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Návod pre užívateľov
Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support
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1 Dôležité
Bezpečnosť
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
•• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
•• Nikdy neumiestňujte tento výrobok na iné elektrické
zariadenia.
•• Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným
žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.

••
••

••
••

Prečítajte a dodržujte nasledovné pokyny.
Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok
miesta na vetranie.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného
servisného personálu. Ak bol výrobok
akýmkoľvek spôsobom poškodený,
napríklad je poškodený napájací kábel alebo
zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak
do výrobku spadli predmety, výrobok bol
vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje
normálne alebo spadol, bude potrebná
údržba.
Používajte iba prídavné zariadenia/
príslušenstvo určené výrobcom.
Používajte iba napájacie príslušenstvo
uvedené v tomto návode pre používateľov.
Tento výrobok odpojte zo siete počas
búrky s bleskami alebo pri dlhodobom
nepoužívaní.
Tento výrobok nesmie byť vystavený
kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
Na výrobok nedávajte žiadne zdroje
nebezpečenstva (napr. predmety naplnené
tekutinou, zapálené sviečky).
Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa
sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať
odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
Tento výrobok nepoužívajte blízko vody.
Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
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••

••
••
••

••
••

••

••

Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla,
ako sú radiátory, tepelné registre, kachle
alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov),
ktoré produkujú teplo.

2 Váš bezdrôtový
reproduktor

Prehľad
1
4
2

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi
používateľmi výrobkov spoločnosti Philips!
Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú
spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš
výrobok na www.philips.com/welcome.
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Úvod
S týmto reproduktorom a mikrofónom si
môžete:
•• vychutnávať hudbu zo zariadenia Bluetooth,
•• vychutnávať hudbu z karty micro-SD,
•• jedným dotykom nahrávať na kartu microSD.

•• Stlačte a podržte na 2 sekundy pre
zapnutie alebo vypnutie.
•• Stlačte pre spustenie alebo zastavenie
nahrávania zvuku z bezdrôtového
mikrofónu a reproduktora.

Čo nájdete v krabici
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
•• Bezdrôtový reproduktor
•• Bezdrôtový mikrofón
•• USB kábel
•• Stručná príručka spustenia
•• Bezpečnostný list

•• Stlačte pre výber zdroja - Bluetooth
alebo karta micro-SD.
•• Stlačte pre nastavenie hlasitosti.
•• Stlačte pre prehrávanie alebo
pozastavenie.
•• Stlačte dvakrát pre prechod na
nasledujúcu skladbu.
Nabíjací port micro-USB
Slot karty micro-SD
Kryt priehradky na batériu
Spínač mikrofónu

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide
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3 Začíname

LED indikátor (napájanie)
Bliká červeno

Nabíjanie vo vypnutom
stave

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

Svieti červeno

Úplne nabité vo
vypnutom stave

Striedavo bliká
červeno/zeleno

Nabíjanie v zapnutom
stave

Svieti zeleno

Úplne nabité v
zapnutom stave

Nabíjanie vstavaného
akumulátora
Reproduktor je napájaný vstavaným nabíjateľným
akumulátorom

Vloženie batérií mikrofónu

Poznámka

1 Otvorte kryt priehradky na batérie.
Vložte 2 AAA alkalické batérie (nie sú
2	

•• Pred použitím úplne nabite vstavaný akumulátor.

5V

1,5 A

súčasťou dodávky), dbajúc na správnu
polaritu.

3	Zatvorte kryt priehradky na batérie.

Prepojte USB kábel medzi zásuvkou micro-USB
na reproduktore a USB zásuvkou Vášho počítača
alebo nabíjačky.
AAA x 2

4

SK

Vloženie micro-SD karty
1 Otvorte kryt otvoru na kartu.
Vložte micro-SD kartu (nie je súčasťou
2	

dodávky) stranou s čipmi smerujúcou nadol,
až kým nezačujete kliknutie. Následne
zatvorte kryt otvoru na kartu.

4 Zapnutie/
vypnutie
Stlačte a podržte
1	

na 2 sekundy pre
zapnutie alebo vypnutie.

2 sek.

Posuňte spínač zapnutia nahor pre zapnutie
2	
mikrofónu.
Bezdrôtový dosah mikrofónu až 5 m.
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5 Používanie
zariadení
Bluetooth

Philips S4405

S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať
hudbu zo svojho zariadenia Bluetooth.
Poznámka

≤ 10m

•• Uistite sa, že máte na zariadení povolenú funkciu
Bluetooth.
•• Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým
zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.

Stlačte a podržte
1	

na 2 sekundy pre vstup
do režimu párovania Bluetooth.

PÍPNUTIE

LED indikátor (Bluetooth)

2 sek.

Zo zoznamu Bluetooth na Vašom zariadení
2	
vyberte “Philips S4405”.
Ak sa zobrazí správa žiadajúca o
povolenie Bluetooth, potvrďte ju.
Ak je potrebné heslo, zadajte 0000 a
potvrďte.
V prípade úspešného pripojenia
reproduktor pípne.
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Bliká modro

Párovanie Bluetooth

Svieti modro

Bluetooth pripojený

Poznámka
•• Pre odpojenie zablokujte pripojenie Bluetooth s týmto
výrobkom na Vašom zariadení, alebo znova stlačte pre
prepnutie do režimu micro-SD karty.

6 Režim karty
micro-SD
Môžete si vychutnávať hudbu z karty micro-SD,
na ktorej máte uložené zvukové súbory.
Opakovane stlačte pre výber zdroja micro-SD.
LED indikátor Bluetooth sa pri automatickom
prehrávaní z micro-SD vypne.

7 Mixovanie zvuku
s audio zdrojom
Poznámka
•• Aby ste sa vyhli odozve z mikrofónu, nesmerujte ho
priamo k reproduktoru.

Pomocou bezdrôtového mikrofónu môžete
mixovať zvuk s audio zdrojom.

Nahrávanie
V režime Bluetooth stlačte pre spustenie
alebo zastavenie nahrávania.
LED indikátor (REC - Nahrávanie)
Bliká červeno

Chyba (nie je vložená micro-SD
karta, alebo je karta plná)

Svieti červeno Nahrávanie
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8 Informácie o
výrobku
Poznámka
•• Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

5V

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 výrobku.

Zhoda s predpismi

Všeobecné informácie
Napájanie:

9 Upozornenie

1,5 A

Ovládač reproduktora 1,5"
Čas nabíjania
(reproduktor)

2,5 hodiny

Čas prehrávania

6 hodín

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.

Vstavaná lítium-iónová 3,7 V, 1500 mAh
batéria (reproduktor)
Rozmery
(reproduktor)

105 x 105 x 38 mm

Hmotnosť
(reproduktor)

250 g

Bluetooth
Verzia Bluetooth

V4.2

Rozsah Bluetooth

10 m/32,1 stôp

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
8
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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.

Len na referenciu
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.

Prehlásenie FCC
Toto zariadenie spĺňa podmienky stanovené
v Časti 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha
týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto
zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté
rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
nežiaducu prevádzku.
Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli
výslovne schválené stranou zodpovednou za

dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu
oprávnenia používateľa na prevádzkovanie
zariadenia.
Poznámka: Toto zariadenie bolo otestované
a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne
zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel
FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali
primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri
inštalácii v domácnosti.
Toto zariadenie vytvára, používa a môže
vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je
nainštalované a používané v súlade s pokynmi,
môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k
rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto
zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového
alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča
sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
(1) Zmeniť natočenie alebo premiestniť
prijímaciu anténu. (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi
vybavením a prijímačom. (3) Pripojiť zariadenie
do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku
ktorému je pripojený prijímač. (4) Ohľadom
pomoci kontaktujte skúseného rozhlasového/TV
technika.
Varovanie týkajúce sa RF
Zariadenie bolo vyhlásené ako vyhovujúce
všeobecným podmienkam expozície RF žiareniu.
Zariadenie môže byť použité v prenosných
expozičných podmienkach bez obmedzenia.

Poznámka týkajúca sa
obchodnej značky

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú
registrované ochranné známky vlastnené
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie týchto značiek spoločnosťou MMD
Hong Kong Holidng Limited je na základe
licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.
SK
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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
na tento výrobok.

