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1 Bezpečnosť

•

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.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
produktu!
• Tento produkt nesmie byť vystavený
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline!
• Neumiestňujte na tento výrobok žiadne
nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
• 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.
• Používajte len nástavce/príslušenstvo
špecifikované výrobcom.

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 sa obráťte na službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips a nechajte
ho skontrolovať.
• 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.
• Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto
výrobku.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Pred pripojením produktu k elektrickej
zásuvke sa uistite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej
strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte
do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.
• Produkt nikdy nevystavujte dažďu, vode,
slnečnému žiareniu ani nadmernému teplu.
2
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Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky
napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie
alebo požiar.

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.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

Dôležité informácie pre
používateľov na území VB

roku 1956 a Zákony na ochranu práv umelcov z
rokov 1958 až 1972.

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.
Pripojenie zástrčky
Vodiče napájacieho kábla majú nasledovné farby:
modrý = neutrálny (N), hnedý = pod prúdom
(L).
Ak sa farby nezhodujú s farbami na vašej
zástrčke, identifikujte konektory v zástrčke
nasledovne:

1

Modrý kábel pripojte ku konektoru
označenému písmenom N alebo čiernou
farbou.

2

Hnedý kábel pripojte ku konektoru
označenému písmenom L alebo červenou
farbou.

3

V žiadnom prípade nepripájajte ani jeden
z káblov k uzemňovaciemu konektoru
v zástrčke označenému písmenom E
(alebo symbolom e) alebo zelenou farbou
(prípadne zelenou a žltou).

Pred výmenou krytu zástrčky sa uistite, že
svorka kábla zviera ochranné puzdro kábla a nie
len jeho dva vodiče.
Autorské práva vo VB.
Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže
byť potrebný súhlas. Pozrite si Autorský zákon z
SK
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2 Rádioprijímač
DAB+

Čo je v škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
a Digitálne rádio

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú
spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
výrobok na webovej stránke www.philips.com/
welcome.

b Návod na používanie
c Vstupný zvukový kábel
d Sieťový napájací kábel
e Napájací kábel pre Spojené kráľovstvo

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
Tento produkt vám umožňuje:
• počúvať vysielanie rozhlasových staníc
v pásme FM (podporuje RDS),
• počúvať vysielanie rozhlasových staníc
vysielania DAB,
• počúvať zvukový obsah prehrávaný
z externého zariadenia cez zásuvku
AUDIO-IN,
• počúvať zvukový obsah prehrávaný
z externého zariadenia cez pripojenie
Bluetooth.

4
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OR7200

User Manual

Prehľad vlastností produktu

i
h
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f
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n
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k
a INFO
• Opakovaným stlačením zobrazte
dostupné informácie.
b SCAN
• Stlačením tlačidla aktivujte vyhľadávanie
ďalšej rozhlasovej stanice so silným
signálom v pásme FM.
• Stlačením a podržaním zapnite
automatické vyhľadávanie a uloženie
rozhlasových staníc v pásme FM.
c SOURCE
• Otáčaním tlačidla vyberte zdroj.
• Otáčaním tlačidla prepnite
systém z pohotovostného režimu
do normálneho režimu.

l
d

•

•
e

•
•
•

Stlačením tlačidla prepínate systém
medzi pohotovostným a normálnym
režimom.
Otáčaním tlačidla nastavte úroveň
hlasitosti.
Otáčaním tlačidla v režime FM
manuálne nalaďte rozhlasovú stanicu.
Otáčaním tlačidla prepínate medzi
ponukami FM alebo DAB.
V rámci ponúk FM alebo DAB
stlačením tlačidla prejdite do ponúk
nižšej úrovne alebo potvrďte možnosť.
SK
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f PRESET
• Otáčaním tlačidla vyberte predvoľbu
rozhlasovej stanice.

3 Úvodné pokyny

g PROGRAM
• Stlačením tlačidla aktivujte
programovanie rozhlasových staníc.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto
kapitole.

h MENU
• Stlačením tlačidla vstúpte do alebo
opustite ponuky FM alebo DAB.

Pripojenie napájania

i Displej LCD
j AC MAIN~
• Pripojenie k sieťovému napájaciemu
káblu.
k AUDIO IN
• Pripojenie k externému zariadeniu
pomocou vstupného zvukového kábla.
l DAB SOFTWARE
• Zásuvka na aktualizáciu firmvéru
m

•

Zásuvka USB, len na nabíjanie
zariadenia

n Anténa

Pripojte sieťový napájací kábel k zásuvke AC
MAIN~ a potom k elektrickej zásuvke.

Zapnutie
Stlačte tlačidlo alebo otočte tlačidlom
SOURCE.
»» Výrobok sa prepne na naposledy
vybraný zdroj.
•

Ak chcete výrobok prepnúť do
pohotovostného režimu, znovu stlačte
tlačidlo .

Nastaviť hodiny.
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V pohotovostnom režime stlačte a 2
sekundy podržte tlačidlo .
»» Bliká
(12-hodinový formát
času) alebo
(24-hodinový
formát času).

2

Otočením tlačidla
vyberte formát času
a potom potvrďte výber stlačením tlačidla
.

»» Blikajú číslice hodín.

3

Otočením tlačidla
nastavte hodiny a
potom potvrďte nastavenie stlačením
tlačidla .
»» Blikajú číslice minút.

4
5
6

Otočením tlačidla

nastavte minúty.

Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla

.

Otočením tlačidla
vyberte, či chcete
synchronizovať hodiny DAB a potom
výber potvrďte stlačením tlačidla

Automatické vyhľadanie rozhlasovej
stanice
Stlačením tlačidla SCAN aktivujte automatické
vyhľadávanie.

4 Počúvanie
vysielania
rozhlasových
staníc v pásme
FM
1

Otočením tlačidla SOURCE prepnete
produkt do režimu FM.

2

Vyhľadajte rozhlasové stanice automaticky
alebo ručne.
Poznámka

•• Na dosiahnutie optimálneho príjmu úplne vytiahnite
anténu a nastavte jej polohu.

•• Môžete naprogramovať maximálne 30 rozhlasových

»» Po nájdení rozhlasovej stanice so silným
signálom sa vyhľadávanie zastaví a
spustí sa vysielanie danej rozhlasovej
stanice.

staníc v pásme FM.

Automatické vyhľadanie
rozhlasovej stanice
Stlačením tlačidla SCAN aktivujte automatické
vyhľadávanie.

»» Po nájdení rozhlasovej stanice so silným
signálom sa vyhľadávanie zastaví a
spustí sa vysielanie danej rozhlasovej
stanice.

SK
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Automatické uloženie
rozhlasových staníc

•

Stlačením a podržaním tlačidla SCAN spustite
automatické vyhľadávanie.
»» Po dokončení vyhľadávania sa spustí
vysielanie prvej uloženej rozhlasovej
stanice.
• Ak chcete naladiť uloženú rozhlasovú
stanicu, otáčajte tlačidlom PRESET, až kým
sa nezobrazí jej frekvencia.

Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete
zopakovaním krokov 1 až 4.
Ak chcete naladiť predvolenú rozhlasovú
stanicu, otáčajte tlačidlom PRESET, až kým
sa nezobrazí jej frekvencia.
Poznámka

•• Ak uložíte rozhlasovú stanicu na poradové číslo inej
stanice, danú stanicu tým prepíšete.

Zobrazenie informácií RDS
Systém rádiom prenášaných údajov (Radio
Data System – RDS) predstavuje službu, ktorá
staniciam v pásme FM umožňuje vysielať
doplnkové informácie. Keď naladíte rozhlasovú
stanicu v pásme FM, ktorá vysiela signál RDS,
zobrazí sa názov danej stanice.

2 sec.

Ručné programovanie
rozhlasových staníc
1
2

Nalaďte rozhlasovú stanicu.

3

Otočením tlačidla
číslo predvoľby.

4

Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
»» Rozhlasová stanica sa uloží pod
vybraným poradovým číslom.

8
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1

Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom
RDS.

2

Opakovaným stláčaním tlačidla INFO
prechádzajte cez nasledujúce informácie
(ak sú dostupné):
• Text rozhlasového vysielania
• Typ programu, ako napr. [NEWS]
(správy), [SPORT] (šport), [POP M]
(populárna hudba)...
• Programová služba
• Mono/stereo
• Čas
• Dátum

Typy programov RDS

Stlačením tlačidla PROGRAM aktivujte
programovanie.
vyberte poradové
.

Typ
Popis
Typ
Popis
programu
programu
NEWS
Služby správ FINANCE Financie
(SPRÁVY)
(FINANCIE)
AFFAIRS Politika a
CHILDREN Programy
(UDAaktuálne
(DETI)
pre deti
LOSTI)
udalosti

INFO
SPORT
(ŠPORT)
EDUCATE
(VZDELÁVANIE)
DRAMA
(DIVADLO)
CULTURE (KULTÚRA)
SCIENCE
(VEDA)
VARIED
(RÔZNE)
POP M

SOCIAL
Udalosti v
(SPOLO- spoločnosti
ČENSKÉ)
RELIGION Nábožen(NÁBOstvo
ŽENSTVO)
Vzdelávanie PHONE IN Telefonické
a pokročilé (NA ZAVO-relácie
kurzy
LANIE)
Špeciálne
informačné
programy
Športy

Rádiové hry TRAVEL
Cestovanie
a literatúra (CESTOVANIE)
Kultúra, ná- LEISURE Voľný čas
boženstvo a (VOĽNÝ
spoločnosť ČAS)
Veda
JAZZ
Jazzová
hudba
Zábavné
COUNTRY Hudba
programy
country
Populárna NATION M Národná
hudba
(NÁROD- hudba
NÁ H)
ROCK M Rocková
OLDIES
Hudba z
hudba
(STARÉ
minulosti
HITY)
MOR M Ľahká hudba FOLK M Folková
(FOLKOVÁ hudba
H)
LIGHT M Ľahká klasic- DOCUDoku(ĽAHKÁ ká hudba
MENT
mentárne
H)
(DOKU- programy
MENT)
CLASKlasická
TEST
Testovanie
SICS
hudba
alarmu
(KLASIKA)
OTHER
Špeciálne
ALARM
Alarm
M (OShudobné
TATNÁ
programy
H)
WEPočasie
ATHER
(POČASIE)

Upraviť nastavenia FM
1

V režime FM stlačením tlačidla MENU
otvorte ponuky FM.

2

Otočením tlačidla
cez ponuky.

môžete prechádzať

Nastavenie vyhľadávania

1
2

Stlačením tlačidla

3

Stlačením tlačidla
možnosť.

prejdite do podponúk.

Otočením tlačidla
vyberte požadovanú
možnosť.
•
: Vyhľadávanie iba
staníc so silným signálom.
•
: Vyhľadávanie
všetkých staníc bez ohľadu na to, či je
signál rozhlasovej stanice silný, alebo
slabý.
potvrďte danú

Nastavenie zvuku

1
2

Stlačením tlačidla

3

Stlačením tlačidla
možnosť.

prejdite do podponúk.

Otočením tlačidla
vyberte požadovanú
možnosť.
•
: Umožňuje
stereofónny výstup aj vtedy, ak stanica
vysiela prostredníctvom slabého stereo
zvukového signálu.
•
: Premení stereofónny
signál na monofónny výstup aj vtedy, ak
stanica vysiela prostredníctvom silného
stereofónneho zvukového signálu.
potvrďte danú

SK
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Systémové ponuky

1

Stlačením tlačidla
prejdite do
systémových ponúk.

2

Otočením tlačidla
vyberte podponuku.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Používanie systémovej ponuky“.

•

5 Počúvanie
rozhlasových
staníc vysielania
DAB
Poznámka
•• Na dosiahnutie optimálneho príjmu úplne vytiahnite
anténu a nastavte jej polohu.

•• Môžete naprogramovať maximálne 30 rozhlasových
staníc vysielania DAB.

•• Informujte sa u miestneho predajcu alebo prejdite

na adresu www.WorldDAB.org, kde nájdete platné
rozhlasové frekvencie vysielania DAB vo svojej oblasti.

Pri prvom použití

10
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1

Otočením tlačidla SOURCE prepnite
produkt do režimu DAB.

2

Otáčajte tlačidlom , až kým sa nezobrazí
ponuka [Full scan].

3

Stlačením tlačidla
aktivujete automatické
vyhľadávanie.
»» Toto zariadenie automaticky uloží
rozhlasové stanice s dostatočnou
intenzitou signálu.
»» Po dokončení vyhľadávania sa
automaticky spustí vysielanie prvej
uloženej rozhlasovej stanice.

4

Otočením tlačidla
vyberte rozhlasovú
stanicu a potom stlačením tlačidla
začnite počúvať.

Zobrazenie informácií
vysielania DAB

Tip
•• Môžete znova spustiť vyhľadávanie a aktualizovať

tak zoznam uložených staníc (pozrite si „Používanie
ponúk vysielania DAB“ > „Opätovné vyhľadávanie
rozhlasových staníc“).
•• Rozhlasovú stanicu môžete naladiť manuálne (pozrite
si „Používanie ponúk vysielania DAB“ > „Manuálne
naladenie stanice“).

Na displeji vysielania DAB prvý riadok zobrazuje
názov danej stanice a druhý riadok uvádza
servisné informácie pre aktuálnu stanicu.

Pred názvom stanice sa môžu zobrazovať určité
symboly.
• H: Stanica je jednou z vašich
10 obľúbených staníc.
• ?: Stanica je nedostupná alebo neaktívna.
•
: Stanica je primárna stanica
so sekundárnou službou.
•
: Stanica je sekundárnou stanicou.

Opakovaným stláčaním tlačidla INFO
prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú
dostupné):
• DLS (Dynamic label segment – rolovanie
dlhých textových správ)
• Intenzita signálu
• PTY (Typ programu)
• Názov zostavy
• Frekvencia
• Chybovosť signálu
• Kodek bitovej rýchlosti
• Čas
• Dátum

Programovanie rozhlasových
staníc

Používanie ponúk vysielania
DAB

1

Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu
vysielania DAB.

1

2

V režime DAB stlačením tlačidla MENU
vstúpite do ponúk vysielania DAB.

Stlačením tlačidla PROGRAM aktivujte
programovanie.

2

3

Otočením tlačidla
cez ponuky.

Otočením tlačidla
číslo predvoľby.

4

Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
»» Rozhlasová stanica sa uloží pod
vybraným poradovým číslom.

5

Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete
zopakovaním krokov 1 až 4.
Ak chcete naladiť predvolenú rozhlasovú
stanicu, otáčajte tlačidlom PRESET, až kým
sa nezobrazí jej frekvencia.

Informácie o špeciálnych symboloch

•

vyberte poradové

Poznámka
•• Ak uložíte rozhlasovú stanicu na poradové číslo inej
stanice, danú stanicu tým prepíšete.

.

môžete prechádzať

Naladenie uloženej rozhlasovej
stanice

1

Stlačením tlačidla
otvoríte zoznam
uložených rozhlasových staníc
• Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové
stanice vysielania DAB, produkt spustí
automatické vyhľadávanie.

2

Otočením tlačidla
stanicu.

vyberte rozhlasovú

SK
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3

Stlačením tlačidla

začnite počúvať.

Opätovné vyhľadávanie rozhlasových
staníc

DRC (Dynamic Range Control)
Služba DRC pridá alebo odstráni istý stupeň
kompenzácie pri rozdieloch v dynamickom
rozsahu medzi rozhlasovými stanicami.

Úplné vyhľadávanie sa používa
na širokopásmové vyhľadávanie rozhlasových
staníc vysielania DAB.

1
2

Stlačením tlačidla

3

Stlačením tlačidla
možnosť.

Stlačením tlačidla
spustite vyhľadávanie
dostupných staníc vysielania DAB.
»» Keď sa vyhľadávanie dokončí, spustí sa
vysielanie prvej nájdenej stanice.

Manuálne naladenie stanice
Táto funkcia umožňuje manuálne naladiť
konkrétny kanál či frekvenciu. Okrem natočenia
antény pre lepší príjem rozhlasového vysielania
sa optimálny príjem dá dosiahnuť aj použitím
tejto funkcie.

1

Stlačte tlačidlo
staníc.

2

Otočením tlačidla
až 13F.

3

12

Stlačením tlačidla
možnosť.

SK

prejdite do podponúk.

Otočením tlačidla
vyberte požadovanú
možnosť. (Hviezdička za možnosťou
označuje aktuálne nastavenie.)
•
: bez použitia kompenzácie.
•
: použitá stredne intenzívna
kompenzácia.
•
: použitá maximálna
kompenzácia.
potvrďte danú

Odstránenie neplatných staníc
Tento zoznam možností uvádza aktívne stanice
a odstráni všetky stanice, ktoré sa nachádzajú
v zozname, ale neposkytujú vo vašej oblasti
žiadnu službu. V prednej časti názvu neplatnej
stanice sa zobrazí otáznik (?).

na prístup k zoznamu
vyberte stanicu z 5A

1
2

Stlačením tlačidla

3

Stlačením tlačidla
možnosť.

potvrďte danú

prejdite do podponúk.

Otočením tlačidla
vyberte požadovanú
možnosť.
•
: návrat do predchádzajúcej
ponuky.
•
: odstránenie neplatných staníc
zo zoznamu staníc.
potvrďte danú

Systémové ponuky

1

Stlačením tlačidla
prejdite do
systémových ponúk.

2

Otočením tlačidla
vyberte podponuku.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Používanie systémovej ponuky“.

•
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6 Používanie
systémových
ponúk
Pomocou systémovej ponuky môžete
• skontrolovať aktuálnu verziu softvéru tohto
produktu,
• aktualizovať softvér a
• obnoviť pôvodné výrobné nastavenia
systému.

Aktualizácia softvéru

1

Prejdite na stránku www.philips.com/
support.

2

Vyhľadajte informácie o podpore
vášho produktu s kľúčovým slovom
„ORT7500/12“.
»» Keď je dostupný balík s aktualizáciou,
sprístupní sa odkaz „Firmware
Upgrade Readme File“ (súbor Readme
o aktualizácii firmvéru). Presné znenie
tohto odkazu sa môže v rôznych
jazykoch líšiť.

3

Kliknite na odkaz „Firmware Upgrade
Readme File“.

4

Prečítajte si pokyny na aktualizáciu softvéru
a uistite sa, že im rozumiete.

5

Dokončite aktualizáciu podľa pokynov.

Zistenie aktuálnej verzie
softvéru

Stlačením tlačidla
softvéru.

zobrazíte aktuálnu verziu

Obnovenie nastavení
produktu

1
2

Stlačením tlačidla

3

Stlačením tlačidla
možnosť.

14
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zobrazíte možnosti.

Otočením tlačidla
vyberte požadovanú
možnosť.
•
: návrat do predchádzajúcej
ponuky.
•
: obnovenie pôvodného
výrobného nastavenia produktu.
potvrďte danú

7 Počúvanie z
externého
zariadenia
Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať
obsah prehrávaný z externého zvukového
zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

1

Otočením tlačidla SOURCE prepnite
produkt do režimu AUDIO IN.

2

Vstupný zvukový kábel pripojte k
• zásuvke AUDIO IN na zadnom paneli
tohto produktu a
• konektoru pre slúchadlá na externom
zariadení.

3

Spustite prehrávanie v externom zariadení
(pozrite si návod na jeho používanie).

8 Prehrávanie
zvukového
obsahu
prostredníctvom
pripojenia
Bluetooth
Na tomto zariadení môžete bezdrôtovo
prehrávať zvuk z prehrávača s rozhraním
Bluetooth.
Aplikácia Philips DigitalRadio je dostupná
na lokalitách Apple App Store a Google Play.
Aby ste mohli naplno využívať funkcie tohto
výrobku, prevezmite a nainštalujte si aplikáciu do
svojho inteligentného zariadenia.
Poznámka
•• Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje

kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.

•• Pred párovaním určitého zariadenia s týmto systémom

si prečítajte návod na používanie daného zariadenia
kvôli informáciám o kompatibilite s rozhraním
Bluetooth.
•• Tento produkt si dokáže zapamätať maximálne 4
spárované zariadenia.
•• Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia
Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné
zariadenia Bluetooth.
•• Prevádzkový dosah medzi týmto systémom a
zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne
10 metrov (30 stôp).
•• Akákoľvek prekážka medzi týmto systémom
a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
•• Reproduktor s dokovacou stanicou udržujte mimo
dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by
mohli spôsobovať rušenie.
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Poznámka
••

/
Ak pripojené zariadenie Bluetooth podporuje
profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile –
Profil pokročilej distribúcie zvuku), môžete skladby
uložené v zariadení počúvať prostredníctvom tohto
systému.
•• Ak zariadenie taktiež podporuje profil AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile – Profil diaľkového
ovládania audia-videa), môžete prostredníctvom tohto
produktu ovládať prehrávanie.
•• Ak pripojené zariadenie nepodporuje profil AVRCP,
ovládajte prehrávanie cez pripojené zariadenie.

1

9 Nabíjanie
zariadení
Pripojte zariadenie do zásuvky USB
na zadnej strane produktu.
»» Po rozpoznaní zariadenia sa spustí
nabíjanie.
Poznámka

Otočením tlačidla SOURCE prepnite
produkt do režimu BT.
»» Ak nie je pripojené žiadne zariadenie
s rozhraním Bluetooth, zobrazí sa
hlásenie [Bluetooth No Connection]
(Žiadne pripojenie Bluetooth).

2

Vo vašom zariadení vyhľadajte zariadenia
Bluetooth. V zozname zariadení vyberte
položku ORT7500.
• Ak sa zobrazí výzva na povolenie
nadviazania pripojenia Bluetooth
so zariadením ORT7500, potvrďte ju.
»» Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa
na displeji LCD tohto produktu symbol
[BT Connected].

3

Spustite prehrávanie skladby z pripojeného
zariadenia.
• Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte
stlačením tlačidla
.
• Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu
skladbu prejdete stlačením tlačidla
/ .
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•• Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje

kompatibilitu tohto výrobku so všetkými zariadeniami.
je určená iba na nabíjanie.

•• Zásuvka USB

10 Nastavenie
hlasitosti
Otočte tlačidlom

.

11 Informácie o
výrobku
Poznámka
•• Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie
Hodnota napájania
stried. prúdom
Prevádzková spotreba energie
Rozmery (hlavná jednotka)
Hmotnosť (Hlavná jednotka)

100 –
240 V~,
50/60 Hz
15 W
325 x 175 x
167 mm
3,5 kg

Rádioprijímač
Rozsah ladenia

Ladiaca mriežka
Citlivosť DAB (EN50248)
Celkové harmonické
skreslenie
Odstup signálu od šumu
Počet predvolených
rozhlasových staníc

FM: 87,50 –
108,00 MHz;
DAB: 174,928 –
239,200 MHz
50 kHz
< –95 dBm
<2%
> 50 dB
30 (FM), 30
(DAB)
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Zosilňovač
Menovitý výstupný
výkon
Frekvenčná odozva
Odstup signálu od šumu
Vstup Aux

2 x 10 W RMS
60 Hz – 16 kHz,
±3 dB
> 65 dB
0,5 V RMS
20 kiloohmov

12 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.

Reproduktory
Impedancia
reproduktorov
Budič reproduktora
Citlivosť

6 ohmov
2 x 3" s úplným
rozsahom
> 82 dB/m/W

Všeobecné

Bluetooth
Komunikačný
systém
Výstup             
Maximálny
komunikačný
dosah
Frekvenčné
pásmo
Kompatibilné
profily
Bluetooth
Podporované
kodeky
- Prijímanie
- Vysielanie

18
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Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku
spoločnosti Philips (www.philips.com/support).
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips,
okrem produktu si pripravte aj číslo modelu a
sériové číslo.

Štandard Bluetooth verzie 2.0
Štandard Bluetooth
výkonnostnej triedy 2
Pri priamej viditeľnosti
približne 10 m (30 stôp)
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz
– 2,4835 GHz)
Profil pokročilej distribúcie
zvuku (A2DP)
Profil diaľkového ovládania
zvuku-videa (AVRCP)
SBC (Sub Band Codec)
SBC (Sub Band Codec)

Žiadne napájanie
•• Uistite sa, že je sieťový napájací kábel
správne pripojený.
•• Uistite sa, že je sieťová elektrická zásuvka
pod prúdom.
Žiadny zvuk
•• Nastavte hlasitosť.
•• Pri počúvaní hudby z externého zariadenia
sa uistite, že na externom zariadení nie je
stíšený zvuk.
Produkt nereaguje
• Skontrolujte, či je zariadenie napájané.
• Vypnite zariadenie a znova ho zapnite.
Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania
•• Signál môže byť slabý kvôli rušeniu
inými elektronickými zariadeniami alebo
prekážkami. Presuňte produkt na miesto,
kde signál nie je rušený.
•• Úplne vysuňte anténu. Upravte polohu
antény.

Nastavenie hodín sa vymazalo.
• Napájanie bolo prerušené alebo došlo
k odpojeniu sieťového napájacieho
adaptéra AC.
• Znovu nastavte hodiny.

O pripojení Bluetooth
Prehrávanie hudby nie je na výrobku dostupné
ani po úspešnom pripojení cez rozhranie
Bluetooth.
•• Zariadenie nemožno používať s týmto
výrobkom na prehrávanie hudby.
Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s
aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.
•• Príjem rozhrania Bluetooth je slabý.
Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto
výrobku alebo odstráňte prekážky medzi
nimi.
Nie je možné pripojenie k tomuto výrobku.
•• Zariadenie nepodporuje profily
požadované pre tento produkt.
•• Funkcia Bluetooth nie je v zariadení
zapnutá. Pozrite si návod na používanie
daného zariadenia, v ktorom nájdete
informácie o aktivácii tejto funkcie.
•• Tento výrobok nie je v režime párovania.
•• Tento výrobok je už pripojený k inému
zariadeniu s 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 tomuto
výrobku alebo odstráňte prekážky medzi
nimi.
•• Niektoré mobilné telefóny sa môžu
pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení
alebo ukončení hovoru. Nepredstavuje to
poruchu ani chybu tohto produktu.
•• Niektoré zariadenia majú funkciu
úspory energie, ktorá automaticky
ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth.
Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto
produktu.

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

Súlad so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo
verzii PDF (Portable Document Format) v
elektronickom návode na používanie na lokalite
www.philips.com/support.

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.

Starostlivosť o životné
prostredie

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno
recyklovať a znova využiť.
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Autorské práva
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.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie
jednoduchého rozdelenie balenia do troch
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná
penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je
možné v prípade roztriedenia špecializovanou
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť.
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií
a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej
známke
Označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX
Innovations ich používa na základe licencie.
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2014 © WOOX Innovations Limited. Všetky
práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
WOOX si vyhradzuje právo na zmenu
produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti
rovnako upraviť už dodané produkty.
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