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1 Dôležité

Bezpečnosť

Varovanie

•	 	Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohto	reproduktora.
•	 	Nikdy	neumiestňujte	tento	reproduktor	na	iné	

elektrické	zariadenia.
•	 	Tento	reproduktor	chráňte	pred	priamym	

slnečným	žiarením,	otvoreným	ohňom	alebo	
teplom.

•	 Používajte	iba	príslušenstvo	určené	
výrobcom.

•	 Na	reproduktor	neukladajte	žiadne	zdroje	
nebezpečenstva	(napr.	zapálené	sviečky).

•	 Ak	váš	reproduktor	navlhne,	pred	ďalším	
použitím ho očistite mäkkou suchou 
handričkou a potom ho nechajte úplne 
vyschnúť	na	dobre	vetranom	mieste.

Poznámka

•	 	Typový	štítok	je	umiestnený	na	ľavej	strane	
reproduktora.

Upozornenie

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	2014/30/EÚ.	
Vyhlásenie o zhode nájdete na 
www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné 
prostredie

Likvidácia starého výrobku

Váš výrobok 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.
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Smernica 2013/56/EÚ hovorí, že výrobok nie je 
možné likvidovať spolu s bežným komunálnym 
odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste 
váš výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto 
alebo do servisného strediska spoločnosti 
Philips,	kde	odborník	vyberie	nabíjateľnú	batériu.	
Informujte sa o miestnom systéme separovaného 
zberu elektrických a elektronických výrobkov 
a	nabíjateľných	batérií.	Dodržiavajte	miestne	
predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a 
nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym 
odpadom.	Správna	likvidácia	starých	výrobkov	
a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať 
negatívnym následkom na životné prostredie a 
ľudské	zdravie.

Upozornenie

Informácie o životnom prostredí
Všetky	nepotrebné	obaly	boli	vynechané.	Snažili	
sme sa, aby bolo obal možné ľahko vytriediť na 
tri	materiály:	kartón	(krabica),	polystyrén,	pokiaľ	
ide	o	likvidáciu	ochrannej	penovej	fólie.
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa 
dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie 
špecializovaná	spoločnosť. Dodržiavajte miestne 
predpisy týkajúce sa penového materiálu 
(vypchávky)	a	polyetylénu	(vrecia,	materiály,	
vybité	batérie	a	staré	zariadenie.
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2  Váš 
bezdrôtový 
reproduktor

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/welcome.

Úvod 

Spolu s týmto reproduktorom si môžete 
vychutnať zvuk zo zariadení s podporou 
Bluetooth alebo prehrávať sieťové zvukové 
zdroje.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

•	 Reproduktor
•	 Adaptér
•	 Tlačené	materiály
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 Bezdrôtové nabíjanie/
•	 Bezdrôtové	nabíjanie

 Stíšiť/
•	 Mikrofón	zapnutý	alebo	vypnutý

 Stlačiť pre hovor/
•	 Stlačiť	pre	hovor	(Krátke	stlačenie)	

Zapnuté/Vypnuté Sieť v pohotovostnom 
režime	(Dlhé	stlačenie	3s)

 Prehrať/Pozastaviť/
•	 Prehrať/Pozastaviť/Ukončiť	

pohotovostný režim/zastaviť časovač/
budík	(Krátke	stlačenie)

•	 Po	úspešnom	overení	otvorte	
Bluetooth	(dlhé	stlačenie	3s)

•	 Prejdite	do	pohotovostného	režimu	
(dlhé	stlačenie	10s)

 Režim/
•	 Nastavenie	jasu	svetla	hodín	(krátke	

stlačenie)	
•	 Nastavenie	jasu	spodného	svetla	(dvojité	

stlačenie)
•	 Prepínanie	formátu	zobrazenia	času	

(dlhé	stlačenie	3s)

 Hlasitosť-/
•	 1	krok	dole	(krátke	stlačenie)
•	 postupné	uberanie	(dlhé	stlačenie	3s	

alebo	3s+)

 Hlasitosť+/
•	 1	krok	dole	(krátke	stlačenie)
•	 postupné	pridávanie	(dlhé	stlačenie	3s	

alebo	3s+)

 USB nabíjací port
•	 Nabite	si	svoje	mobilné	zariadenia
•	 Max.	výstup	5V	1A	prúdu	

 Konektor napájacieho adaptéra
•	 DC	IN	15V	2,5A

 Hodiny / panel displeja
•	 Zobraziť	aktuálny	čas
•	 Automatické	nastavenie	a	zobrazenie	

po pripojení k sieti

 [  ]+[  ] Obnovenie továrenských 
nastavení.
•	 (Dlhé	stlačenie	12s)

Prehľad hlavnej jednotky

USB DC IN
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3 Začíname

Postupujte	vždy	podľa	pokynov	v	tejto	kapitole.

Pripojenie napájania

Upozornenie

•	 	Riziko	poškodenia	výrobku!	Skontrolujte,	či	
napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému 
na	zadnej	alebo	spodnej	strane	rádia.

•	 	Nebezpečenstvo	úrazu	elektrickým	prúdom! 
Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy 
vytiahnite	zástrčku	zo	zásuvky.	Nikdy	neťahajte	za	
kábel.

Pripojte	napájací	adaptér	k	sieťovej	zásuvke.
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Aplikácia „Domovská 
stránka Google“

1 Jednotku umiestnite čo najbližšie k 
smerovaču bezdrôtovej siete LAN.

•	 Vytvorte bezdrôtové pripojenie z 
vášho smartfónu/iPhone k smerovaču 
bezdrôtovej	siete	LAN.	

•	 Poznamenajte si SSID a heslo 
(šifrovací	kľúč)	pripojeného	smerovača	
bezdrôtovej	siete	LAN.	Niektoré	
smerovače bezdrôtovej siete LAN majú 
viac	SSID.	Podrobnosti	nájdete	v	návode	
na použitie smerovača bezdrôtovej siete 
LAN.

•	 V iPhone aktivujte funkciu 
BLUETOOTH. „Domovská stránka 
Home“ používa na identifikáciu jednotky 
funkciu	BLUETOOTH.

2 Nastavte Wi-Fi® pomocou aplikácie.
•	 Zapnite	jednotku.
•	 Klepnutím spusťte „Domovská stránka 

Google“.
•	 Podľa pokynov v aplikácii nastavte 

jednotku	na	Wi-Fi.	Nastavte	jednotku	na	
rovnaké pripojenie Wi-Fi k smartfónu/
iPhone

Aplikácia „Domovská stránka Google“

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

Ako používať

Hovor	s	asistentom	Google. Konverzáciu môžete 
začať vyslovením „Ok Google“ alebo krátkym 
stlačením .

Ok Google, 
Prehrajte si nejakú 
hudbu

Iste, v službe Google 
Play Music je nejaká 
hudba
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4  Môžete tiež 
použiť ako 
reproduktor 
BLUETOOTH

S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk 
zo zariadení s podporou Bluetooth a prehrávať 
hudbu	cez	Bluetooth.

Pripojenie zariadenia 
Bluetooth

Poznámka

•	 	Uistite	sa,	že	je	na	vašom	zariadení	povolená	
funkcia Bluetooth a či je zariadenie nastavené tak, 
aby bolo viditeľné pre všetky ostatné zariadenia 
Bluetooth.

•	 	Akákoľvek	prekážka	medzi	týmto	reproduktorom	
a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový 
dosah.

•	 	Chráňte	pred	akýmkoľvek	iným	elektronickým	
zariadením,	ktoré	môže	spôsobiť	rušenie.

•	 	Prevádzkový	dosah	medzi	týmto	reproduktorom	
a	zariadením	Bluetooth	je	približne	3	metre.

•	 Po	úspešnom	nastavení	siete	Wi-Fi	môžu	
používatelia	otvoriť	párovanie	BT	pomocou	
hlasu: „Ok, google otvorí bluetooth“/„Ok, 
google	bluetooth	párovanie“.	Reproduktor	
bude čakať na spárovanie iného zariadenia 
Bluetooth.	Vytvorte	BLUETOOTH	
nastavenie smartfónu alebo iného zariadenia, 
nájdite a vyberte názov zariadenia, ktoré ste 
nastavili	pre	Wi-Fi.

•	 Ak	je	postup	párovania	úspešný,	stav	čakania	
na	párovanie	sa	uvoľní.	Reproduktor	sa	
zmení	na	stav	pripojenia	BT.

•	 Ak	pri	párovaní	BT	nemôžete	nájsť	prístroj	
objektu	do	3	minút,	reproduktor	zhasne.	
Môžete to však zmeniť cez ovládanie 
Google.

•	 Keď	je	Bluetooth	pripojené	alebo	odpojené,	
bude	vydávaný	tón.
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Prehrávanie z 
pripojeného zariadenia 
Bluetooth

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrajte zvuk 
z	pripojeného	zariadenia.
•	 Zvukové	sa	vysiela	zo	zariadenia	Bluetooth	

do	reproduktora.	
•	 Ak	chcete	prehrávanie	pozastaviť	alebo	

obnoviť, stlačte tlačidlo .

Tip

•	 	Na	ovládanie	prehrávania	môžete	použiť	aj	
zariadenie	Bluetooth.

Odpojenie zariadenia

•	 Vypnite	Bluetooth	na	vašom	zariadení;
•	 Presuňte	zariadenie	za	hranicu	

komunikačného	dosahu.

Opätovné pripojenie 
zariadenia

•	 Keď	zapnete	reproduktor,
•	 Ak	to	nefunguje,	vyberte	názov	svojho	

zariadenia Bluetooth v ponuke Bluetooth a 
spusťte	pripájanie	znova.

Nastavenie hodín

Automatické nastavenie a zobrazenie po 
pripojení	k	sieti.

1 Clock

AM/PM2

•	 Dlhým	stlačením	  po odbu 3 sekúnd 
nastavíte	formát	12/24	hodín.

Nastavenie budíka alebo 
časovača

Asistent Google môžete nastaviť ako budík/
časovač.	
•	 Vstupný	kľúč:	  Krátke stlačenie Počas 

zvonenia budíka stlačte tlačidlo Stlačiť a 
potom	Zastaviť	budík.	
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Bezdrôtové nabíjanie 

•	 Farba	teplá	biela:	normálne/nabíjanie	
dokončené.

•	 Farba	oranžová:	nabíjanie.
•	 Oranžová	farba	bliká:	chyba	nabíjania.

Pohotovostný režim

•	 Pohotovostný	režim	siete

Modul Popis

Svetlo GVA Spodné svetlo hodiny

VYPNUTÉ
VYPNUTÉ (Žiadne 

bezdrôtové nabíjanie)
Zapnuté Po overení

VYPNUTÉ
VYPNUTÉ (Žiadne 

bezdrôtové nabíjanie)
--|--

(bliká)
Stav obnovenia

-
Zapnuté (bezdrôtové 

nabíjanie)
 -  Stále zapnuté

•	 Podmienky	spustenia
1.	 Overenie	totožnosti	Google	bolo	

úspešné.
2.	 Žiadna	operácia	(vrátane	použitia	tlačidiel	

a	kľúčových	slov)	po	dobu	15	minút	-	
automaticky prejde do pohotovostného 
režimu	siete.

•	 Stav	ukončenia
1.	 Akákoľvek	operácia	používateľa	(vrátane	

prebudenia hlasom, ovládania tlačidiel 
alebo	ovládania	aplikácie).

2.	 Výkon	reproduktora	je	regulovaný	do	
2W.

•	 Režim pozastavenia
 Podmienka: Napájanie je zapnuté
•	 Prevádzka:

1.	 Pozastaviť:	Podržte	stlačené	  10s+
2.	 Zrušiť	pozastavenie:	stlačte	

•	 Popis:
1.	 Zastavenie	nabíjania	USB; 

Bezdrôtové nabíjanie je stále v 
prevádzke, ale spodné osvetlenie je 
vypnuté;

2.	 Výkon	reproduktora	je	regulovaný	do	
0,5W.
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5  Iné funkcie

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania hudby stlačte -/+ na zvýšenie 
alebo	zníženie	hlasitosti.

Tip

•	 	Stlačením	a	podržaním	-/+ môžete hlasitosť 
nepretržite	zvyšovať	alebo	znižovať.

•	 	Keď	hlasitosť	dosiahne	maximum,	reproduktor	
pípne	dvakrát.

6  Nastavenie 
zvuku

Poznámka

•	 	Informácie	o	výrobku	sa	môžu	zmeniť	bez	
predchádzajúceho	upozornenia.

Menovitý výstupný 
výkon	(Zosilňovač)

2	x	8W

Akustická frekvenčná 
odpoveď

60-20000Hz

Ovládač reproduktora 2	x	1,5"	plný	rozsah,	8Ω

Vylepšenie basu 1	x	pasívny	žiarič

Verzia Bluetooth V4.2

Profily podporované 
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Frekvenčné pásmo 
Bluetooth / Výstupný 
výkon

2,402GHz~2,480GHz 
ISM pásmo / 
BDR:	7	±	2dBm 
EDR:	4	±	2dBm

USB výstup nabíjania 5V, 1A

Napájanie 100-240V~ 50-60Hz  
(vstup	stried.	prúd)

výstup	jednosmer.	prúd	 15V  2,5A

Podpora bezdrôtového 
napájania
Pohotovostný režim 
WIFI 

Maximálny	výkon	okolo	
10W
< 2W

spotreba energie 
Pohotovostný režim

 
< 0,5W

spotreba energie (zobrazenie hodín 
vypnuté)

Rozmery
-  Hlavná jednotka 
(Š	x	V	x	H)

223	x	87	x	94mm

Hmotnosť
- Hlavná jednotka 1,01kg
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VŠEOBECNÝ POPIS EUT:
•	 Max.e.i.r.p.:	 	IEEE	802.11a:	17,97dBm 

IEEE	802.11n(HT20):	16,94dBm 
IEEE	802.11n(HT40):	15,86dBm 
IEEE	802.11ac(VHT20):	17,93dBm 
IEEE	802.11ac(VHT40):	16,96dBm	 
IEEE	802.11ac(VHT80):	16,92dBm

•	 BT(2402-2480MHz):	8,07dBm 
BT	LE(2402-2480MHz):	9,00dBm 
WIFI	2,4GHz(2412-2472MHz):	19,94dBm 
WIFI	5GHz(5150-5250MHz):	17,93dBm 
WIFI	5GHz(5250-5350MHz):	17,97dBm 
WIFI	5GHz(5470-5725MHz):	17,92dBm 
WIFI	5GHz(5725-5850MHz):	13,84dBm

•	 Vo	všetkých	členských	štátoch	EÚ	je	prevádzka	
5150-5350MHz obmedzená iba na použitie v 
interiéri

7  Riešenie 
problémov

Varovanie

•	 Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohto	zariadenia.

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.

Všeobecné problémy
Vybité 
•	 Nabite	reproduktor.

Žiadny zvuk
•	 Nastavte	hlasitosť	tohto	výrobku.	
•	 Nastavte	hlasitosť	na	pripojenom	zariadení.	
•	 Skontrolujte,	či	sa	vaše	zariadenie	Bluetooth	

nachádza v účinnom prevádzkovom 
rozsahu.

Po stlačení ľubovoľného klávesu reproduktor 
nereaguje. 
•	 Vypnite	napájanie	a	znova	ho	zapnite.	
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