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1 Dôležité

Dôležité bezpečnostné pokyny
- Prečítajte si tieto pokyny.
- Tieto pokyny si uschovajte.
- Dodržujte všetky varovania.
- Postupujte podľa pokynov.
-  Tento reproduktor nepoužívajte blízko 

vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. 
  Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
-  Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov 

tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, 
kachle alebo iné reproduktory (vrátane 
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

-  Chráňte napájací kábel pred postúpaním 
alebo privretím, najmä pri zástrčkách, 
zásuvkách a na mieste, kde vystupujú z 
reproduktora.

-  Používajte iba prídavné zariadenia a 
príslušenstvo určené výrobcom.

-  Tento reproduktor odpojte zo siete počas 
búrky s bleskami alebo pri dlhodobom 
nepoužívaní.

-  Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného 
servisného personálu. Ak bol reproduktor 
akýmkoľvek spôsobom poškodený, 
napríklad je poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny 
alebo ak do reproduktora spadli predmety, 
reproduktor bol vystavený dažďu alebo 
vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, 
bude potrebná údržba.

-  Reproduktor nesmie byť vystavený 
kvapkajúcej ani striekajúcej vode.

-  Na reproduktor nedávajte žiadne zdroje 
nebezpečenstva (napríklad predmety 
naplnené tekutinou, zapálené sviečky).

-  Používajte len napájanie uvedené v 
užívateľskej príručke.

-  Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka 
zariadenia pre odpojenie zariadenia, 
musí zostať odpájacie zariadenie ľahko 
prístupné.

Varovanie

•	 Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohto	reproduktora.
•	 Nikdy	nemažte	žiadnu	časť	tohto	reproduktora.
•	 Reproduktor	umiestnite	na	rovný,	tvrdý	a	

stabilný povrch.
•	 Nikdy	neumiestňujte	tento	reproduktor	na	iné	

elektrické zariadenie.
•	 Reproduktor	používajte	len	vo	vnútri.	

Reproduktor dávajte ďalej od vody, vlhkosti a 
predmetov naplnených kvapalinami.

•	 Tento	reproduktor	chráňte	pred	priamym	
slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo 
teplom.

Upozornenie

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto 
vyhlasuje, že tento reproduktor spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia 
smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode 
nájdete na www.philips.com/support.

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

Tento symbol preškrtnutého smetného koša s 
kolieskami na výrobku znamená, že na výrobok 
sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu pre elektrické a 
elektronické výrobky.
Postupujte podľa miestnych predpisov a 
nevyhadzujte staré výrobky do bežného 
domového odpadu. Správna likvidácia 
vašich starých výrobkov pomôže zabrániť 
potenciálne negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 
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Váš reproduktor obsahuje batérie, na ktoré 
sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a 
ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým 
odpadom. Informujte sa o miestnych 
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu 
batérií, pretože správna likvidácia pomôže 
predchádzať negatívnym dôsledkom na 
životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného 
prostredia
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 a vrstva 
ochrannej peny).
Váš reproduktor 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.

Poznámka

•	 Typový	štítok	je	umiestnený	na	zadnej	strane	
reproduktora.



4   SK

2 Vaše FM/DAB 
rádio

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 
reproduktor na www.philips.com/welcome.

Úvod
S týmto reproduktorom si môžete vychutnať 
rádio FM aj digitálne audio vysielanie (DAB).

O DAB

O digitálnom audio vysielaní (DAB)
Digitálne rádio DAB je nový spôsob vysielania 
rádia prostredníctvom siete pozemných 
vysielačov. Poskytuje poslucháčom väčší 
výber a informácie poskytované v krištáľovo 
čistej kvalite zvuku bez praskania.
–  Táto technológia umožňuje prijímaču 

zablokovať sa na najsilnejší signál, aký 
májde.

–  V prípade digitálnych staníc DAB neexistujú 
žiadne frekvencie, ktoré by ste si mali 
zapamätať, a sety sa ladia podľa názvu 
stanice, takže pri pohybe sa už nevracia.

Čo je to multiplex?
Prevádzka digitálneho rádia sa skladá 
z jedného bloku frekvencií nazývaného 
multiplex. Každý multiplex pracuje v rámci 
frekvenčného spektra, ako napríklad pásmo III 
pre vysielanie DAB.

VYSIELATELIA DAB A DLS
Každý vysielateľ DAB (alebo multiplexový 
operátor) poskytuje aj textové a zvukové 
dátové služby. 

Niektoré programy sú podporované 
segmentmi Dynamic Label Segments (DLS). 
Jedná sa o dáta, ktoré si môžete na rádiovom 
displeji DAB prečítať ako posúvaný text. 
Niektoré stanice vysielajú najnovšie správy, 
cestovanie a počasie, čo vysielajú teraz a 
neskôr, adresy webových stránok a telefónne 
čísla.
Viac informácií o digitálnom rádiovom pokrytí 
a službách nájdete na adrese www.drdb.org.

Čo nájdete v krabici
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
•	 Hlavná	jednotka
•	 napájací	kábel	striedavého	prúdu
•	 Stručná	príručka	spustenia
•	 Celosvetová	záruka
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Prehľad hlavnej jednotky
1. Malé tlačidlo (ľavé)

-  Stlačte: Zapnite reproduktor alebo 
prepnite do pohotovostného režimu

-  Otočte: Vyberte zdroj
2. Veľké tlačidlo (ľavé)

-  Otočte: Vyberte prednastavenú 
rozhlasovú stanicu

3. Panel displeja
-  Zobrazenie aktuálneho času

4. Malé tlačidlo (pravé)
Stlačte
-  potvrďte možnosť ponuky
-  v režime DAB/FM uložte rozhlasové 

stanice
-  v režime BT spustite alebo pozastavte 

prehrávanie
Dvojité stlačenie
-  návrat k predchádzajúcej ponuke
Stlačenie a podržanie
-  vstup do ponuky
Otočenie
-  nastavenie hlasitosti

5. Veľké tlačidlo (pravé)
Otočenie
-  výber ponuky
-  v režime DAB zvoľte stanicu DAB
-  v režime FM zvoľte stanicu FM
-  v režime BT preskočte na 

predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu
6. AC~

-  Pripojte AC napájací kábel
7. Teleskopická anténa
8. 5 V  2 A

-  Na nabíjanie vonkajšieho zariadenia
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3 Začíname
Upozornenie

•	 Použitie	ovládacích	prvkov	alebo	úprav	alebo	
vykonávanie postupov, ktoré nie sú uvedené v 
tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému 
žiareniu.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto 
kapitole.
Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete 
požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto 
reproduktora. Číslo modelu a sériové číslo sú 
na zadnej strane reproduktora. Sem napíšte 
čísla: 
Č. modelu ________________________
Sériové číslo ______________________

Príprava teleskopickej antény
Pre optimálny príjem úplne vysuňte a nastavte 
smer teleskopickej antény.

Tip

•	 Aby	ste	predišli	rušeniu,	umiestnite	anténu	
čo najďalej od televízora alebo iného zdroja 
žiarenia.

Pripojenie napájania

Upozornenie

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

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

•	 Používajte	iba	napájací	kábel	striedavého	
prúdu určený výrobcom alebo predávaný s 
týmto reproduktorom.

Poznámka

•	 Typový	štítok	je	umiestnený	na	zadnej	strane	
reproduktora.

Prepojte AC~ zásuvku na reproduktore a 
napájaciu zásuvku na stene AC napájacím 
káblom.

Nastavenie jasu obrazovky
1  V pohotovostnom režime stlačte a podržte 

malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy 
alebo viac pre zobrazenie ponuky.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "DIM".

3  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu.

4  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
pre výber rôznych úrovní jasu displeja.

Nastavenie hodín 
1  V pohotovostnom režime stlačte a podržte 

malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy 
alebo viac pre zobrazenie ponuky 
"CLOCK".

2  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie aktivácie režimu nastavenia 
hodín,	a	formát	času	[12	H]	alebo	[24	H]	
začne blikať.

3  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber	[12	H]	alebo	[24	H].

4  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie, číslice hodín začnú blikať.

5  Opakujte kroky 3-4 vyššie pre nastavenie 
hodín a minút.

Poznámka

•	 Ak	do	10	sekúnd	nestlačíte	žiadne	tlačidlo,	
reproduktor automaticky opustí režim 
nastavenia hodín.
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Automatická synchronizácia času 
hodín

Ak hodiny nie sú nastavené, pri naladení 
rozhlasovej stanice s RDS/DAB, ktorá 
vysiela časové signály, sa reproduktor 
môže synchronizovať s časom vysielaným 
automatickou stanicou s RDS/DAB.

Ručná synchronizácia času hodín

Ak sú hodiny nastavené, keď naladíte 
rozhlasovú stanicu s RDS/DAB, ktorá vysiela 
časové signály, môžete synchronizovať čas 
ručne nasledujúcim spôsobom:

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy alebo viac pre 
zobrazenie ponuky.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "INFO".

3  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu.

4  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "CT".

5  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
synchronizáciu času hodín.

Zapnutie
Stlačte malé tlačidlo na ľavej strane, 
reproduktor sa prepne na naposledy vybraný 
zdroj.

Prepnutie do pohotovostného 
režimu
Stlačením malého tlačidla na ľavej strane 
prepnete reproduktor do pohotovostného 
režimu. Zobrazí sa čas (ak je nastavený).

Nastavenie úrovne hlasitosti
Otočením malého tlačidla na pravej strane 
zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.

4 Počúvanie 
rádia
Poznámka

•	 Skontrolujte,	či	je	anténa	úplne	vytiahnutá

Počúvanie DAB rádia

Ladenie DAB rozhlasovej stanice

1  Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre 
výber DAB rádia.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami.

Skenovanie DAB rozhlasových staníc

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy alebo viac pre 
zobrazenie ponuky "SCAN".

2  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami 
a následné počúvanie prvej dostupnej 
stanice.
- Bliká oznam "SCANNING".

Ručné uloženie DAB rozhlasových 
staníc

Poznámka

•	 Môžete	uložiť	najviac	20	DAB	rozhlasových	
staníc.

1  Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre 
naladenie DAB rozhlasovej stanice.

2  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
aktivovanie režimu programovania.

3  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber prednastaveného čísla.

4  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie uloženia stanice.

5  Opakujte kroky 1 až 4 pre uloženie iných 
DAB staníc.
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Poznámka

•	 Ak	je	reproduktor	odpojený	alebo	dôjde	k	
výpadku napájania, predvolené stanice sa 
nevymažú.

Výber prednastavenej DAB 
rozhlasovej stanice

Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre výber 
želaného prednastaveného čísla.
Reproduktor automaticky naladí zvolenú 
stanicu.

Zobrazenie informácií DAB

Informácie o službe DAB môžete zobraziť v 
nasledujúcich režimoch. 

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy alebo viac pre 
zobrazenie ponuky.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "INFO".

3  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu.

4  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
zobrazenie informácií.

5  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
opustenie informačného náhľadu.

Zoznam informácií je nasledovný:
- Názov stanice
- Názov interpreta
-	 Hodiny
- DLS (Dynamic Label Segment - Segment 
dynamického štítka)
- Sila signálu
- Typ programu
- Frekvencia
- Bitová rýchlosť
- Audio

Poznámka

•	 V	závislosti	od	DAB	rozhlasovej	stanice,	na	
ktorú ladíte, môžu byť niektoré informačné 
režimy nedostupné.

Počúvanie FM rádia

Ručné ladenie FM rozhlasovej 
stanice

1  Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre 
výber FM rádia.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej stranepre 
nastavenie FM frekvencie, až kým 
nenájdete želanú stanicu.

Uloženie FM rozhlasových staníc

Poznámka

•	 Môžete	uložiť	najviac	20	FM	rozhlasových	
staníc.

 Automaticky

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy alebo viac pre 
zobrazenie ponuky "SCAN".

2  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane 
pre uloženie všetkých dostupných FM 
rozhlasových staníc a počúvanie prvej 
stanice.
- Bliká oznam "SCANNING".

 Ručne

1  Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre 
naladenie FM rozhlasovej stanice.

2  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
aktivovanie režimu programovania.

3  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber prednastaveného čísla.

4  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie uloženia stanice.

5  Opakujte kroky 1 až 4 pre uloženie iných 
FM staníc.

Poznámka

•	 Ak	je	reproduktor	odpojený	alebo	dôjde	k	
výpadku napájania, predvolené stanice sa 
nevymažú.
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Výber prednastavenej FM 
rozhlasovej stanice

Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre výber 
želaného prednastaveného čísla.
Reproduktor automaticky naladí zvolenú 
stanicu.

Zobrazenie RDS informácií

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá 
umožňuje FM staniciam zobrazovať 
doplnkové informácie.

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy alebo viac pre 
zobrazenie ponuky.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "INFO".

3  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu.

4  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
zobrazenie informácií.

5  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
opustenie informačného náhľadu.

Zoznam informácií je nasledovný:
- Názov stanice
-	 	Typ	programu,	ako	napríklad	[NEWS]	

(správy),	[SPOR	T]	(šport),	[POP	M]	
(populárna hudba)...

- Čas
- Text
- Frekvencia

Poznámka

•	 V	závislosti	od	RDS	rozhlasovej	stanice,	na	
ktorú ladíte, môžu byť niektoré informačné 
režimy nedostupné.

5 Bluetooth

Prehrávanie z Bluetooth 
zariadenia
Zvuk môžete zo zariadenia prenášať do tohto 
reproduktora pomocou pripojenia Bluetooth.

Poznámka

•	 Pred	spárovaním	nezabudnite	zapnúť	
Bluetooth, aby bolo zariadenie rozpoznateľné.

•	 Reproduktor	a	zariadenie	musia	byť	umiestnené	
do 10 metrov od snímacej vzdialenosti 
Bluetooth.

1  Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre 
výber BT, "BT" bude blikať.

2  Na zariadení Bluetooth zapnite Bluetooth, 
aby sa stalo viditeľným.

3  Pre spárovanie zvoľte na zariadení "Philips 
VS700".
-  Pre staršie zariadenie zadajte párovacie 

heslo 0000.
-  "BT" sa rozsvieti, keď je pripojenie 

úspešné.

4  Stlačte tlačidlo B na zariadení Bluetooth 
pre spustenie streamovania hudby.

Ovládanie prehrávania
Počas prehrávania
-  Otočením malého tlačidla na pravej strane 

zvýšite/znížite hlasitosť.
-  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 

prehrávanie/pozastavenie.
-  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 

prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu 
skladbu.

Odpojenie Bluetooth párovania

1  Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej 
strane na 2 sekundy pre zobrazenie 
ponuky "CLEAR BT".

2  Stlačte malé tlačidlo na ľavej strane pre 
potvrdenie, "BT" bude blikať.
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6 Iné funkcie

Nastavenie časovača spánku
Môžete nastaviť, aby sa reproduktor 
automaticky vypol po uplynutí určitého času.

1  Keď je reproduktor zapnutý, stlačte a 
podržte malé tlačidlo na pravej strane 
na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie 
ponuky.

2  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber ponuky "SLEEP".

3  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu.

4  Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre 
výber nastaveného času (v minútach: 15, 
30, 45, 60).

Poznámka

•	 Pri	výbere	možnosti	"OFF"	sa	časovač	spánku	
neaktivuje.

5  Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre 
potvrdenie výberu, zobrazí sa "Zz".

7 Informácie o 
výrobku

Všeobecné informácie

Požiadavky na napájanie 100-240	V,	50/60	Hz

Spotreba energie 22 W

Rozmery	(Š	x	V	x	H) 335 x 185 x 148 mm

Hmotnosť	(hlavná	jednotka) 2,52 kg

Tuner

Rozsah tunera FM:	87,5	-	108	MHz

DAB

Frekvenčný rozsah
Pásmo III  
(174	-	240	MHz)

Zosilňovač

Výstupné napätie 10 W x 2

Frekvenčná odozva 100	-	20	000	Hz

Pomer signálu k šumu > 70 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktora 4 Ω

Maximálny vstupný výkon 
reproduktora

10 W

Ovládač reproduktora 3" plný rozsah

Bluetooth

Verzia Bluetooth 5.0

Frekvenčný rozsah 2402	-	2480	MHz

Maximálne prenášané napájanie 5 dBm

Maximálny komunikačný rozsah pribl. 10 m

Kompatibilné Bluetooth profily A2DP

Poznámka

•	 Informácie	o	výrobku	sa	môžu	zmeniť	bez	
predchádzajúceho upozornenia.
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8 Riešenie 
problémov
Varovanie

•	 Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohto	reproduktora.

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

Bez napájania
•	 	Uistite	sa,	že	je	napájací	kábel	striedavého	

prúdu správne pripojený.
•	 	Uistite	sa,	že	je	sieťová	zásuvka	napájaná.

Žiadny zvuk
•	 	Nastavte	hlasitosť.

Žiadna odpoveď z reproduktora
•	 	Odpojte	a	znovu	pripojte	sieťovú	zástrčku	

a znova zapnite reproduktor.

Slabý príjem rádia
•	 	Zvýšte	vzdialenosť	medzi	reproduktorom	a	

vaším TV prijímačom alebo iným zdrojom 
žiarenia.

•	 	Úplne	vytiahnite	anténu.	

Vymazané nastavenie hodín
•	 	Napájanie	bolo	prerušené,	alebo	napájací	

kábel striedavého prúdu bol odpojený.
•	 	Resetujte	hodiny.	

Prehrávanie hudby nie je v tomto 
reproduktore k dispozícii ani po 
úspešnom pripojení Bluetooth
-  Zariadenie nie je možné použiť na 

bezdrôtové prehrávanie hudby cez tento 
reproduktor.

Po pripojení k zariadeniu s technológiou 
Bluetooth je kvalita zvuku nízka
-  Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite 

zariadenie bližšie k tomuto reproduktoru 
alebo odstráňte akékoľvek prekážky medzi 
nimi.

S týmto reproduktorom sa nedá pripojiť
-  Zariadenie nepodporuje kompatibilné 

profily potrebné pre tento reproduktor.
-  Funkcia Bluetooth tohto reproduktora 

nie je povolená. Informácie o povolení 
funkcie nájdete v používateľskej príručke k 
reproduktoru.

-  Tento reproduktor nie je v režime 
párovania.

-  Tento reproduktor je už pripojený k inému 
zariadeniu s povolením Bluetooth. Odpojte 
dané zariadenie a skúste to znova.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky 
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