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1 Dôležité
Bezpečnosť

•
•
•

•

Poznajte tieto bezpečnostné
symboly
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

VÝSTRAHA: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
ČASŤ) VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OPRAVITEĽNÉ SÚČASTI. OPRAVY
ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.

Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný
materiál vo vašom prístroji môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom. Z dôvodu
bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti
neodstraňujte kryt výrobku.
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pre ktoré
by ste si mali pozorne prečítať priloženú
dokumentáciu, aby ste predišli problémom
s prevádzkou a údržbou.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, tento prístroj by
nemal byť vystavený dažďu ani vlhkosti a na
tento prístroj by nemali byť umiestnené predmety
naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
UPOZORNENIE: Aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom, vložte širokú plôšku
zástrčky do širokého slotu, plne zasuňte.

•
•

•
•

Varovanie
• N
 ikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
• Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné
elektrické zariadenia.
• Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným
žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
• Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri
tohto zariadenia.
• Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k
napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru na
odpojenie tohto zariadenia od napájania.
2
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•

Toto zariadenie nepoužívajte blízko vody.
Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti
zdrojov tepla, napríklad radiátorov,
tepelných regulátorov, sporákov alebo
iných zariadení (vrátane zosilňovačov),
ktoré vytvárajú teplo.
Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím
alebo zacviknutím, najmä pri zástrčkách,
zásuvkách a na mieste, kde vystupujú zo
zariadenia.
Používajte len prípojné zariadenia alebo
príslušenstvo odporúčané výrobcom.
Používajte iba s vozíkom, stojanom,
statívom, konzolou alebo stolom určeným
výrobcom alebo predávaným so zariadením.
Ak používate vozík, buďte opatrní pri
premiestňovaní kombinácie vozík/prístroj,
aby nedošlo k poraneniu pri prevrátení.

Toto zariadenie odpojte zo siete počas
búrky s bleskami alebo pri dlhodobom
nepoužívaní.
Všetky opravy zverte do rúk
kvalifikovaného servisného personálu. Ak
bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad je poškodený
napájací kábel alebo zástrčka, došlo k
rozliatiu kvapaliny alebo ak do zariadenia
spadli predmety, prístroj bol vystavený
dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne
alebo spadol, bude potrebná údržba.
UPOZORNENIE pre používanie batérií Aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré
môže mať za následok poranenie osôb,
poškodenie majetku alebo poškodenie
prístroja:
• Vložte batériu správne s dodržaním
polarity + a - podľa označenia na
diaľkovom ovládači.
• Nemiešajte batérie (staré a nové
alebo uhlíkové a alkalické atď.).

•

•
•
•
•

Ak sa diaľkový ovládač nepoužíva
dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu.
Batériu nevystavujte nadmernému teplu,
napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a podobne.
Zariadenie nesmie byť vystavené
kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
Na zariadenie nedávajte žiadne zdroje
nebezpečenstva (napr. predmety
naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
Ak sa ako odpojovacie zariadenie
používa SIEŤOVÁ zástrčka alebo prípojka
zariadenia, musí zostať odpojovacie
zariadenie ľahko prístupné.
Upozornenie

• P
 oužitie ovládacích prvkov alebo úpravy alebo
vykonávanie iných postupov, ako sú uvedené
v tomto dokumente, môže mať za následok
nebezpečnú expozíciu laserom alebo inú
nebezpečnú prevádzku.

Bezpečnosť sluchu

Stanovenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
• Nastavte hlasitosť na nízku hodnotu.
• Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým zvuk
nebudete počuť pohodlne a jasne, bez
skreslenia.
Počúvajte po rozumnú dobu.
• Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj
pri normálnych „bezpečných“ úrovniach,
môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
• Uistite sa, že Vaše zariadenie používate
primerane, a dávajte si vhodné prestávky.
Pri používaní slúchadiel dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
• Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po
primeranú dobu.
• Dávajte pozor, aby ste hlasitosť
neprestavovali po tom, ako sa Váš sluch
prispôsobil.
• Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby
ste nepočuli, čo sa deje okolo Vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách
by ste mali byť opatrní alebo dočasne
prerušiť používanie.
Poznámka
• T
 ypový štítok je umiestnený na zadnej strane
jednotky.

Počúvajte pri miernej hlasitosti.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti
môže poškodiť Váš sluch. Tento výrobok
môže vydávať zvuky v rozsahoch
hlasitosti, ktoré môžu normálnym
osobám spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri
expozícii kratšej ako jedna minúta. Vyššie
rozsahy hlasitosti sú ponúkané pre tých,
u ktorých už došlo k určitej strate sluchu.
• Zvuk môže byť zavádzajúci. V priebehu
času sa „komfortná úroveň“ Vášho sluchu
prispôsobí vyššej hlasitosti. Takže po
dlhšom počúvaní to, čo znie „normálne“,
môže byť v skutočnosti hlasné a škodlivé
pre Váš sluch. Aby ste tomu zabránili,
nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň
skôr, ako sa Váš sluch prispôsobí,
a nechajte ju tak.
SK
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2 V
 áš party
reproduktor
Blahoželáme vám k nákupu a vítame Vás
medzi používateľmi produktov spoločnosti
Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory,
ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte
si Váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Úvod
S týmto produktom môžete
• Vychutnávať si zvuk z úložných zariadení
USB, zariadení s povolením Bluetooth
a iných externých zariadení;
Pre bohatší zvuk Vám tento produkt
ponúka tieto zvukové efekty:
• Dynamic Bass Boost (DBB)

Čo nájdete v krabici
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka x 1
• Tlačené materiály
• AC napájací kábel x 1

4
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Prehľad hlavnej jednotky
HORNÝ PANEL:

1. VSTUP MIC1 IN
2. VSTUP MIC2 IN

12. BLUETOOTH (modrý
indikátor)

3. VOLIČ HLASITOSTI MIC1

13. PREHRAŤ/POZASTAVIŤ

4. VOLIČ HLASITOSTI MIC2

14. ĎALŠIE

5. TLMIČ VOKÁLOV

15. HLASITOSŤ +

6. MENIČ HLASU

16. SVETLO

7. DBB

17. HLAS.GITARY

8. INDIKÁTOR STAVU

18. ECHO

BATÉRIE
9. STAV BATÉRIE NÁHĽADU

19. USB OTVOR
20. LINE OUT

POHOTOVOSTI (červený

21. LINE IN

indikátor)

22. VSTUP GITARY

10. PREDCHÁDZAJÚCE
11. HLASITOSŤ -

SK
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Prehľad hlavnej jednotky
ZADNÝ PANEL:

1. KONEKTOR AC NAPÁJANIA

6
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Základné prehrávanie
PREVÁDZKA FUNKCIE HORNÉHO PANELU
• Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie/vypnutie jednotky Stlačte pre kontrolu
aktuálneho stavu batériu v zapnutom stave.
• Opakovaným stláčaním prepínate medzi VOKÁL ZAP a VOKÁL VYP.
• Opakovaným stláčaním prepínate rôzne efekty DBB medzi DBB1/DBB2/DBB VYP.
• Stlačte pre vstup do režimu Bluetooth.
• Stlačte a podržte pre prerušenie Bluetooth pripojenia.
• Opakovaným stláčaním prepínate rôzne tóny hlasu medzi hlas1/hlas2/hlas3/hlas vyp.
• Opakovaným stláčaním prepínate medzi rôznymi režimami osvetlenia indikátorom LED na
reproduktore Stlačením a podržaním zapnete/vypnete svetlo blesku.
• Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie; opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.

• Stlačením preskočíte na nasledujúcu stopu.

• Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stopu.

• Stlačte [VOLUME+] pre zvýšenie hlasitosti.
• Stlačte [VOLUME-] pre zníženie hlasitosti.
• Hlasitosť, ktorá sa používa na karaoke alebo hlásenie, sa dá nastaviť pomocou nastavovača
hlasitosti mikrofónu.
• Echohlasitosť mikrofónu, ktorá sa používa na karaoke alebo hlásenie, sa dá nastaviť pomocou
nastavovača echohlasitosti mikrofónu.
• Hlasitosť pripojenej gitary sa dá ovládať ovládačom hlasitosti gitary na hornom paneli.
• Externý mikrofón možno pripojiť prostredníctvom stereofónneho konektora pre mikrofón na
spievanie karaoke alebo na hlásenie.
• Konektor gitary na hornom paneli sa používa na pripojenie gitary.
• Úložné zariadenia USB môžu byť pripojené k USB cez horný panel na hudbu MP3.

SK
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Základné prehrávanie
PREHRÁVANIE MIKROFÓNU
• Zasuňte jeden mikrofón do zásuvky mikrofónu na hornom paneli a nastavte nízku úroveň pomocou nastavovača
hlasitosti mikrofónu na hornom paneli.
• Nastavte hlasitosť mikrofónu a úroveň ozveny na požadovanú úroveň. Použite ovládač hlasitosti mikrofónu na
hornom paneli.
Teraz si môžete vychutnávať karaoke spev!

PREVÁDZKA NABÍJANIA
• Použite napájací kábel AC (je súčasťou dodávky) na pripojenie vstupného konektora na jednotke k sieťovej
zásuvke. Pred nabíjaním je lepšie zariadenie zapnúť, aby sa zobrazil stav nabitia batérie. Počas nabíjania bude
blikať kontrolka aktuálneho nabíjania na jednotke. Štyri kontrolky nabíjania na jednotke zostanú svietiť, čo znamená,
že batéria je úplne nabitá.
Poznámka: Zabudovanú nabíjateľnú batériu jednotky je možné nabíjať aj pri vypnutom stave a keď jednotka
nezobrazuje stav nabíjania.
Ak je úroveň nabitia batérie nízka, vydá Party reproduktor upozornenie o funkcii LED blesku.

KONTROLA ŽIVOTNOSTI BATÉRIE
• Reproduktor je pre Vaše pohodlie navrhnutý s inteligentnou funkciou kontroly batérie.
• Stlačením tlačidla na zobrazenie úrovne nabitia batérie zobrazíte aktuálnu úroveň nabitia batérie na indikátore LED
jednotky v zapnutom režime, keď sa jednotka nenabíja
4 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 100% plná
3 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 75% plná
2 BIELE KONTROLKY LED svietia=pribl. 50% plná
1 BIELA KONTROLKA LED svieti=pribl. 25% plná (ukazuje, že je potrebné nabíjanie)

8
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3 Začíname
Upozornenie
• P
 oužitie ovládacích prvkov alebo úpravy alebo
vykonávanie iných postupov, ako sú uvedené
v tomto dokumente, môže mať za následok
nebezpečnú expozíciu laserom 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
zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú na
zadnej strane prístroja. Sem napíšte čísla:
Č. modelu _ ____________________________
Sériové č. ______________________________

Pripojenie
LINE IN
Táto jednotka má koncovku vstupu zvuku. Môžete vkladať analógové stereo zvukové signály z ďalších zariadení, ako
sú VCD, CD, VCR, MP3 prehrávač atď.
Pomocou zvukového kábla pripojte vstupnú koncovku LINE IN na hornom paneli prehrávača, jednotka sa automaticky
prepne do režimu LINE IN.

Pripojenie GUITAR IN
Gitaru môžete pripojiť k party reproduktoru priamo cez vstupnú koncovku Guitar na hornom paneli.
Pomocou 6,5 mm konektora na gitaru pripojte konektor GUITAR IN k hornému panelu, a potom môžete ovládať
hlasitosť pripojenej gitary pomocou ovládača hlasitosti gitary na hornom paneli.

SK
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Pripojenie napájania
Upozornenie
• R
 iziko poškodenia výrobku! Skontrolujte,
či napájacie napätie zodpovedá napätiu
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane
produktu.
• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.

Zapnutie
Stlačte .
Stlačte a podržte na 3 sekundy pre
zapnutie/vypnutie jednotky.

Poznámka
• P
 red pripojením k sieťovému napájaniu sa
uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

Pripojte napájací kábel striedavého prúdu ku
konektoru AC IN na zadnom paneli jednotky.
Potom zapojte druhý koniec sieťovej šnúry
do elektrickej zásuvky.

K dispozícii len zástrčka napájacieho kábla TANX200/77

K dispozícii len zástrčka napájacieho kábla TANX200/37

K dispozícii len zástrčka napájacieho kábla TANX200/10

10
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4 P
 rehrávanie
z USB
Prehrávanie z úložného
zariadenia USB
Poznámka
• U
 istite sa, že USB zariadenie obsahuje
prehrávateľný audio obsah v podporovanom
formáte.

1

Stlačte a podržte na 3 sekundy pre
zapnutie jednotky.

2

Zapojte USB zástrčku zariadenia do
zásuvky .
Jednotka sa automaticky prepne do USB
prehrávacieho režimu.

3

Stlačte
/
pre výber audio skladby.
Prehrávanie sa automaticky spustí.

Ovládanie prehrávania
V režime USB nasledujte pokyny nižšie pre
ovládanie prehrávania.

Tlačidlo Akcia
/
Stlačením preskočíte na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
skladbu.
+/Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Stlačte pre pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.

SK
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5 P
 rehrávanie
zvuku cez
Bluetooth
Tento produkt môže prehrávať hudbu
z Vášho zariadenia Bluetooth do systému cez
Bluetooth.

Pripojenie zariadenia
Poznámka
• P
 red spárovaním zariadenia s týmto produktom
si prečítajte jeho používateľskú príručku pre
kompatibilitu Bluetooth.
• Produkt môže uložiť do pamäte najviac osem
spárovaných zariadení. Deviate spárované
zariadenie nahradí prvé.
• Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom
a zariadením Bluetooth môže znížiť
prevádzkový dosah. Chráňte pred akýmkoľvek
iným elektronickým zariadením, ktoré môže
spôsobiť rušenie.
• Prevádzkový dosah medzi týmto produktom
a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov.

Manuálne pripojenie zariadenia

1

Stlačte tlačidlo
Bluetooth.

2

Na Vašom zariadení Bluetooth povoľte
Bluetooth a pohľadajte zariadenia
Bluetooth, ktoré môžu byť spárované
(viď používateľská príručka zariadenia).

3

Pre spárovanie si vyberte zariadenie
[PHILIPS TANX200] zobrazené na
displeji Vášho zariadenia.

pre výber režimu

Po úspešnom pripojení bude
indikátor Bluetooth svietiť.

12
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Prehrávanie z Bluetooth
zariadenia
Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrajte
zvuk zo zariadenia Bluetooth.
Zvuk sa vysiela zo zariadenia
Bluetooth do tohto produktu.

Odpojenie zariadenia
•
•
•

Stlačte a podržte tlačidlo na tri
sekundy;
Vypnite Bluetooth na Vašom zariadení;
Presuňte zariadenie za hranicu
komunikačného dosahu
Poznámka

• P
 red pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth
najprv odpojte aktuálne zariadenie.

SK
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6 N
 astavenie
zvuku
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania stlačte + VOL - pre
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Vylepšenie basu
Nastavenie Dynamic Bass Boost (DBB) je
automaticky generované pre každý výber EQ.
Môžete manuálne vybrať DBB nastavenie,
ktoré najviac vyhovuje Vášmu prostrediu
počúvania.
• Počas prehrávania opakovane stlačte
DBB pre výber:
• DBB 1
• DBB 2
• DBB VYP

14
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7 Iné funkcie
Počúvanie vonkajšieho
zariadenia
S týmto produktom môžete počúvať
vonkajšie audio zariadenia, ako napr. MP3
prehrávač.

Prehrávanie z MP3 prehrávača

1

Stlačte a podržte na 3 sekundy pre
zapnutie jednotky.

2

Pripojte vstupný audiokábel (nie je
súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom
na oboch koncoch do:
zásuvky LINE IN na produkte.
zásuvky slúchadiel na MP3 prehrávači.
jednotka sa automaticky prepne do
režimu LINE IN.
Prehrajte zvuk na MP3 prehrávači (pozrite
si používateľskú príručku).
•
•
•

3

Zapnutie alebo vypnutie
ozdobného osvetlenia
V režime zapnutia stlačte opakovane LIGHT
pre výber farby osvetlenia reproduktora alebo
pre vypnutie osvetlenia:
V režime zapnutia opakovane stlačte LIGHT
pre prepínanie medzi rôznymi svetelnými
režimami svetelného indikátora LED na
reproduktore.
V režime zapnutia stlačte a podržte spínač
pre zapnutie/vypnutie stroboskopu.
SK
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8 Informácie
o výrobku
Špecifikácie
Zosilňovač

AC výstupný výkon
Výstupný výkon
batérie
Pomer signálu k šumu
Celkové harmonické
skreslenie

Batéria
Maximálne 80 W
30 W
≥ 65 dBA
<1%

Reproduktor
Impedancia
reproduktorov
Citlivosť

4 ohm
87 ± 3 dB/m/W

USB
Priama verzia USB

2.0 Full Speed

Rozsah Bluetooth

16
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V5.0
2,402 GHz ~ 2,482 GHz
ISM pásmo
10 m
(voľné priestranstvo)

Vstavaná nabíjateľná
11,1 V 4400 mAh

Všeobecné informácie
AC napájanie
Príkon v
pohotovostnom Eko
režime

100-240 V~, 50/60 Hz
≤1W

Rozmery
- Hlavná jednotka
(Š x V x H)

268 x 556 x 285 mm

Hmotnosť
- Hlavná jednotka

Bluetooth
Verzia Bluetooth
Frekvenčné pásmo
Bluetooth

Kapacita batérie

7,7 kg

Informácie
prehrávateľnosti USB
Kompatibilné USB zariadenia:
• USB flash pamäť (USB 2.0)
• USB flash prehrávače (USB 2.0)
• pamäťové karty (vyžaduje sa čítačka
kariet pre prácu s touto jednotkou)
Podporované formáty:
• Formát USB alebo pamäťového
súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť
sektora: 512 bajtov)
• Dátový tok MP3 (dátová rýchlosť):
32 - 320 Kbps a premenlivá bitová
rýchlosť
• Vkladanie adresárov do maximálne
8 úrovní
• Počet albumov/priečinkov:
maximálne 99
• Počet skladieb/titulov: maximálne 999
• Názov súboru v Unicode UTF8
(maximálna dĺžka: 128 bajtov)
Nepodporované formáty:
• Prázdne albumy: Prázdny album
je album, ktorý neobsahuje súbory
MP3 a nezobrazuje sa na displeji.
• Nepodporované formáty súborov sú
preskočené. Napríklad dokumenty
Word (.doc) alebo MP3 súbory
s príponou .dlf sa ignorujú
a neprehrávajú.
• Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
• Súbory WMA

Údržba
Čistenie skrine
• Používajte mäkkú handričku mierne
navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku.
Nepoužívajte roztok obsahujúci alkohol,
liehoviny, amoniak alebo abrazívne látky.

Podporované MP3 formáty
•
•
•
•

Maximálne číslo názvu: 999 (v závislosti
od dĺžky názvu súboru)
Maximálny počet albumov: 64
Podporované samplovacie frekvencie:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporovaná bitová rýchlosť:
32 - 320 (kbps), premenlivé bitové rýchlosti

SK
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9 R
 iešenie
problémov
Upozornenie
• Nikdy neodstraňujte kryt tejto jednotky.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa
nepokúšajte sami opraviť systém.
Ak sa pri používaní tejto jednotky vyskytnú
problémy, predtým, ako požiadate o servis,
skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém
pretrváva, prejdite na webovú stránku
spoločnosti Philips (www.philips.com/support).
Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa,
že je Vaša jednotka v blízkosti a je k dispozícii
číslo modelu a sériové číslo.
Vybité
• Skontrolujte, či je správne zapojená
sieťová zástrčka jednotky.
• Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.
• Aby sa šetrila energia, jednotka sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu 15 minút po ukončení
prehrávania a bez ovládania.
Žiadny alebo zlý zvuk
• Nastavte hlasitosť.
Jednotka neodpovedá
• Odpojte a znovu pripojte sieťovú
zástrčku a znova zapnite jednotku.
Na zariadení USB nie je možné zobraziť
niektoré súbory
• Počet priečinkov alebo súborov v
zariadení USB prekročil určitý limit. Tento
jav nie je porucha.
• Formáty týchto súborov nie sú
podporované.
USB zariadenie nie je podporované
• USB zariadenie nie je kompatibilné
s jednotkou. Skúste iné.

18
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O zariadení Bluetooth
Po pripojení k zariadeniu s technológiou
Bluetooth je kvalita zvuku nízka.
• Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite
zariadenie bližšie k tomuto produktu
alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
Nedá sa pripojiť k zariadeniu.
• Funkcia Bluetooth zariadenia nie je
povolená. Informácie o povolení funkcie
nájdete v používateľskej príručke
k zariadeniu.
• Tento produkt je už spojený s iným
Bluetooth zariadením. Odpojte dané
zariadenie a skúste to znova.
Spárované zariadenie sa neustále pripája
a odpája.
• Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite
zariadenie bližšie k tomuto produktu
alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
• Pri niektorých zariadeniach možno
Bluetooth spojenie automaticky
deaktivovať pre úsporu energie.
Neznamená to žiadnu poruchu produktu.

10 Poznámka
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne
schválené spoločnosťou MMD Hong Kong
Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu
oprávnenia používateľa na prevádzkovanie
tohto zariadenia.

Zhoda s predpismi

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited
týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia
smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode
môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné
prostredie
Likvidácia starého produktu a batérie

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je
možné recyklovať a znovu použiť.

Tento symbol na výrobku znamená, že na
výrobok sa vzťahuje európska smernica
2012/19/EÚ.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje
batérie, na ktoré sa vzťahuje európska
smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno
likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme
separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte
miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a
batérie spolu s bežným domovým odpadom.
Správna likvidácia starých produktov a batérií
pomáha predchádzať negatívnym následkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie.
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.

Poznámky ohľadom
ochranných známok

Slovné označenie a logá Bluetooth sú
registrované ochranné známky vlastnené
spoločnosťou MMD Hong Kong Holding
Limited a akékoľvek použitie týchto značiek
spoločnosťou je na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy sú
ochranné známky príslušných vlastníkov.

Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou izoláciou
a bez ochranného uzemnenia.
SK
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Buďte zodpovední
Rešpektujte autorské
práva

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 nemalo používať na
tieto účely.
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Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a
používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti
MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong
Kong Holding Limited poskytuje záruku vo vzťahu k tomuto produktu.
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