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1 Důležité 
informace

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

Nápověda a podpora
Více informací o online podpoře naleznete na 
adrese www.philips.com/support a můžete:
• stáhnout uživatelskou příručku a stručný 

návod k rychlému použití
• shlédnout výukové video programy (jsou 

k dispozici pouze pro vybrané modely)
• nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy 

(FAQ)
• odeslat nám e-mail s dotazem
• chatovat s jedním z našich zástupců 

podpory.
Postupujte podle pokynů na této webové 
stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo 
modelu výrobku. 
Můžete také požádat o pomoc kontaktováním 
střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, 
než se obrátíte na podporu, poznamenejte 
si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto 
informace naleznete na zadní nebo spodní 
straně výrobku.

Bezpečnost
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 
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. 

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

ověřte, že její napětí se shoduje s údajem 
na zadní nebo spodní straně výrobku. 
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové 
zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!
• Pro výrobky, které lze připevnit na 

stěnu, používejte pouze dodaný držák 
na stěnu. Držák připevněte na stěnu, 
která udrží celkovou hmotnost výrobku 
a držáku na stěnu. Společnost WOOX 
Innovations nenese žádnou odpovědnost 
za nesprávnou montáž na zeď, která bude 
příčinou nehody nebo zranění.

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



3CS

• 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. 

• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. 
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak 
zranění nebo poškození.

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. 

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

Péče o výrobek
K čištění výrobku používejte pouze utěrku 
z mikrovláken.

Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku

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

 
Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje 
evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si 
informace o místním systému sběru tříděného 
odpadu elektrických a elektronických výrobků. 
Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte 
výrobek společně s běžným domácím odpadem. 
Správnou likvidací starých výrobků pomůžete 
předejít negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví.

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 stránkách www.p4c.philips.com.
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2 Subwoofer
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi 
uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-
li plně využívat výhod, které nabízí podpora 
společnosti Philips, zaregistrujte svůj subwoofer 
na adrese www.philips.com/welcome.

Přehled
V této části je uveden přehled bezdrátového 
subwooferu. 

 
a Indikátor subwooferu

• Při zapnutí napájení se indikátor 
rozsvítí.

• Během bezdrátového párování mezi 
subwooferem a televizorem indikátor 
rychle bíle bliká.

• Je-li párování úspěšné, kontrolka se 
rozsvítí bíle.

• Pokud se párování nezdaří, kontrolka 
pomalu bíle bliká.

• Když je bezdrátové připojení na jednu 
minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

b CONNECT (připojení)
Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do 
režimu párování subwooferu.

c CROSSOVER FREQUENCY (přechodová 
frekvence)
Otočením upravte přechodovou frekvenci.

a b c d e

d Kryt rozhraní USB
Aktualizace softwaru pouze pro 
zaměstnance střediska péče o zákazníky. 
(zákazníci by neměli otevírat)

e DC IN
Slouží k připojení napájecího adaptéru.
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3 Připojení a 
nastavení

Tato část vám pomůže s připojením 
bezdrátového subwooferu k televizoru Philips a 
následným nastavením. 
Informace o základním připojení přístroje 
bezdrátového subwooferu naleznete ve 
Stručném návodu k rychlému použití. 

Poznámka

 • Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na 
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.

 • Před provedením nebo změnou libovolného připojení 
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od 
síťové zásuvky.

Umístění subwooferu
Podívejte se na Stručný návod k rychlému 
použití, kde naleznete další informace o umístění 
bezdrátového subwooferu.
1 Umístěte zařízení SUB100 na podlahu.

• Pokud chcete umístit subwoofer 
vertikálně, instalujte přibalený stojan, 
abyste zamezili pádu subwooferu.

• Subwoofer umístěte minimálně 1 metr 
od televizoru a 10 centimetrů od stěny.

Párování s televizorem
Poznámka

 • Bezdrátový subwoofer lze párovat s televizorem Philips.
 • Maximální vzdálenost mezi televizorem a bezdrátovým 

subwooferem je 5 metrů.

Při prvním použití ručně spárujte bezdrátový 
subwoofer s televizorem.
1 Zapojte příslušné zařízení USB k televizoru.

2 Zapněte subwoofer.
3 Stisknutím a podržením tlačítka 

CONNECT (připojit) na subwooferu 
přejdete do režimu párování.
 » Indikátor na subwooferu rychle bíle 

bliká.

4 Zapněte televizor a přejděte do  (Hlavní 
nabídka).

5 Vyberte možnost [Setup] (nastavení) a 
stiskněte tlačítko [OK] (Ok).

6 Vyberte možnost [TV settings] 
(Nastavení televizoru) > [Sound] (Zvuk) 
> [Wireless sound] (Bezdrátový zvuk) 
> [Add new speaker] (Přidat nový 
reproduktor).

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce, 
spárujte bezdrátový reproduktor 
s televizorem a televizor uloží toto 
připojení.
 » Je-li párování úspěšné, kontrolka na 

subwooferu se rozsvítí bíle.
 » Pokud se párování nezdaří, indikátor na 

subwooferu pomalu bíle bliká.

8 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše 
uvedené kroky.

Nastavení subwooferu
Ve srovnání s hlasitostí televizoru můžete lehce 
zvýšit nebo snížit hlasitost subwooferu.
1 V televizoru přejděte do  (Hlavní 

nabídka).
2 Vyberte možnost [Setup] (nastavení) a 

stiskněte tlačítko [OK] (Ok).
3 Vyberte možnost [TV settings] 

(Nastavení televizoru) > [Sound] (Zvuk) 
> [Wireless sound] (Bezdrátový zvuk) 
> [Audio output offset] (Kompenzace 
výstupu zvuku).

4 Upravte pomocí kláves nahoru/dolů.
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Upravte dělící frekvenci
Můžete upravit dělící frekvenci a 
bezproblémově integrovat subwoofer 
k reproduktorům televizoru.
1 Otočením ovladače CROSSOVER 

FREQUENCY upravte dělící frekvenci.

Tip

 • Upravením dělící frekvence optimalizujte zvukový efekt 
(čím blíže k posluchači, tím nižší je hodnota frekvence).

4 Specifikace 
výrobku

Poznámka

 • Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího 
upozornění.

Subwoofer
• Napájení: 

• Model (Napájecí adaptér značky 
Philips):  DYS602-210309W; 

AS650-210-AA309
• Vstup: 100–240 V~; 50–60 Hz; 1,5 A
• Výstup: 21 V , 3,09 A

• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 
≤0,5 W 

• Výstupní výkon: 
50 W (+/-0,5 dB, 10% THD)

• Impedance: 4 ohmy
• Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový 

reproduktor
• Rozsah dělící frekvence: 80–200 Hz
• Rozměry (Š x V x H): 730 x 83 x 330 mm
• Hmotnost: 6,15 kg

Seznam kompatibility televizorů 
Philips
Televizor 
4K Ultra 
HD

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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Televizor 
Full HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Řešení 
problémů

Varování

 • Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy 
neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, 
neopravujte výrobek sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, 
zkontrolujte před vyžádáním servisu 
následující body. V případě, že problémy 
trvají, naleznete více informací na stránce 
www.philips.com/support. 

Připojení
Ztráta připojení.
• Umístěte bezdrátový subwoofer do 

5 metrů od televizoru.

Můj televizor nemůže vyhledat zařízení 
SUB100, když se pokouším o připojení.
• Ujistěte se, že televizor má stažený 

nejnovější software.

Zvuk
Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný 
zvuk.
• Zkontrolujte stav připojení bezdrátového 

subwooferu (viz 'Párování s televizorem' 
na straně 5).

Ozvěna.
• Pokud umístíte bezdrátový subwoofer za 

sebe, snižte dělící frekvenci, čímž dosáhnete 
lepšího vyvážení zvuku.



Specifications are subject to change without notice
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