuňte výrobek na místo, kde 
nebude rušen.

 • Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá. 
Upravte polohu antény.

Nastavení hodin je vymazáno.
• Byla přerušena dodávka energie nebo byl 

odpojen napájecí adaptér.
• Nastavte znovu hodiny.

Informace o připojení 
Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když výrobek 
úspěšně navázal připojení Bluetooth.
 • Zařízení nelze použít k přehrávání hudby 

společně s tímto výrobkem. 

Kvalita zvuku je po připojení zařízení 
podporujícího technologii Bluetooth špatná.
 • Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth 

je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto 
výrobku nebo mezi nimi odstraňte 
překážky.

Nelze propojit s tímto výrobkem.
 • Zařízení nepodporuje profily, jež tento 

výrobek vyžaduje. 
 • Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. 

Podívejte se do uživatelské příručky 
a zjistěte, jak funkci aktivovat.

 • Tento výrobek není v režimu párování. 
 • Tento výrobek je již připojen k jinému 

zařízení podporujícímu technologii 
Bluetooth. Odpojte toto zařízení 
a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále 
připojuje a odpojuje.
 • Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth 

je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto 
výrobku nebo mezi nimi odstraňte 
překážky.

 • Některé mobilní telefony se mohou 
neustále připojovat a odpojovat, pokud 
voláte nebo ukončujete hovory. Není to 
známkou poruchy tohoto výrobku.

 • U některých zařízení může být připojení 
Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí 
úspory energie. Není to známkou poruchy 
tohoto výrobku.
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13 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, 
které nebyly výslovně schváleny společností 
WOOX Innovations, mohou mít za následek 
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

  
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské 
unie na vysokofrekvenční odrušení.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici 
ve verzi Portable Document Format (PDF) 
uživatelské příručky na adrese www.philips.com/
support.

 
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez 
ochranného zemnění.

Péče o životní prostředí

  
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce 
kvalitního materiálu a součástí, které lze 
recyklovat a znovu používat.

  
Pokud je výrobek označen tímto symbolem 
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že 

podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si 
informace o místním systému sběru tříděného 
odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte 
staré výrobky spolu s běžným komunálním 
odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete 
předejít možným negativním dopadům na 
životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

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

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

Upozornění na ochrannou 
známku
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou 
registrované ochranné známky vlastněné 
společností Bluetooth SIG, Inc. a případné 
použití těchto označení společnosti WOOX 
Innovations podléhá licenci. 

Copyright
2014 © WOOX Innovations Limited. Všechna 
práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího 
upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje 
právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti 
přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší 
příslušenství.
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