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1 Dôležité

t

t

Bezpečnosť

t

Pred použitím tohto produktu si prečítajte a
pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie
spôsobené nedodržaním pokynov, záruka neplatí.

t

UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ

t

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ).
ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ POUŽÍVATEĽOM. SERVIS ZVERTE
DORÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

Tento „blesk“ znamená, že neizolovaný materiál
v zariadení môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom. Z dôvodu bezpečnosti všetkých členov
vašej domácnosti neodstraňujte kryt. „Výkričník“
upozorňuje na funkcie, pre ktoré by ste si mali
pozorne prečítať priloženú literatúru, aby ste
predišli problémom s prevádzkou a údržbou.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie by
nemalo byť vystavené dažďu ani vlhkosti a na toto
zariadenie by nemali byť umiestnené predmety
naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli úrazu elektrickým
prúdom, úplne zasuňte zástrčku. (Regióny s
polarizovanými zásuvkami: Aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom, zasuňte širokú čepeľ do
širokého otvoru.)
Varovanie
t Nikdy neodstraňujte kryt tohto prístroja.
t Nikdy nemažte žiadnu časť tohto prístroja.
t Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické
zariadenia.
t Tento prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením,
otvoreným ohňom alebo teplom.
t Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu,
zástrčke alebo adaptéru na odpojenie zariadenia od
napájania.

t
t

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej a
striekajúcej vode.
Na zariadenie nedávajte žiadny zdroj
nebezpečenstva (napr. predmety naplnené
tekutinou, zapálené sviečky).
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t
t

Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka
zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí
zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné.
Uistite sa, že je okolo výrobku voľný priestor
na vetranie.
Použitie batérie VÝSTRAHA - Aby ste zabránili
vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok
zranenie osôb, poškodenie majetku alebo
poškodenie jednotky.
Vložte batérie so správnou polaritou, ako je to
zobrazené.
Batérie (akumulátor alebo vložené)
nevystavujte nadmernému teplu, ako je
napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
Ak jednotku nebudete používať dlhšiu dobu,
batérie z nej vyberte.
Používajte iba prídavné zariadenia/príslušenstvo
určené výrobcom.
Upozornenie

t Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas
používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte
hlasitosť na bezpečnú úroveň.
t Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas
počúvania.

Bezpečnosť sluchu
Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
t
Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú
dobu.
t
Dávajte pozor, aby ste hlasitosť neprestavovali
po tom, ako sa váš sluch prispôsobil.
t
Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste
nepočuli, čo sa deje okolo vás.
t
V potenciálne nebezpečných situáciách by
ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť
používanie.
t
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.

2 Vaše internetové
rádio
Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak
chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka
spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj výrobok na
stránke www.philips.com/support.

IR senzor
LED indikátor
t Indikátor pohotovostného stavu: bude
svietiť červeno, keď produkt prešiel do
pohotovostného stavu.
Panel displeja
t Zobrazuje aktuálny stav

Úvod
S touto jednotkou môžete:
t
Počúvať internetové rádio prostredníctvom
sieťového pripojenia.
t
Počúvať FM a DAB (digitálne zvukové
vysielanie) rádio.
t
Prehrávať zvuk z Bluetooth zariadení.
t
Použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako
diaľkové ovládanie pre Spotify.
t
Poznať čas a nastaviť budík.

Čo nájdete v krabici
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
t
Hlavná jednotka
t
Stolový stojan
t
1 x AC napájací adaptér
t
1 x rádioanténa
t
Diaľkový ovládač (s 2 batériami AAA)
t
Tlačené materiály

Prehľad hlavnej jednotky

t Konektor slúchadiel.
AUX IN
t Pripojenie k externému zvukovému
zariadeniu.
t

t
t

Zapnutie alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
PAIRING
Stlačte pre výber zdroja: FM, DAB+,
AUDIO IN, BT.
V režime Bluetooth stlačte a podržte na
viac ako 2 sekundy pre vstup do režimu
párovania.

MENU
t Prechod na hlavnú ponuku.
PRESET
t Vyberte predvolenú stanicu
internetového rádia, FM rozhlasovej
stanice alebo DAB+ rozhlasovej stanice.
SK
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SELECT
t Potvrďte výber.

t

INFO /
t Zobrazenie informácií.
t Nastavenie jasu podsvietenia.

Zapnutie alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.

t

Stlačte pre vstup do Grafickej hlavnej
ponuky;
Internetové rádio, Spotify, DAB rádio, FM
rádio, režim BT, režim AUX IN.
Stlačením a podržaním prepnete do
režimu BT.

SLEEP/ALARM
t Nastavenie možností budíka a spánku.
t
t

TUNE
Prechod na predchádzajúcu skladbu;
Preladenie na predchádzajúcu rozhlasovú
stanicu.

TUNE /
t Prechod na nasledujúcu skladbu;
t Preladenie na nasledujúcu rozhlasovú
stanicu.
VOL A VOL
t Nastavte hlasitosť.
MUTE
t Stlmenie hlasitosti.
ANT
t Pripojenie dodanej rádioantény.
DC IN JACK
t Pripojenie k dodanému napájaciemu
adaptéru.

Prehľad diaľkového ovládača

t
t

t

Zobrazenie informácií o prehrávaní alebo
informácií o rádiových službách.

t
t
t
t
t
t

Výber FM stanice.
Výber stanice DAB +.
Programovanie rozhlasových staníc.
Automatické ukladanie rozhlasových
staníc.
Nastavenie hlasitosti.
Výber zdroja AUDIO IN.

t

Výber predvolenej rozhlasovej stanice.

t

Späť do predchádzajúcej ponuky.

SOUND / DBB
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t
t

Výber predvoleného zvukového efektu.
Zapnutie alebo vypnutie DBB.

t

Nastavenie časovača budíka.

t

Nastavenie časovača spánku.

t

Nastavenie jasu podsvietenia.

t

Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.

3 Začíname

Pripojenie napájania
Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

Upozornenie
t Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie
iných postupov, ako sú uvedené v tomto dokumente,
môže mať za následok vystavenie nebezpečnému
žiareniu alebo inú nebezpečnú prevádzku.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.
Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete
požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto
produktu.
Č. modelu
Sériové č.

DC IN

Upozornenie

Pripojenie rádioantény
Pred počúvaním rádia pripojte dodanú rádiovú
anténu k tomuto produktu.

ANTÉNA

FM

t Riziko poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo
spodnej strane jednotky.
t Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred
zapojením AC napájacieho adaptéra sa uistite, že je
konvertor konektora adaptéra pevne pripevnený. Pri
odpájaní AC napájacieho adaptéra vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel.
t Pred pripojením AC napájacieho adaptéra sa uistite, že
ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

Umiestnenie produktu
Pred umiestnením tohto produktu na stôl
pripevnite dodaný stolový stojan k hlavnej jednotke,
ako je to znázornené nižšie.
Tip
t Informácie o pripevnení tohto produktu na stenu nájdete
na priloženom montážnom liste na stenu.

SK
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Príprava diaľkového ovládača
Upozornenie
t Riziko poškodenia produktu! Keď diaľkový ovládač
nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie.
t Batérie obsahujú chemické látky a preto sa musia správne
likvidovať.

Vloženie batérií diaľkového ovládača:

1

Otvorte priehradku
na batérie

2

Vložte dodané 2
batérie AAA so
správnou polaritou
(+/-) podľa obrázka.

3

Zatvorte priehradku
na batérie

Zapnutie
Stlačte

.

Keď je jednotka zapnutá, naladí sa
naposledy vybraný zdroj.
Do pohotovostného režimu ju prepnete
opätovným stlačením .
Panel displeja je stlmený.
Zobrazí sa čas a dátum (ak je nastavený).

Internetové rádio

2

Stlačením navigačných tlačidiel vyberte
možnosti ponuky.

Vykonanie počiatočných
nastavení
Ak chcete nakonfigurovať niektoré základné
nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.
Ak chcete počúvať internetové rádio, musíte najprv
vytvoriť Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup
(WPS) je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi
Alliance pre jednoduché vytvorenie zabezpečených
bezdrôtových domácich sietí. Ak váš bezdrôtový
smerovač podporuje WPS, môžete rádio rýchlo a
bezpečne pripojiť k smerovaču pomocou jedného z
dvoch spôsobov nastavenia: Konfigurácia pomocou
tlačidla (PBC) alebo osobné identifikačné číslo (PIN).
Ak WPS nie je podporované, máte ďalšiu možnosť
na pripojenie rádia k bezdrôtovému smerovaču.
Poznámka
t Pred pripojením k sieti sa oboznámte so sieťovým
smerovačom.
t Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.

1

Pri prvom zapnutí produktu sa zobrazí displej.

2
3

Stlačte

Poznámka
t Ak je systém v nečinnosti po dobu 15 minút, rádio sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Prepnutie na hlavný displej:

1

Stlačte

.

Panel displeja sa zobrazí nasledovne:

6
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Zobrazí sa [Language].
t Stlačením navigačných tlačidiel vyberte
preferovaný jazyk.

4

Zobrazí sa [Privacy notice].
t Potvrďte stlačením [Select] alebo [OK].

5

Zobrazí sa [Setup wizard].
t Ak chcete nakonfigurovať niektoré
základné nastavenia, postupujte podľa
pokynov nižšie.

6

Keď sa zobrazí [Setup wizard],
t Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES]
a spustite nastavenie.
t Potvrďte stlačením [Select] alebo [OK].
Ak vyberiete možnosť [NO], budete
požiadaní o spustenie sprievodcu
najbližšie.

7

Keď sa zobrazí [12/24 hour format],
t Stlačte navigačné tlačidlá pre výber 12
alebo 24 hodinového formátu času, a
následne stlačte [Select] alebo [OK] pre
potvrdenie.

8

Keď sa zobrazí zoznam [Auto update],
t Stlačte navigačné tlačidlá pre výber
preferovaného spôsobu aktualizácie času,
a následne stlačte [Select] alebo [OK]
pre potvrdenie.

[Update from DAB]: Synchronizácia času s DAB
stanicami.
[Update from FM]: Synchronizácia času s FM
stanicami.
[Update from Network]: Synchronizácia času s
internetovými rádiostanicami.
Ak vyberiete možnosť [Update from
Network], opakujte 6. krok pre nastavenie
časového pásma, a následne opakujte 6. krok
pre nastavenie letného času a nastavenie toho,
či má byť produkt stále pripojený k sieti.
[No update]: Deaktivácia synchronizácie času.
Ak vyberiete možnosť [No update], opakujte
7. krok pre nastavenie dátumu a času.

9

Keď sa zobrazí [Set timezone],
t Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber
časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

10 Keď sa zobrazí [Saylight savings],
t
t
t

11

Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES]
a použitie letného času.
Stlačte [OK] pre potvrdenie.
Ak vyberiete možnosť [NO], budete
požiadaní o spustenie sprievodcu
najbližšie.

Keď sa zobrazí [Network settings],
t Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES]
a ponechanie sieťového pripojenia.
t Stlačte [OK] pre potvrdenie.
Rádio začne automaticky vyhľadávať
bezdrôtové siete.
Zobrazí sa zoznam dostupných sietí
Wi-Fi.

12

Keď sa zobrazí [SSID],
t Stlačením navigačných tlačidiel vyberte
sieť.
t Stlačením tlačidla [OK] vyberte možnosť
pripojenia bezdrôtového smerovača.
Nastavenie WPS
Na bezdrôtovom smerovači stlačte tlačidlo WPS.
Pokračujte stlačením tlačidla [Select] na produkte.
t
[Push Button]: Vyberte túto možnosť, ak
bezdrôtový smerovač podporuje metódu
nastavenia WPS a PBC. Zobrazí sa výzva na
stlačenie tlačidla pripojenia na smerovači a
potom stlačením tlačidla [OK] pokračujte.
t
[Pin]: Vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový
smerovač podporuje metódu nastavenia WPS
a PIN. Rádio vygenerovalo 8-ciferný kód, ktorý
môžete zadať do smerovača.
t
[Skip WPS]: Vyberte túto možnosť, ak
bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS.
Zobrazí sa výzva na zadanie kľúča vašej siete
Wi-Fi.

13

Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo
WPS alebo zadajte PIN na bezdrôtovom
smerovači alebo zadajte kľúč pre pripojenie
k sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu
použitej siete a použitej ochrany siete).
t Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak
stlačením navigačných tlačidiel a výber
potvrďte stlačením tlačidla [OK].

SK
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4 Počúvanie
internetového
rádia
t
t

t

14

Pre zrušenie stlačte navigačnými tlačidlami
[CANCEL] a pre potvrdenie stlačte [OK].
Ak chcete záznam vymazať, stlačte
navigačnými tlačidlami [BKSP], potom
stlačením [OK] výber potvrďte.
Pre ukončenie procesu stlačte [MENU].
Ak je sieť vytvorená, zobrazí sa
[Connected].

Keď sa objaví [Setup wizard completed],
ukončite nastavenie stlačením [OK].

Poznámka
t Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.

Prostredníctvom internetového pripojenia môže rádio
prehrávať tisíce rozhlasových staníc z celého sveta.

Použitie ponuky v zozname
staníc v režime internetového
rádia
Po nadviazaní internetového pripojenia nájdete
zoznam zobrazených staníc. Vyberte vysielanie,
ktoré chcete spustiť.

1

Vyberte režim internetového rádia.
Rádio sa začne pripájať k predtým
pripojenej sieti a naladí sa na vašu naposledy
počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
Ak predtým nebolo nadviazané sieťové
pripojenie, rádio začne automaticky
vyhľadávať bezdrôtové siete (pozri časť
„Začíname“> „Vykonanie počiatočných
nastavení“ alebo „Použitie ponuky
systémových nastavení“> „Upravenie
nastavení siete“ pre vytvorenie sieťového
pripojenia).

2
3

Stlačte

Poznámka
t V prípade niektorých smerovačov Wi-Fi možno
budete musieť k pripojeniu Wi-Fi podržať tlačidlo
WPS. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách
konkrétnych smerovačov.
t Ak chcete sprievodcu nastavením znova spustiť, vyberte
ponuku [System settings] > [Setup wizard] (pozri
kapitolu „Používanie ponuky systémových nastavení“).

pre vstup do hlavnej ponuky.

Stlačením navigačných tlačidiel vyberte
možnosti ponuky:

[Station list]: Naladenie ľubovoľných dostupných
internetových rozhlasových staníc.

8
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[System settings]: Nastavenie systémových
nastavení (rovnaká možnosť ponuky pre všetky
pracovné režimy. Podrobnosti pozri v kapitole
“Použitie ponuky systémových nastavení”).
[Main menu]: Prístup k hlavnej ponuke (rovnaká
možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy.
Podrobnosti pozri v kapitole “Použitie hlavnej ponuky”).

4
5

Ak chcete vybrať možnosť, stlačte [OK].
Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej
možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková
možnosť.
t Pre návrat do predchádzajúcej ponuky
stlačte

.

[Station list]
[China]: Naladíte všetky dostupné internetové
rozhlasové stanice v Číne, ako sú napríklad populárna
hudba, klasická hudba, hospodárske správy a podobne.
[Stations]
[History]: Prehľadávajte internetové rozhlasové
stanice podľa histórie.
[Search]: Vyhľadávajte internetové rozhlasové
stanice. Ak chcete hľadať, pomocou navigačných
tlačidiel zadajte kľúčové slovo výberom znakov,
potom stlačte [SELECT].
[Location]: Prehľadávajte internetové rozhlasové
stanice podľa miesta.
[Popular]: Nalaďte najobľúbenejšie stanice na internete.
[Discover]: Nalaďte objavovací zoznam pre
internetové rádio.

Ukladanie internetových
rozhlasových staníc
Poznámka
t Môžete uložiť maximálne 20 internetových rozhlasových
staníc.

Zobrazí sa [Preset stored].
Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej internetovej
rozhlasovej stanice
1
2

V režime internetového rádia stlačte [PRESET].
Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a
následne stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

Zobrazenie informácií o
internetových rozhlasových
staniciach
Počas počúvania internetového rádia opakovane
stlačte a podržte tlačidlo [INFO], aby ste prešli
nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):
t
Meno interpreta a názov skladby
t
Opis stanice
t
Žáner a miesto stanice
t
Kodek a vzorkovacia frekvencia
t
Vyrovnávacia pamäť prehrávania
t
Dátum
Poznámka
t Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte
ponuku.
t Zoznamy staníc a podponuky sa môžu z času na čas
meniť a môžu sa líšiť podľa miesta.

5 Počúvanie
Spotify
t

1

V režime internetového rádia nalaďte
internetovú rozhlasovú stanicu.

t

2

Stlačte a podržte [PRESET] na 2 sekundy.
Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.

t

3

Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber
predvoleného čísla, a následne stlačte
[SELECT] pre potvrdenie.

Použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako
diaľkové ovládanie pre Spotify.
Postup nájdete na stránke www.spotify.com/
connect.
Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích
strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses/
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6 Počúvanie rádia
DAB

1

V režime DAB nalaďte rozhlasovú stanicu
DAB.

2

Stlačte a podržte [PRESET] na viac ako
2 sekundy.
Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.

Naladenie rozhlasových staníc
DAB

3

Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a
následne stlačte [SELECT] alebo [OK] pre
potvrdenie.
Zobrazí sa [Preset stored].
Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak
je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná
úplné vyhľadávanie.

1
2

Stlačte

pre vstup do hlavnej ponuky.

Stlačením navigačných tlačidiel vyberte
možnosti ponuky, a následne vyberte režim
[DAB].
Zobrazí sa [Scan].
Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky
rozhlasové stanice DAB a potom vysiela
prvú dostupnú stanicu.
Zoznam staníc sa uloží do pamäte rádia.
Keď najbližšie zapnete rádio, vyhľadávanie
stanice sa neuskutoční.

Naladenie stanice zo zoznamu
dostupných staníc
V režime DAB môžete prechádzať dostupnými
stanicami DAB pomocou navigačných tlačidiel.

Výber predvolenej rozhlasovej
stanice DAB
1
2

V režime DAB stlačte [PRESET].
Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a
následne stlačte [SELECT] alebo [OK] pre
potvrdenie.

Výber ponuky DAB a
zobrazenie informácií
1

V režime DAB stlačte [MENU] pre vstup do
ponuky DAB.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prepínajte
medzi možnosťami ponuky.

Tip
t Stanice sa môžu z času na čas meniť. Ak chcete
aktualizovať zoznam staníc, vyberte ponuku [Scan] a
vykonajte úplné vyhľadávanie.

Ukladanie DAB rozhlasových
staníc
Poznámka
t V staniciach DAB sa z času na čas pridávajú nové stanice
a služby. Ak chcete sprístupniť nové stanice a služby DAB,
vyhľadávanie vykonávajte pravidelne.
t Môžete uložiť maximálne 20 DAB rozhlasových staníc.

10
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[Station list]: Zobrazenie všetkých rozhlasových
staníc DAB Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne
vyhľadávať stanice DAB a pridá ich do zoznamu
staníc.
[Scan]: Vyhľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové
stanice DAB+.
[Manual tune]: Ručné naladenie stanice DAB+.
[Prune invalid]: Odstráňte neplatné stanice zo
zoznamu staníc.
[DRC]: Stlačte dynamický rozsah rádiového signálu
tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila
hlasitosť hlasných zvukov.

[Station order]: Umožní vám definovať usporiadanie
staníc pri posúvaní zoznamu staníc.
[System settings]: Upravíte nastavenia systému.
[Main Menu]: Vstup do hlavnej ponuky (pozri
kapitolu „Použitie hlavnej ponuky“).

3

Ak chcete vybrať možnosť, stlačte [SELECT]
alebo [OK].

4

Ak je k dispozícii čiastková možnosť, opakujte
kroky 2-3.
t Pre opustenie ponuky znovu stlačte
[MENU] / [INFO].
[Prune invalid]
[Yes]: Odstránite všetky neplatné stanice zo
zoznamu staníc.
[No]: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
[DRC]
[DRC high]: Zapnutie DRC na vysokú úroveň
(predvolená možnosť odporúčaná pre hlučné
prostredie).
[DRC low]: Zapnutie DRC na nízku úroveň.
[DRC off]: Vypnuté DRC.
[Station order]
[Alphanumeric]: Usporiada stanice v
abecednom poradí (predvolené nastavenie).
[Ensemble]: Zoznam skupín staníc, ktoré sa
vysielajú spoločne v tom istom súbore (napr.
BBC alebo Južný Wales).
Poznámka
t Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

7 Počúvanie FM
rádia
Naladenie FM rozhlasových
staníc
1
2
3

Stlačte a podržte ( alebo ) na viac ako
2 sekundy.
Rádio automaticky naladí FM rozhlasovú
stanicu so silným príjmom.
Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.
Naladenie slabej stanice: Opakovane
stlačte a podržte ( or ), kým
nenájdete optimálny príjem.

Ukladanie FM rozhlasových
staníc
Poznámka
t Môžete uložiť maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

1
2

V režime FM nalaďte FM rozhlasovú stanicu.
Stlačte a podržte [PRESET] na 2 sekundy, kým,
sa nezobrazí [Save to Preset].

3

Stláčajte navigačné tlačidlá pre priradenie čísla
od 1 do 20, a následne stlačte [SELECT] pre
potvrdenie.
Zobrazí sa [Preset stored].

4

Opakovaním krokov 1 až 3 nalaďte ďalšie
stanice.

Zobrazenie informácií DAB+
Počas počúvania rádia DAB opakovaným stláčaním
[MENU] / [INFO] zobrazujete rôzne informácie (ak
sú k dispozícii).
t
Názov stanice
t
Segment dynamických štítkov (DLS)
t
Sila signálu
t
Typ programu (PTY)
t
Názov súboru
t
frekvencia
t
Miera chybovosti signálu
t
Bitová rýchlosť a stav zvuku
t
Kodek
t
Čas a dátum

V hlavnej ponuke vyberte režim [FM].

Poznámka
t Pre prepísanie naprogramovanej stanice uložte na jej
miesto inú stanicu.
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Výber predvolenej FM
rozhlasovej stanice
1
2

Poznámka
t Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte
ponuku.

V režime FM stlačte [PRESET].
Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a
následne stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

Používanie ponuky v režime
FM
1

V režime FM stlačte [MENU] pre vstup do
ponuky FM.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky:

[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: Upravte systémové nastavenia
(pozri kapitolu “Použitie ponuky systémových
nastavení”).
[Main menu]: Vstup do hlavnej ponuky (pozri
kapitolu „Použitie hlavnej ponuky“).

3
4

Ak chcete vybrať možnosť, stlačte [SELECT].

12
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Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej
možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková
možnosť.
t Pre návrat do predchádzajúcej ponuky
stlačte [MENU].
[Scan setting]
[Strong stations only?]
[YES]: Vyhľadávanie len FM rozhlasových staníc
so silným signálom.
[NO]: Vyhľadávanie všetkých dostupných FM
rozhlasových staníc.
[Audio setting]
[Listen in Mono only?]
[YES]: Výber mono vysielania
[NO]: Výber stereo vysielania

Zobrazenie RDS informácií
RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje
FM staniciam zobraziť ďalšie informácie. Ak
počúvate FM stanicu so signálom RDS, zobrazí sa
ikona RDS a názov stanice.

1
2

Nalaďte stanicu RDS.
Opakovaným stláčaním [MENU] / [INFO]
zobrazte rôzne informácie RDS (ak sú
dostupné):
t Názov stanice
t Textové správy rádia
t Typ programu
t Frekvencia
t Dátum

8 Prehrávanie
zo zariadení
s podporou
Bluetooth
1

Stlačením

vyberte zdroj Bluetooth

pomocou diaľkového ovládača.
Zobrazí sa [BT].
LED indikátor Bluetooth bliká modro.

2

Na vašom zariadení, ktoré podporuje
rozšírený profil distribúcie zvuku (A2DP),
povoľte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte
zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať
(pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu
Bluetooth).

3

Na zariadení s podporou Bluetooth vyberte
„Philips M2805“ a v prípade potreby zadajte
ako párovacie heslo „0000“.
Ak sa vám nepodarí vyhľadať „Philips
M2805“ alebo ak s týmto produktom
nemôžete párovať, stlačením a podržaním
na viac ako 2 sekundy vstúpite do
režimu párovania.
Po úspešnom spárovaní a pripojení sa
LED indikátor Bluetooth rozsvieti na
modro.

4

Prehrajte zvuk na pripojenom zariadení.
Zvuk sa vysiela zo zariadenia s podporou
Bluetooth do tohto produktu.
Ak chcete odpojiť zariadenie podporujúce
Bluetooth, deaktivujte na svojom zariadení
Bluetooth.

9 Použitie ponuky
systémových
nastavení
1

V pracovnom režime stlačte
do hlavnej ponuky.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Vyberte [System settings], a následne stlačte
[OK] pre potvrdenie.

4

Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.

pre vstup

[Equaliser]: Výber režimu ekvalizéra.
[Network]: Povolenie vytvorenia sieťového
pripojenia.
[Time/Date]: Nastavenie času a dátumu.
[Language]: Nastavenie jazyka systému.
[Factory Reset]: Vrátenie rádia do predvoleného
stavu z výroby.
[Software update]: Kontrola informácií o aktualizácii
softvéru.
[Setup wizard]: Pokyny k vykonaniu prvotných
nastavení.
[Info]: Kontrola verzie softvéru.
[Privacy Policy]: Zobrazenie informácií o ochrane
súkromia.
[Backlight]: Upravenie nastavení systému.

Poznámka
t Kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je
zaručená.
t Akákoľvek prekážka medzi touto jednotkou a zariadením
s podporou Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
t Efektívny prevádzkový rozsah medzi týmto prístrojom a
zariadením s podporou Bluetooth je približne 10 metrov.
t Táto jednotka si môže zapamätať až 8 predtým
pripojených zariadení Bluetooth.

Poznámka
t Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte
ponuku.
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Nastavenie jazyka systému
1

Vyberte [System settings] > [Language].
Zobrazí sa zoznam jazykov.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

Upravenie nastavení siete
1
2

Vyberte [System settings] > [Network].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
[Network wizard]: Pokyny k vytvoreniu sieťového
pripojenia.
[PBC Wlan setup]: Vyberte túto možnosť, ak
bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia
WPS a PBC.
[View settings]: Zobrazenie aktuálnych informácií o
sieti.
[Manual settings]
[DHCP enable]: Automatické priradenie IP adresy.
[DHCP disable]: Manuálne priradenie IP adresy.
[NetRemote PIN Setup]: Nastavenie vzdialeného
zadávania hesla siete.
[Network profile]: Zobrazenie zoznamu sietí, ktoré
si rádio zapamätalo.
[Clear network settings]: Zrušenie výberu
nastavení siete.
[Keep network connected?]: Vyberte, či chcete
ostať pripojení k sieti.

Nastavenie času/dátumu
1
2
3

14

Vyberte [System settings] > [Time/Date].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.
Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

SK

[Set Time/Date]: Nastavenie času a dátumu.
[Auto update]
[Update from DAB]: Synchronizácia času s DAB
stanicami.
[Update from FM]: Synchronizácia času s FM
stanicami.
[Update from Network]: Synchronizácia času s
internetovými rádiostanicami.
[No Update]: Deaktivácia synchronizácie času.
[Set format]: Nastavenie 12/24-hodinového
formátu.
[Set timezone]: Nastavenie časového pásma.
[Daylight saving]: Aktivácia alebo deaktivácia
letného času.
Poznámka
t Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, možnosť letného
času nemá žiadny účinok.
t Ak aktualizujete zo siete, nastavte časové pásmo.

Obnovenie všetkých nastavení
1
2

Vyberte [System settings] > [Factory Reset].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
[Yes]: Vrátenie rádia do predvoleného stavu z
výroby.
[No]: Resetovanie na predchádzajúcu ponuku.

Kontrola informácií softvéru a
aktualizácia firmvéru (ak je k
dispozícii)
1

Vyberte [System settings] > [Software
update].

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
[Auto-check setting]: Vyberte, či chcete pravidelne
kontrolovať nové verzie softvéru.
[Check now]: Okamžitá kontrola nových verzií
softvéru.
Poznámka
t Ak rádio zistí, že je k dispozícii nový softvér, spýta sa,
či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak s tým súhlasíte,
nový softvér sa preberie a nainštaluje. Pred aktualizáciou
softvéru skontrolujte, či je rádio pripojené k stabilnému
sieťovému napájaniu. Odpojenie napájania počas
aktualizácie softvéru môže produkt poškodiť.

Kontrola verzie softvéru
1
2
3

Vyberte [System settings] > [Info].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.
Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Upravenie nastavení systému
1
2
3

Vyberte [System settings] > [Backlight].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
[Timeout]: Nastavte časové obdobie podsvietenia
displeja.
[On level]: Nastavte úroveň podsvietenia displeja.
[Dim level]: Vyberte úroveň podsvietenia displeja
(stredná, nízka a vypnuté).

10 Použitie hlavnej
ponuky systému
1

V pracovnom režime stlačte
do hornej ponuky.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3
4
5

Vyberte [Main menu].

pre vstup

Stlačte [OK] pre potvrdenie.

Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť:
[Internet radio]: Vyberiete režim internetového
rádia.
[Spotify]: Vyberiete režim Spotify.
[DAB]: Vyberiete režim DAB.
[FM]: Vyberiete režim FM.
[Bluetooth]: Vyberiete režim Bluetooth.
[Sleep]: Nastavenie časovača spánku.
[Alarm]: Nastavenie časovača budíka.
[System Settings]: Upravíte systémové nastavenia
(pozri kapitolu “Použitie ponuky systémových
nastavení”).
Poznámka
t Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte
ponuku.
t Môžete stlačiť aj tlačidlo zdroja pre výber režimu:
Internetové rádio, Spotify, DAB rádio, FM rádio alebo
Bluetooth.

Nastavenie hodín a budíka
Tento produkt môžete použiť aj ako budík.

1

V pracovnom režime stlačte [MENU] pre
vstup do hornej ponuky.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3

Vyberte [Alarms].
Ak nie sú nastavené hodiny, správa vás
požiada o ich nastavenie.
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4

Stlačte [OK] pre pokračovanie.
Bliká číslica dňa.

5

Stláčajte navigačné tlačidlá pre nastavenie dňa,
a následne stlačte [OK] pre pokračovanie.
Bliká číslica mesiaca.

6

Opakujte 5. krok pre nastavenie mesiaca, roka
a času.
Zobrazia sa možnosti [Alarm 1: off
[00:00]] a [Alarm 2: off [00:00]].

13

Opakujte 5. krok pre výber [Save], a 1. budík je
nastavený.

14

Opakovaním krokov 7 až 13 nastavíte 2. budík.
Poznámka

t Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka pre 1.
budík alebo 2. budík.
t Pre vypnutie budíka stlačte ALARM na produkte.
t Môžete prejsť aj na [System settings] > [Time/Date]
a tak nastaviť čas a dátum (pozri “Použitie ponuky
systémových nastavení” > “Nastavenie času/dátumu”).

Nastavenie časovača spánku
7

Opakujte 5. krok pre výber [Alarm 1: off
[00:00]] > [Enable] alebo [Off].

8

Opakujte 5. krok pre aktiváciu alebo
deaktiváciu budíka:
[Off]: Deaktivácia budíka.
[Daily]: Opakovanie budíka každý deň.
[Once]: Budík zvoní len raz.
[Weekends]: Budík zvoní každú sobotu a nedeľu.
[Weekdays]: Budík zvoní každý pracovný deň od
pondelka do piatku.

9

Opakujte 5. krok pre výber [Time], a následne
nastavte čas budíka.

10 Opakujte 5. krok pre výber [Mode], a následne

nastavte zdroj budíka.
[Buzzer]: Nastavíte bzučiak ako zdroj budíka.
[Internet radio]: Ako zdroj budíka vyberte svoju
naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
[DAB]: Ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy
počúvanú rozhlasovú stanicu DAB.
[FM]: Ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy
počúvanú rozhlasovú stanicu FM.

11

Opakovaním 5. kroku vyberte možnosť
[Preset] a potom ako zdroj budíka vyberte
svoju naposledy počúvanú stanicu alebo
predvolenú rozhlasovú stanicu.

12

Opakujte 5. krok pre výber [Volume], a
následne nastavte hlasitosť budíka.
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1

V pracovnom režime stlačte MENU pre vstup
do hornej ponuky.

2

Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami ponuky.

3
4

Vyberte [Sleep].
Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte
medzi možnosťami dĺžky obdobia odloženého
budenia (v minútach).
Keď je zobrazená možnosť [Sleep OFF],
časovač spánku je deaktivovaný.
Časovač VYP

15 MIN

30 MIN

60 MIN

45 MIN

11 Informácie o
produkte

12 Riešenie
problémov

Poznámka

Varovanie

t Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný
výkon (Zosilňovač)
Akustická frekvenčná
odpoveď
Ovládač reproduktora
Vylepšenie basu
Wi-Fi protokol
Frekvenčné pásmo WiFi
Maximálny výkon
vysielania
Verzia Bluetooth
Profily podporované
Bluetooth
Frekvenčné pásmo
Bluetooth / Výstupný
výkon
Frekvenčný rozsah
tunera
Predvolené stanice
Úroveň vstupu AUX IN
Slúchadlá

Celkom 10 W RMS
63 Hz - 20 kHz
2 x 2,75" plný rozsah, 6 Ω
2 x basový port
802.11a/b/g/n
2412 - 2472 MHz
15,08 dBm

t Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa
nepokúšajte produkt opravovať sami.
Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytnú
problémy, predtým, ako požiadate o servis,
skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém
pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti
Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní
spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po
ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové
číslo.

Vybité
t

V4.2
A2DP V1,3, AVRCP V1,6

t
t

2402 - 2480 MHz ISM
pásmo / ≤ 4 dBm (Trieda 1)
FM 87,5 - 108 MHz; DAB
174,928 MHz - 239,2 MHz
20
600 mV +/- 100 mV RMS
3,5 mm kolík

Žiadny zvuk
t

t

t

Rozmery
Hmotnosť

AS190-090-AD190
100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
DC 9,0 V/1,9 A
15 W
< 1 W (zobrazenie hodín
vypnuté)
400 x 206 x 100 mm
(bez stojana)
1,7 kg

Nastavte hlasitosť.

Diaľkový ovládač nefunguje.

Napájanie
Model (AC napájací
adaptér značky Philips)
Vstup
Výstup
Príkon v prevádzkovom
režime
Príkon v
pohotovostnom režime

Uistite sa, že AC napájací kábel zariadenia je
správne pripojený.
Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.
Ako funkcia úspory energie sa systém
automaticky vypne 15 minút po ukončení
prehrávania skladby a bez ovládania.

t
t
t

Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného
tlačidla vyberte správny zdroj pomocou
diaľkového ovládača namiesto hlavnej jednotky.
Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom
a jednotkou.
Vložte batérie so správnou polaritou, ako je to
zobrazené.
Vymeňte batérie.
Namierte diaľkový ovládač priamo na snímač
na prednej strane jednotky.

Slabý príjem rádia
t

Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou a
televízorom alebo inými zdrojmi žiarenia.
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Vybratie jednorazových batérií
Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v
časti Inštalácia batérií.
Informácie o životnom prostredí
Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili
sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať
do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová
pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva
ochrannej peny).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa
dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie
špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne
nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov,
vybitých batérií a starého vybavenia.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vlastnené spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto
značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding
Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú ochranné známky
príslušných vlastníkov.
Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán,
ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses/

Uvedené v balení alebo v príručke,Výstražné
upozornenie alebo vysvetlenie k článku 10 ods.
2 (Prevádzka aspoň v 1 krajine) a článku 10 ods.
10 o obmedzeniach.

Frekvenčné pásma a výkon
Tento mobilný telefón ponúka nasledujúce
frekvenčné pásma iba v oblastiach EÚ a maximálny
vysokofrekvenčný výkon.
Bluetooth: <6 dbm
Wi-Fi 2,4 GHz pásmo <16 dbm
5 GHz pásmo 1~3 <19 dbm
5,8 G pásmo <7 dbm

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov
chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových
programov, súborov, vysielaní a zvukových záznamov,
môže byť porušením autorských práv a môže
predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa na
tieto účely nemalo používať.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa
nepokúšajte sami opraviť systém. Ak sa pri
používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy,
predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte
nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite
na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.
com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips
sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k
dispozícii číslo modelu a sériové číslo.
5G WIFI
Prevádzka v pásme 5,15-5,35 GHz je obmedzená
len na použitie v interiéri. Symbol obmedzenia
(Piktogram je chránený kvôli obmedzeniu použitia v
ktorejkoľvek krajine EÚ, odstráňte ho, ak v krajinách
EÚ nie je žiadne obmedzenie jeho používania.
SK
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Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2020 © Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky
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