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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.

Bezpečnost
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř

zařízení.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni
nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu
kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení
odpojit od napájení.

•
•
•
•
•

Chraňte zařízení před kapající a stříkající
vodou.
Na zařízení nepokládejte žádné
nebezpečné předměty ((např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje používán
konektor MAINS nebo sdružovač, měl by
být vždy po ruce.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku
dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.

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

2

CS

•

•
•

•
•
•

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.
Riziko spolknutí knoflíkové baterie!
• Zařízení může obsahovat knoflíkovou
baterii, která by mohla být spolknuta.
Uchovávejte baterii vždy mimo dosah
malých dětí! V případě spolknutí může
baterie způsobit vážné zranění nebo smrt.
Během dvou hodin od okamžiku spolknutí
může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna do jakékoli části
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré
nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Po výměně baterie zkontrolujte, zda je
přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
• V případě, že není možné přihrádku
na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte
výrobek používat. Udržujte výrobek mimo
dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně
výrobku.
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2 Klasický zvukový
mikrosystém
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod
S tímto výrobkem můžete:
• poslouchat vinylové desky,
• poslouchat rádiové stanice FM,
• poslouchat disky audio CD,
• poslouchat zvuk z externího zařízení přes
konektor AUDIO-IN,
• poslouchat zvuk z externího zařízení přes
připojení Bluetooth,
• poslouchat zvuk z paměťového zařízení
USB.

Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
a Hlavní jednotka
b Krátká uživatelská příručka
c Bezpečnostní a poznámkový list
d Napájecí kabel
e Dálkový ovladač
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Přehled výrobku
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Přehled zařízení
a Deck na vinylové desky
b
c

r

•
•

Otevření/zavření podavače disku.
REC
Nahrání skladby z disku/rádia FM/
konektoru Phono/AUX/Bluetooth na
zařízení USB.

g

l
m
kl
j
hi

d

•

Zapnutí zařízení nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.

e SOURCE knoflík
• Výběr zdroje: CD, USB, FM, Phono/
AUX nebo Bluetooth.
f AUDIO IN
• Připojení externího audiozařízení.
g

•

Konektor pro připojení sluchátek.
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h

•

Konektor USB.

i Podavač disku
j Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.
k Infračervený senzor
• Detekce signálů z dálkového ovladače
(dálkový ovladač vždy namiřte na
infračervený senzor).
l

m

/
Přechod na předchozí nebo následující
skladbu.
• Naladění rádiové stanice.
• Stisknutím a podržením tlačítka můžete
vyhledávat v rámci skladby na disku
nebo v zařízení USB.
• Nastavení času.
•

•

Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

n VOLUME
• Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost.
o +/• Přechod na předchozí nebo následující
album.
• Výběr předvolby rádiové stanice.
p

•
•

Celkový pohled na dálkový ovladač

a
b
c

t Volič rychlosti
u Rameno přenosky
v Kontrolka Bluetooth
• Bliká, je-li jednotka v režimu párování
nebo připojování.
• Svítí, když se jednotka připojí k zařízení
kompatibilnímu s technologií Bluetooth.
6
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j

a SOURCE
• Výběr zdroje: CD, USB, FM, Phono/AUX
nebo Bluetooth.
b

c

q kontrolka napájení
• Rozsvítí se, je-li jednotka
v pohotovostním režimu.
s Volič automatického zastavení

n

d

Zastavení přehrávání.
Vymazání programu.

r Držák ramena

o

d

•

Zapnutí zařízení nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.

/
Přechod na předchozí nebo následující
skladbu.
• Naladění rádiové stanice.
• Stisknutím a podržením tlačítka můžete
vyhledávat v rámci skladby na disku nebo
v zařízení USB.
• Nastavení času.
•

•
•
•

/

Přechod na předchozí nebo následující
album.
Výběr předvolby rádiové stanice.
Nastavení času.

e CLOCK/PROG
• Nastavení hodin v pohotovostním režimu.
• Programování skladeb ve zdroji disku
nebo zařízení USB.
• Programování rádiových stanic.

f SLEEP/TIMER
• Nastavení časovače vypnutí.
• Nastavení budíku.
g

•

REC
Nahrání skladby z disku/rádia FM/
konektoru Phono/AUX/Bluetooth na
zařízení USB.

h FIND/FILE CUT
• Vyhledávání skladeb podle názvu
skladby nebo složky na disku nebo
v zařízení USB.
• Stisknutím vyjmete audiosoubor při
nahrávání audiosouborů ze zdroje
Phono/AUX/Bluetooth na paměťové
zařízení USB.
i VOL +/• Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
j

•

Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

k INFO/DELETE
• U disku nebo zařízení USB stisknutím
zobrazíte informace o přehrávání
k souborům ve formátu .mp3.
• Odstranění souborů z paměťového
zařízení USB.
l PLAY MODE/FM/ST/MO
• Výběr režimu opakovaného přehrávání
u disku nebo zařízení USB.
• Výběr režimu náhodného přehrávání
u disku nebo zařízení USB.
• Výběr režimu stereofonního nebo
monofonního přehrávání u rádia FM.
m
n

•

Zastavte přehrávání.

•

Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

o DISPLAY
• Zobrazení hodin v jakémkoli režimu
zdroje.
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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.

Příprava dálkového ovladače
Výstraha
•• Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem,

slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy
nevhazujte do ohně.
•• V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný
nebo ekvivalentní typ.

Před prvním použitím:

1

Abyste aktivovali baterii dálkového
ovladače, odstraňte ochrannou západku.
Výměna baterie v dálkovém ovladači:

1
2
3

Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte jednu baterii CR2032 se správnou
polaritou (+/–) podle označení.
Zavřete přihrádku na baterie.

Poznámka
•• Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na

dálkovém ovladači nejprve vyberte zdroj dálkovým
ovladačem, a nikoli na hlavní jednotce.
•• Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat,
vyjměte baterii.

Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
»» Výrobek se přepne na poslední
vybraný zdroj.
•

8

CS

Chcete-li přepnout výrobek do
pohotovostního režimu, znovu
stiskněte tlačítko .

Nastavení hodin
1
2
3
4

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
CLOCK/PROG.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte formát
času a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG
jej potvrďte.
»» Číslice hodin blikají.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte hodiny
a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG je
potvrďte.
»» Číslice minut blikají.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte minuty
a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG je
potvrďte.

CS

9

4 Přehrávání

Vyhledávání v rámci skladby

1
2

Přehrávání disku
1
2
3
4

Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte zdroj CD.
Stisknutím tlačítka
disku.

otevřete podavač

Poznámka
•• Skladby lze programovat pouze v případě, že je

Vložte disk potištěnou stranou nahoru,
poté zavřete podavač disku.
Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne,
stiskněte tlačítko
.

přehrávání zastaveno.

•• Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

1

3
4
5

Pozastavení/obnovení přehrávání.
Chcete-li přehrávání pozastavit nebo
obnovit, během přehrávání stiskněte
tlačítko
.

Přechod na skladbu
Pro disk CD:
• Stisknutím tlačítka
/
vyberte další
skladbu.
Pro disk MP3 a jednotku USB:

1
2

10

Stisknutím tlačítka PRESET/ALBUM
vyberte album nebo složku.
Stisknutím tlačítka
nebo soubor.
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/

Uvolněním tlačítka obnovíte normální
přehrávání.

Programování skladeb

2

•

Během přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko
/ .

/

vyberte skladbu

Stisknutím tlačítka CLOCK/PROG
v režimu přehrávání aktivujete režim
programu.
»» Na displeji se zobrazí hlášení
[MEMORY] (paměť).
U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítek
/ album.
Pomocí tlačítek
/
vyberte skladbu
a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG volbu
potvrďte.
Opakováním kroků 2–3 naprogramujete
další skladby.
Stisknutím tlačítka
přehrajete
naprogramované skladby.
• Chcete-li program vymazat, stiskněte
v pozici zastavení tlačítko .
• Není-li po dobu 10 sekund stisknuto
žádné tlačítko, programový režim se
automaticky zastaví.

Zobrazení informací o přehrávání
Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko
INFO.
• Pro disk CD:
• Čas aktuální skladby
• Zbývající čas aktuální skladby
• Čas všech skladeb
• Zbývající čas všech skladeb

•

Disk MP3 a zařízení USB: informace ID3,
například [TITLE] (název), [ARTIST]
(interpret), [ALBUM] (album).

2

K normálnímu přehrávání se vrátíte
opakovaným stisknutím tlačítka PLAY
MODE/FM/ST/MO, dokud nezmizí veškeré
možnosti.

Vyhledávání skladeb
Na disku nebo zařízení USB můžete vyhledat
skladbu podle názvu nebo názvu složky.

Výstraha

Poznámka
•• U souborů ve formátu MP3 jsou podporovány
přenosové rychlosti od 32 kb/s do 320 kb/s.

Pro CD/MP3: vyhledávání podle názvu

1
2
3

V režimu zastavení přehrávání jednou
stiskněte tlačítko FIND/FILE CUT.
»» Tituly všech skladeb se zobrazí
v abecedním pořadí.
Stisknutím tlačítka
/
vyhledáte
požadovaný název skladby v abecedním
pořadí.

Stisknutím tlačítka
spustíte přehrávání
vybrané skladby.
Pro MP3: vyhledávání podle složky

1
2
3

V režimu zastavení přehrávání dvakrát
stiskněte tlačítko FIND/FILE CUT.
»» Složky se zobrazí v abecedním pořadí.
Stisknutím tlačítka

/

vyberete složky.

•• Před použitím odstraňte chránič jehly.
•• Na deck pokládejte vždy jen jednu vinylovou desku.
•• Mezi zařízením a jinými předměty ponechte nejméně
15 cm volného místa.

1
2
3
4
5
6

Stisknutím tlačítka
spusťte přehrávání
všech skladeb ve složce.

Výběr možností opakovaného
přehrávání nebo přehrávání
v náhodném pořadí

1

Přehrání vinylové desky

7

Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte zdroj PHONO/AUX.
Pomocí voliče rychlosti vyberte správnou
rychlost.
• Můžete vybrat rychlost 33 nebo 45
podle různých typů vinylových desek.
Umístěte vinylovou desku na deck.
Opatrně nadzvedněte rameno přenosky a
přesuňte ji k desce.
»» Deck se začne automaticky otáčet.
Jemným položením ramene přenosky na
okraj desky spustíte přehrávání od začátku.
»» Spustí se přehrávání.
Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
• Je-li funkce AUTO STOP nastavena
na hodnotu ON, deck se po skončení
přehrávání desky automaticky přestane
otáčet.
Vraťte rameno přenosky zpět do držáku
ramena.

Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY
MODE/FM/ST/MO během přehrávání
vyberte možnost opakovaného přehrávání
nebo režim náhodného přehrávání.
•
: Opakování aktuální skladby
•
: Opakování aktuální složky
(pro disk MP3)
•
: Opakování všech skladeb
•
: Náhodné přehrávání
CS
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Poznámka
•• Je-li připojeno externí zařízení pomocí konektoru

AUDIO IN, mikrosystém automaticky přepne na zdroj
AUX.

2

Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte zdroj USB.
»» Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko
.
•

Přehrávání z jednotky USB

•

Poznámka

Výběr složky provedete stisknutím
tlačítka / .
Výběr zvukového souboru provedete
stisknutím tlačítka
/ .

•• Ujistěte se, že paměťové zařízení USB obsahuje
přehrávatelný zvukový obsah.

•• Jsou podporovány pouze soubory ve formátu MP3

s přenosovými rychlostmi od 32 kb/s do 320 kb/s.
•• Konektor USB nepodporuje připojení pomocí
prodlužovacích kabelů USB a není určen pro přímou
komunikaci s počítačem.

1

Stiskněte ochranný kryt USB a poté
zasuňte paměťové zařízení USB do
konektoru .

Přehrávání ze zařízení
Bluetooth
Mikrosystém umožňuje poslech prostřednictvím
zařízení Bluetooth.
Poznámka
•• Než k jednotce připojíte zařízení Bluetooth, seznamte
se s funkcemi Bluetooth v zařízení.

•• Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných

elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

•• Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a spárovaným
zařízením je přibližně 10 metrů.

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

1
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Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte zdroj BT.
»» Kontrolka Bluetooth bliká modře.

2
3
4
5

Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení
Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).

2

Ve svém zařízení vyberte možnost
„PHILIPS OTT2000“ pro párování.
Po úspěšném připojení se zařízení
Bluetooth rozsvítí modře.
Spusťte přehrávání hudby na zařízení
Bluetooth.
Tip

Stisknutím tlačítka
REC spusťte
nahrávání.
• U disků CD zvolte opakovaným
stisknutím tlačítka
REC možnost:
A [REC_ONE] (kopírovat jednu): nahraje
se první/aktuální skladba.
B [REC_ALL] (kopírovat vše): nahrají se
všechny/zbývající skladby.
»» Automaticky se zahájí přehrávání disku
od začátku/od vybrané skladby a spustí
se nahrávání.
•

•• Pokud mikrosystém přepne ze zdroje Bluetooth na

jiný zdroj, připojené zařízení Bluetooth se automaticky
odpojí.
•• Systém si dokáže zapamatovat až 4 dříve připojená
zařízení Bluetooth.

Pokud chcete nahrávání zastavit,
stiskněte tlačítko .
Poznámka

•• Jestliže na paměťovém zařízení USB není dostatek místa

Nahrávání na zařízení USB
Skladby z disků audio CD, disků MP3, vinylových
audiodesek a zvuk ze zdroje Bluetooth, rádia a
externích zařízení lze nahrát jako soubory ve
formátu .mp3 na paměťové zařízení USB.
Při prvním nahrávání na paměťové zařízení
USB se v paměťovém zařízení automaticky
vytvoří složka s názvem „PHILIPS OTT2000“. Při
každém nahrávání se nahrané soubory ukládají
do této složky.

Postup nahrávání na zařízení USB
Připojte zařízení USB ke konektoru
zařízení.

1

tohoto

Připravte zdroj pro nahrávání.
• Disk – vyberte zdroj disk a vložte jej. Je
možné vybrat skladbu, od které bude
zahájeno nahrávání.
• Rádio – nalaďte rádiovou stanici.
• AUX IN – vyberte zdroj Phono/Aux,
poté připojte externí zařízení a spusťte
přehrávání.
• Phono – vyberte zdroj Phono/Aux a
poté přehrajte vinylovou desku.
• Bluetooth – vyberte zdroj Bluetooth a
přehrajte skladby.

k uložení zvukových souborů, zobrazí se zpráva o plné
paměti.
•• U disků CD je proces nahrávání dokončen teprve
v okamžiku, kdy je nahrána celá skladba.
•• U disků MP3 systém zkopíruje soubory na paměťové
zařízení USB, je-li stisknuto tlačítko
REC.

Vyjmutí souboru
Když nahráváte audiosoubory ze zdroje
Bluetooth/AUX/PHONO/FM na úložné zařízení
USB, můžete soubor během nahrávání vyjmout
stisknutím tlačítka FIND/FILE CUT. Vytvoří se
nový audiosoubor a nahrávání pokračuje.

Odstranění souboru ze zařízení USB

1
2
3
4

V režimu zastavení přehrávání vyberte
zdroj USB opakovaným stisknutím tlačítka
SOURCE.
Stiskněte tlačítko INFO/
DELETE.
»» Na displeji se zobrazí hlášení DEL
-- 001.
Stisknutím tlačítka
/
který se má odstranit.

vyberte soubor,

Stisknutím tlačítka DELETE potvrďte volbu.
• Chcete-li ukončit režim odstranění
souborů, stiskněte tlačítko .
CS
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5 Poslech
rádiových stanic
FM

2

1

1

2

Otočením knoflíku SOURCE vyberte zdroj
FM.
Vyhledejte rádiové stanice automaticky
nebo ručně.
Poznámka

•• Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte

Ruční programování
rádiových stanic
2
3
4

její polohu.
•• Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

5
Automatické vyhledání
rádiové stanice
1
2

Stiskněte a podržte tlačítko
/
déle
než 2 sekundy.
»» Rádio automaticky naladí stanici se
silným příjmem.
Zopakováním kroku 1 naladíte více stanic.
»» Je-li detekována stanice se silným
signálem, vyhledávání se zastaví a
rádiová stanice se začne vysílat.

Automatické programování
rádiových stanic
1

Stisknutím tlačítka CLOCK/PROG na dobu
delší než 2 sekundy aktivujte automatický
režim programu.
»» Všechny dostupné stanice se
naprogramují podle síly příjmu
vlnového pásma.
»» První naprogramovaná stanice začne
automaticky hrát.

14
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Stisknutím tlačítka / vyberte
předvolby rádiových stanic.

Stisknutím tlačítka
rádiovou stanici.

/

nalaďte

Stisknutím tlačítka CLOCK/PROG aktivujte
programování.
Stisknutím tlačítka /
rádiové stanici číslo.

přiřaďte této

Stisknutím tlačítka CLOCK/PROG
potvrďte volbu.
»» Rádiová stanice se uloží pod vybraným
pořadovým číslem předvolby.
Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte
další rádiové stanice.
Poznámka

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

Volba stereofonního/
monofonního vysílání
Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým
signálem, vyberte monofonní zvuk.
• Ve zdroji tuneru vyberte nastavení
stisknutím tlačítka FM/ST/MO:
• [STEREO]: stereofonní vysílání.
• [MONO]: monofonní vysílání.

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

1
2

3

Otočením knoflíku SOURCE vyberte
režim PHONO/AUX.
Připojte kabel Audio In ke
• konektoru AUDIO IN na předním
panelu výrobku a
• konektoru sluchátek na externím
zařízení.
Přehrajte hudbu z externího zařízení
(podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce).

CS
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7 Další funkce
Nastavení časovače vypnutí
Tento zvukový mikrosystém po uplynutí
nastavené doby automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
• Pokud je mikrosystém zapnutý,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/
TIMER vyberte dobu (v minutách).
• [SLEEP -- 90]
• [SLEEP -- 75]
• [SLEEP -- 60]
• [SLEEP -- 45]
• [SLEEP -- 30]
• [SLEEP -- 15]
• [OFF]
»» Je-li aktivován časovač vypnutí,
zobrazuje se hlášení [SLEEP] (časovač).
Deaktivace časovače
• Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/
TIMER, dokud se nezobrazí hlášení [SLEEP
OFF] (časovač vypnutý).
»» Je-li časovač vypnutí deaktivován,
hlášení [SLEEP] (časovač) zmizí.

Nastavení budíku
Mikrosystém lze použít jako budík. V určený
čas dojde k aktivaci zdroje typu disk, USB nebo
tuner.

1
2
3
4
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Stisknutím tlačítka přepnete jednotku do
pohotovostního režimu.
Zkontrolujte správné nastavení hodin.
Stiskněte a přidržte tlačítko SLEEP/TIMER.
»» Je zobrazena výzva k volbě zdroje.
Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte zdroj: CD, USB nebo FM.

CS
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6
7
8
9

Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte
volbu.
»» Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
Stisknutím tlačítka

/

nastavte hodiny.

Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte
volbu.
»» Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
Stisknutím tlačítka

/

nastavte minuty.

Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte
volbu.
»» Časovač je nastaven a aktivován.

Aktivace a deaktivace budíku

1
2

Stisknutím tlačítka přepnete mikrosystém
do pohotovostního režimu.
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/
TIMER aktivujte nebo deaktivujte budík.
»» Pokud je budík aktivován, na displeji se
zobrazí symbol .
»» Pokud je budík deaktivován, symbol
se na displeji nezobrazuje.
Poznámka

•• Je-li vybrán zdroj DISC/USB a skladbu nelze přehrát, je
automaticky aktivován tuner.

•• Mikrosystém automaticky přepne do pohotovostního
režimu, pokud před uplynutím 30 minut po aktivaci
zdroje budíku není provedena žádná operace.

Nastavení hlasitosti
Otočením knoflíku VOLUME zvýšíte nebo
snížíte hlasitost.

8 Informace
o výrobku
Poznámka
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez

Zesilovač
Jmenovitý výstupní
výkon
Kmitočtová
charakteristika
Odstup signál/šum
Vstup Aux

předchozího upozornění.

Impedance
reproduktoru
Vinutí reproduktoru
Citlivost

Obecné informace
220–240 V~, 50 Hz
16 W
< 1W

335 x 311 x 169 mm
2,5 kg

>65 dB
0,5 V RMS 20 000
ohmů

FM: 87,50–108,00 MHz
50 kHz
<2 %

4 ohmy
2 x 3" širokopásmový
84 dB/m/W

Bluetooth
Komunikační
systém
Výstup             
Maximální rozsah
komunikace
Frekvenční pásmo
Kompatibilní
profily Bluetooth

Tuner
Rozsah ladění
Krok ladění
Celkové harmonické
zkreslení
Odstup signál/šum
Počet předvoleb pro
rádiové stanice

60 Hz–16 kHz, ±3 dB

Reproduktory

Specifikace

Hodnota napájení
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu
Rozměry
– Hlavní jednotka
(Š x V x H)
Hmotnost (hlavní
jednotka)

1,5 W x 2 RMS

Podporované
kodeky
– Přijmout
– Přenášet

Standardní verze rozhraní
Bluetooth 2.1
Bluetooth standardní
energetická třída 2
Přibližně na dohled 10 m
2,4 GHz band (2,4000–
2,4835 GHz)
Funkce Advanced Audio
Distribution Profile
(A2DP)
SBC (Sub Band Codec)
Není podporováno

>50 dB
20

Vinyl
Podporovaná velikost
vinylové desky
Rychlost

7 palců
12 palců
33/45
CS
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Informace o hratelnosti USB
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB 1.1 a USB 2.0)
• Přehrávače Flash USB (USB 1.1 a USB 2.0)
• paměťové karty (je nutná přídavná čtečka
karet vhodná pro tuto jednotku)
Podporované formáty:
• USB nebo formát paměťových souborů
FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
• Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a
proměnlivá přenosová rychlost
• Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
• Počet alb/složek: maximálně 99
• Počet skladeb/titulů: maximálně 999
• ID3 tag v2.0 až v2.3
• Názvy souborů v kódování Unicode UTF8
(maximální délka: 16 bajtů)

Podporované formáty disků
MP3
•
•
•
•
•

18

ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na
délce názvu souboru)
Maximum počet alb: 99
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~320
(kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

CS

9 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/budíku se vymazalo.
• Byla přerušena dodávka energie nebo byl
odpojen napájecí adaptér.
• Nastavte znovu hodiny a budík.

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.
•• Stisknutím tlačítka výrobek restartujte
nebo jej znovu přepněte na zdroj
Bluetooth a proveďte opakované připojení.
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.

CS
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••

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

20
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10 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
WOOX Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Péče o životní prostředí

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

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Společnost WOOX Innovations tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným ustanovením
směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě
naleznete na webových stránkách www.philips.
com/support.

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

Péče o výrobek
•
•
•
•

Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené
či poškrábané disky.
Pokud výrobek nebudete delší dobu
používat, vyjměte z podavače disku disky.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.

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.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože 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.
CS
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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
2013 © 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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