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1	 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne 
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im 
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku 
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Pomoc a podpora
Rozsiahlu podporu online získate na lokalite 
www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať návod na použitie a stručnú 

úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii 

len pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory 

prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte 
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho 
výrobku. 
Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb 
pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás 
budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu 
a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje 
nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho 
výrobku.

Bezpečnosť
Riziko	požiaru	alebo	úrazu	elektrickým	
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy 

nevystavujte dažďu ani vode. Do 
blízkosti produktu nikdy neumiestňujte 
nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. 
Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra 
dostane kvapalina, okamžite ho odpojte 
od napájacej zásuvky. Pred opätovným 
používaním výrobku sa obráťte na 

stredisko starostlivosti o zákazníkov 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. 

Riziko	skratu	alebo	požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej 

zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti 
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej 
alebo spodnej strane produktu. Produkt 
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak 
sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia 
produktu!
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť 

na stenu, použite iba dodanú konzolu na 
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na 
stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť 
televízora a konzoly. Spoločnosť WOOX 
Innovations nenesie žiadnu zodpovednosť 
za nesprávnu montáž na stenu, ktorá 
spôsobí nehodu, poranenie alebo 
poškodenie.

• Produkt alebo iné predmety nikdy 
neukladajte na napájacie káble alebo iné 
elektrické zariadenia. 

• Ak sa produkt prepravuje pri teplote 
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením 
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho 
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti. 

• Niektoré časti tohto produktu môžu byť 
vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte 
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo 
poškodeniu.
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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. 

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

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

Starostlivosť	o	životné	
prostredie
Likvidácia tohto produktu

 
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno 
recyklovať a znova využiť.

 
Tento symbol na výrobku znamená, že sa 
na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 
2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom 
systéme separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení. Postupujte podľa 
miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte 
výrobok s bežným komunálnym odpadom. 

Správna likvidácia starých výrobkov pomáha 
zabrániť negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie.

Súlad	so	smernicami

  
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Spoločnosť WOOX Innovations týmto 
vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode 
môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.
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2 Váš subwoofer
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete 
naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť 
Philips ponúka, zaregistrujte svoj subwoofer 
na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad
Táto časť obsahuje prehľad bezdrôtového 
subwoofera. 

 
a Indikátor subwoofera

• Po zapnutí napájania sa indikátor 
rozsvieti.

• Počas bezdrôtového párovania 
subwoofera s televízorom indikátor 
rýchlo bliká nabielo.

• Po úspešnom dokončení párovania sa 
indikátor rozsvieti nabielo.

• Ak je párovanie neúspešné, indikátor 
pomaly bliká nabielo.

• Keď sa bezdrôtové pripojenie na jednu 
minútu odpojí, indikátor zhasne.

b CONNECT	(pripojiť)
Stlačením tlačidla prejdete do režimu 
párovania subwoofera.

c CROSSOVER FREQUENCY (deliaca 
frekvencia)
Otočením prepínača nastavíte deliacu 
frekvenciu.

a b c d e

d Kryt portu USB
Len pre servisných pracovníkom strediska 
starostlivosti na aktualizácia softvéru. 
(Spotrebitelia by ju nemali otvárať.)

e DC IN
Pripojenie k sieťovému napájaciemu 
adaptéru.
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3 Pripojenie a 
nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš bezdrôtový 
subwoofer k televízoru od spoločnosti Philips a 
potom ho správne nastaviť. 
Informácie o základných pripojeniach 
bezdrôtového subwoofera nájdete v stručnej 
úvodnej príručke. 

Poznámka

 • Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na 
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.

 • Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa 
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej 
zásuvky.

Umiestnenie subwoofera
Pozrite si stručnú úvodnú príručku 
na umiestnenie bezdrôtového subwoofera.
1 Umiestnite subwoofer SUB100 na zem.

• Ak subwoofer umiestnite do zvislej 
polohy, nainštalujte priloženú podpernú 
nožičku, aby ste zabránili nestabilite 
subwoofera.

• Subwoofer umiestnite najmenej 
1 meter (3 stopy) od vášho televízora 
a desať centimetrov od steny.

Párovanie s televízorom
Poznámka

 • Bezdrôtový subwoofer je možné spárovať 
s televízorom od spoločnosti Philips.

 • Maximálna vzdialenosť medzi televízorom a 
bezdrôtovým subwooferom je 5 metrov.

Pri prvom použití spárujte bezdrôtový 
subwoofer s televízorom ručne.

1 Pripojte dodaný adaptér USB k televízoru.
2 Zapnite subwoofer.
3 Stlačením a podržaním tlačidla CONNECT 

(pripojiť) na subwooferi prejdete 
do režimu párovania.
 » Indikátor na subwooferi začne rýchlo 

blikať nabielo.

4 Zapnite televízor a prejdite do   
(Základná ponuka).

5 Vyberte možnosť [Setup] (Nastavenie) a 
stlačte tlačidlo [OK] (OK).

6 Vyberte položku [TV settings] (Nastavenie 
TV) > [Sound] (Zvuk) > [Wireless sound] 
(Bezdrôtový zvuk) > [Add new speaker] 
(Pridať nový reproduktor).

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke 
a spárujte bezdrôtový subwoofer 
s televízorom, ktorý pripojenie uloží.
 » Po úspešnom dokončení párovania 

sa indikátor na subwooferi rozsvieti 
nabielo.

 » Ak párovanie zlyhá, indikátor 
na subwooferi bude pomaly blikať 
nabielo.

8 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie 
uvedené kroky.

Nastavenia subwoofera
V porovnaní s hlasitosťou televízora môžete 
mierne zvýšiť alebo znížiť hlasitosť subwoofera.
1 Na televízore prejdite do   (Základná 

ponuka).
2 Vyberte možnosť [Setup] (Nastavenie) a 

stlačte tlačidlo [OK] (OK).
3 Vyberte položku [TV settings] (Nastavenie 

TV) > [Sound] (Zvuk) > [Wireless sound] 
(Bezdrôtový zvuk) > [Audio output offset] 
(Odchýlka zvukového výstupu).

4 Na nastavenie použite tlačidlá nahor/nadol.
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Upravte deliacu frekvenciu
Bez námahy môžete nastaviť deliacu frekvenciu 
na integráciu subwoofera do reproduktorov 
televízora.
1 Otáčaním gombíka CROSSOVER 

FREQUENCY nastavte deliacu frekvenciu.

Tip

 • Nastavte deliacu frekvenciu na optimalizáciu zvukového 
efektu (čím bližšie k poslucháčovi, tým nižšia hodnota 
frekvencie).

4	 Technické	
parametre 
produktu

Poznámka

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

Subwoofer
• Napájanie: 

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

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

• Spotreba energie v pohotovostnom 
režime: ≤ 0,5 W 

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

• Impedancia: 4 ohmy
• Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”) 

hlbokotónový reproduktor (woofer)
• Rozsah deliacej frekvencie: 80 Hz – 200 Hz
• Rozmery (Š x V x H): 730 x 83 x 330 mm
• Hmotnosť: 6,15 kg

Zoznam kompatibility televízora 
Philips
Televízor 
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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Televízor 
s 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 Riešenie 
problémov

Varovanie

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy 
neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať produkt. 
Ak zaznamenáte problém pri používaní 
tohto produktu, pred požiadaním o opravu 
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém 
pretrváva, získajte podporu na stránke 
www.philips.com/support. 

Pripojenie
Pripojenie	prerušené.
• Umiestnite bezdrôtový subwoofer 

vo vzdialenosti 5 metrov od televízora.

Môjmu	televízoru	sa	nedarí	vyhľadať	
subwoofer	SUB100,	keď	sa	snažím	pripojiť.
• Uistite sa, že váš televízor obsahuje najnovší 

softvér.

Zvuk
Z	bezdrôtového	subwoofera	nevychádza	
žiadny	zvuk.
• Skontrolujte stav pripojenia bezdrôtového 

subwoofera (pozrite si 'Párovanie 
s televízorom' na strane 5).

Ozvena.
• Ak umiestnite bezdrôtový subwoofer 

za vás, nastavte deliacu frekvenciu na nižšiu 
úroveň a získajte tak lepšie vyváženie zvuku.
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