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Důležité1

Bezpečnost

Výstraha

Seznamte se s těmito symboly

Tento „blesk“ znázorňuje, že neizolovaný materiál 
ve vaší jednotce může způsobit zasažení 
elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti každého 
člena vaší domácnosti nesundávejte kryt produktu 
prosím.
„Vykřičník“ upozorňuje na funkce, kvůli kterým 
byste si měli pozorně přečíst přiloženou 
dokumentaci, abyste předešli problémům 
provozním a při údržbě.
VÝSTRAHA: Z důvodu snížení nebezpečí požáru 
nebo zasažení elektrickým proudem, by tento 
aparát neměl být vystaven dešti ani vlhkosti a 
předměty, naplněné tekutinami, jako např. vázy, by 
neměly být pokládány na tento aparát.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zabránění zasažení 
elektrickým proudem správně vložte širokou vidlici 
zástrčky do širokého otvoru a úplně ji zasuňte 
dovnitř.

• Nikdy nesundávejte skříň tohoto zařízení.
• Nikdy nemažte díly tohoto zařízení.
• Toto zařízení nikdy nepokládejte na jiné 

elektrické zařízení.
• Toto zařízení uchovávejte mimo dosah přímého 

slunečního světla, otevřeného ohně nebo žáru.
• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku v 

tomto zařízení.
• Zajistěte, abyste vždy měli snadný přístup k 

napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, kvůli 
odpojení tohoto zařízení od napájení.

• Tento aparát nepoužívejte blízko vody.
• Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
• Zařízení neinstalujte poblíž žádných tepelných 

zdrojů, jako jsou např. radiátory, měřiče tepla, 
sporáky ani jiné aparáty (včetně zesilovačů), 
které vytvářejí teplo.

• Napájecí kabel chraňte, abyste na něj nešlápli 
ani jej nepřiskřípli, obzvláště ne v místě 
zástrček, zásuvek a bodu, ve kterém vystupuje 
z aparátu.

• Používejte pouze násady/příslušenství 
stanovené výrobcem.

• Používejte pouze s vozíkem, stojanem, 
stativem, držákem nebo stolem, stanoveným 
výrobcem nebo prodávaným spolu s 
aparátem.

• Když použijete vozík, tak buďte opatrní, až 
budete přesunovat kombinaci vozíku/aparátu, 
abyste zabránili zranění při převrácení.

• Tento aparát odpojte před bouřkou s blesky 
nebo když jej nebudete používat po dlouhou 
dobu.

• Ohledně veškerých servisních prací se obraťte 
na kvali�kovaný servisní personál. Servisní 
práce jsou vyžadovány, když dojde k 
jakémukoli poškození aparátu, jako je např. 
poškozený napájecí kabel, do aparátu vnikla 
nějaká tekutina nebo do něj spadly nějaké 
předměty, aparát byl vystaven dešti nebo 
vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl na 
zem.

• Upozornění ohledně používání baterie. Z 
důvodu zabránění vytečení baterie, které by 
mohlo vyústit v ublížení na zdraví, škodu na 
majetku nebo poškození dálkového ovládání:

• Baterie nesmí být vystavena přílišnému horku, 
jako je sluneční světlo, oheň a podobně.

• Aparát nesmí být vystaven kapající nebo 
stříkající vodě.

• Na aparát nepokládejte žádné zdroje 
nebezpečí (např. tekutinou naplněné 
předměty, zapálené svíce).

• Tam, kde používáte síťovou zástrčku nebo 
spojku spotřebiče, jako odpojovací zařízení, 
musí toto odpojovací zařízení vždy zůstat 
provozuschopné.

• Baterii nainstalujte správně, podle 
znamének + a -, vyznačených na 
dálkovém ovládání.

• Nemíchejte baterie (staré a nové nebo 
uhlíkové a alkalické atd.).

• Baterii vyjměte, když dálkové ovládání 
nebudete používat po dlouhou dobu.
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Upozornění Poznámka

Bezpečnost sluchu

Informace FCC

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Poslech při přiměřené hlasitosti

Stanovení bezpečné úrovně hlasitosti

Poslouchejte po rozumně dlouhou dobu

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo 
zjištěno, že splňuje mezní hodnoty třídy B 
digitálního zařízení, podle části 15 předpisů FCC. 
Tyto mezní hodnoty jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému 
rušení v rezidenčních objektech. Toto zařízení 
vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční 
energii a pokud nebude nainstalováno a 
používáno ve shodě s pokyny, může způsobit 
škodlivé rušení radiokomunikacím. Nicméně není 
zaručeno, že se rušení neobjeví v konkrétním 
objektu. Pokud toto zařízení přece jen způsobí 
škodlivé rušení radiovému nebo televiznímu 
příjmu, což může být určeno zapnutím a vypnutím 
tohoto zařízení, tak uživateli doporučujeme, aby 
rušení zkusil upravit jedním nebo několika z 
následujících opatření:

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz 
zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: 
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 
(2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, které 
zachytí, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje licenční výjimku 
vysílače(ů)/přijímače(ů), které splňují licenční 
výjimku Kanady o inovacích, vědě a ekonomickém 
rozvoji RSS(s). Provoz zařízení závisí na 
následujících dvou podmínkách:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí 
provoz zařízení.

•  Typový štítek je umístěn na zadní straně jednotky.• Použití ovladačů nebo úpravy anebo provedení 
procedur jiných než zde uvedených, může vyústit 
v nebezpečné vystavení se laseru nebo jinému 
riskantnímu úkonu.

• Použití sluchátek při vysoké hlasitosti může 
poškodit váš sluch. Tento produkt může 
vydávat zvuky v rozsahu decibelů, které 
mohou způsobit ztrátu sluchu u normální 
osoby, dokonce i při vystavení se jim na 
méně než jednu minutu. Vyšší rozsah 
decibelů je určen pro ty, kteří již zažili 
nějakou ztrátu sluchu.

• Zvuk může být klamný. Po čase se vaše 
„úroveň pohodlí“ přizpůsobí vyšší hlasitosti 
zvuku. Takže po dlouhotrvajícím poslechu, 
to, co zní „normálně“ může být ve 
skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodlivé. 
Abyste si to ohlídali, nastavte si hlasitost na 
bezpečnou úroveň předtím, než se váš sluch 
přizpůsobí a ponechte ji tak.

• Ovladač hlasitosti nastavte na nízké nastavení.
• Pomalu zesilujte zvuk, dokuj jej budete moci 

slyšet pohodlně a jasně bez zkreslení.

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a 

přijímačem.
• Zařízení zapojte do elektrické zásuvky jiného 

elektrického obvodu než toho, do kterého je 
zapojen přijímač.

• V případě potřeby se obraťte na prodejce 
nebo zkušeného 
reproduktorového/televizního technika.

• Dlouhotrvající vystavení se zvuku, dokonce i 
při normálně bezpečných úrovních, může také 
způsobit ztrátu sluchu.

• Ujistěte se, že zařízení používáte přiměřeně a 
děláte náležité přestávky.

• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po 
rozumnou dobu.

• Buďte opatrní, abyste hlasitost neupravovali, 
jak se bude přizpůsobovat váš sluch.

• Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli 
okolní zvuky.

• V potencionálně nebezpečných situacích, 
byste měli být opatrní nebo dočasně přestat 
sluchátka používat.

Při používání sluchátek dodržujte 
následující zásady.
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2 Váš party reproduktor

Obsah balení
Zkontrolujte a ztotožněte se s obsahem vašeho 
balíku:

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme vás u 
značky Philips! Abyste mohli využívat výhody 
podpory, kterou Philips poskytuje, registrujte svůj 
produkt na www.philips.com/support.

• Hlavní jednotka
• Napájecí kabel AC
• Stručný návod k rychlému použití
• Bezpečnostní list
• Záruční list
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Přehled hlavní jednotky

Horní panel:

1 USB play (Přehrávání z USB)
2 Guitar in (Zapojení kytary)
3 Mic in (Zapojení mikrofonu)
4 Guitar vol (Hlasitost kytary)
5 Mic vol (Hlasitost mikrofonu)
6 Echo (Ozvěna)
7 Vocal fader (Zeslabovač hlasu)
8 Hlasitost +
9 Mute (Úplné ztlumení zvuku)
10 Předcházející
11 Pohotovostní režim (červená kontrolka)

12 Hlasitost -
13 Kontrolka úrovně baterie
14 Přehrávání/Pozastavení
15 Bluetooth (modrá kontrolka)
16 Následující
17 Light (Světlo)
18 Voice changer (Měnič hlasu)
19 Bass (Basy)
20 Treble (Výšky)
21 Line out (výstup)
22 Line in (vstup)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Přehled hlavní jednotky Základní přehrávání
Zadní panel:

1

2

1 Vozík
2 Síťová zásuvka AC

• Stiskněte a přidržte na 3 sekundy pro 
zapnutí/vypnutí  jednotky.

• Stiskněte pro kontrolu úrovně 
baterie v zapnutém  stavu.

• Opakovaně stiskněte pro přepnutí 
mezi zapnutím a vypnutím 
zesilovače hlasu.

• Otáčejte kno�íkem Bass pro úpravu 
úrovně basů.

• Otáčejte kno�íkem Treble pro 
úpravu úrovně výšek.

• Opakovaně stiskněte pro přepnutí 
mezi tóny hlasů: 
hlas1/hlas2/hlas3/hlas4/hlas vypnut.

• Stiskněte pro přeskočení na 
následující skladbu.

• Stiskněte pro přeskočení na 
předcházející skladbu.

• Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.

• Stiskněte pro dočasné pozastavení 
přehrávání; znovu stiskněte pro 
opětovné zahájení přehrávání.

• Přepněte pro zapnutí úplného 
ztlumení zvuku nebo vypnutí 
úplného ztlumení zvuku.

• Otáčejte pro úpravu hlasitosti 
mikrofonu.

• Otáčejte pro úpravu ozvěny 
mikrofonu.

• Stiskněte pro snížení hlasitosti.

Stiskněte pro vstup do režimu 
Bluetooth.
Stiskněte a přidržte pro odpojení 
připojení Bluetooth.

• Opakovaně stiskněte pro přepnutí 
světelného režimu světla reproduktoru.
Stiskněte a přidržte pro zapnutí/vypnutí 
stroboskopického světla.
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Upozornění

Upozornění

Poznámka

Začínáme3

Č. modelu
Sériové č.

• Vložte paměťové zařízení USB 
pro přehrávání audia.

• Otáčejte kno�íkem Guitar Vol 
pro úpravu Guitar vol (pokud je 
připojena).

• Vstup mikrofonu.

• Vstup kytary.

• Připojte externí zařízení 
prostřednictvím konektoru Line 
in pro přehrávání audia.

• Výstup audia do externího 
zařízení prostřednictvím 
konektoru Line out .

• Použití ovladačů nebo úprav anebo provedení 
procedur jiných než zde uvedených, může vyústit 
v nebezpečné vystavení se laseru nebo jinému 
riskantnímu úkonu.

• Před připojením k napájení AC se ujistěte, že jste 
dokončili veškerá další připojení.

• Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že 
napájecí napětí odpovídá napájení, 
vyznačenému na zadní nebo dolní straně 
produktu.

• Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Při 
odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy 
tahejte za zástrčku kabelu. Nikdy netahejte za 
kabel.

Vždy dodržujte pokyny v této kapitole v tomto 
sledu.
Pokud kontaktujete společnost Philips, tak budete 
požádáni o model a sériové číslo tohoto aparátu. 
Číslo modelu a sériové číslo jsou na zadní straně 
aparátu. Čísla napište sem:

Napájecí kabel AC zapojte do zásuvky AC in (vstup 
AC) na zadním panelu jednotky.
Potom zapojte druhý konec napájecího kabelu AC 
do síťové zásuvky.

Množství napájecích kabelu a typů zástrček se liší 
podle regionu.

Připojení napájení
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Zapnutí

Úprava basů a výšek

Poznámka

Stiskněte

20%

Slabá 
baterie:

50%

80%

100%

• Zapojte napájecí kabel AC, abyste mohli nabít 
vestavěnou baterii. Kontrolky baterie budou 
blikat různými způsoby, aby indikovaly stav 
nabíjení.

• Pro vaše pohodlí je reproduktor vybaven 
funkcí chytré kontroly baterie.

• Stiskněte tlačítko        , abyste znázornili 
současnou úroveň baterie pomocí LED 
kontrolek jednotky v zapnutém stavu, když 
jednotka není nabíjena.

• Party reproduktor vždy zahájí režim Bluetooth 
párování pokaždé, když jej zapnete.

Otáčejte kno�íkem Bass pro úpravu úrovně basů. 
Otáčejte po směru hodinových ručiček pro zvýšení 
úrovně basů a otáčejte proti směru hodinových 
ručiček pro snížení úrovně basů. Otáčejte 
kno�íkem Treble pro úpravu úrovně výšek. 
Otáčejte po směru hodinových ručiček pro zvýšení 
úrovně a otáčejte proti směru hodinových ručiček 
pro snížení úrovně.

4 LED bíle svítí=přibl. 100 % nabito
3 LED bíle svítí=přibl. 80 % nabito
2 LED bíle svítí=přibl. 50 % nabito
1 LED bíle svítí=přibl. 20 % nabito

(oznamuje, že je nutné nabíjení)
Poznámka: Až bude úroveň nabití baterie 
nízká, tak všechny LED kontrolky baterie 
budou blikat současně a uslyšíte vyzývací tón.

Poznámka: Až bude baterie plně nabitá, tak za 
15 sekund zhasnou čtyři kontrolky na jednotce.

Stiskněte a přidržte na 3 sekundy, abyste 
party reproduktor zapnuli/vypnuli.

Nabíjení vestavěné baterie

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek.
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Poznámka

4 5

Připojení zařízení

1

2 Stroboskopické světlo
3 sek.

• Před spárováním zařízení s tímto produktem si 
přečtěte uživatelskou příručku kvůli kompatibilitě 
Bluetooth.

• Produkt si dokáže zapamatovat maximálně 8 
spárovaných zařízení. Deváté spárované zařízení 
nahradí to první.

• Jakákoli překážka mezi tímto produktem a 
Bluetooth zařízením může snížit provozní dosah. 
Držte dál od jakýchkoli jiných elektronických 
zařízení, které mohou způsobit rušení.

• Provozní dosah mezi tímto produktem a 
Bluetooth zařízením je přibližně 10 metrů 
(30 stop).

Produkt může streamovat (přenášet audio) z 
vašeho Bluetooth zařízení do systému 
prostřednictvím Bluetooth.

1. V zapnutém stavu opakovaně stiskněte 
tlačítko Light pro přepnutí mezi různými 
světelnými režimy světla reproduktoru.

2. V zapnutém stavu stiskněte a přidržte 
tlačítko Light na 3 sekundy pro 
zapnutí/vypnutí stroboskopického světla.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko      na 3 sekundy 
pro zapnutí party reproduktoru. Jednotka 
automaticky zahájí režim Bluetooth párování 
a modré podsvícení tlačítka     a modré světlo 
reproduktoru budou blikat, aby vás 
upozornily, že máte připojit Bluetooth 
zařízení.

1. Až bude party reproduktor ve zdroji USB nebo 
Line in (vstup), tak krátce stiskněte tlačítko    , 
abyste přepnuli na zdroj Bluetooth a vstoupili 
do režimu párování. Modré podsvícení tlačítka   
a modré světlo reproduktoru budou blikat, aby 
vás upozornily, že máte připojit Bluetooth 
zařízení.

2. Na vašem Bluetooth zařízení aktivujte 
Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, 
která je možné spárovat.

2. Na vašem Bluetooth zařízení aktivujte 
Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, 
která je možné spárovat.

3. Vyberte název [Philips TAX5206],
zobrazený na vašem zařízení, abyste zahájili 
párování. Po úspěšném připojení bude modré 
podsvícení tlačítka     nepřetržitě svítit.

Zapnutí nebo vypnutí 
ozdobného světla

Automatické připojení 
zařízení

Ruční připojení zařízení

Změna světelného 
efektu

Přehrávání audia 
pomocí Bluetooth

Světelný režim 1

Světelný režim 2

Světelný režim 3

Světelný režim 4

Světlo je 
vypnuté

zapnout/ 
vypnout

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light
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Odpojení zařízení

Poznámka

Poznámka

6

1

2

Poznámka
• Před připojením dalšího Bluetooth zařízení 

nejdříve odpojte současné zařízení.

• Až bude Bluetooth zařízení za platným Bluetooth 
dosahem, tak se jednotka automaticky odpojí od 
zařízení.

• Stiskněte a přidržte tlačítko     na jednotce na 8 
sekund pro odpojení současného zařízení a 
vymazání informací o Bluetooth párování.

• Je nutné, abyste znovu zasunuli zástrčku USB do 
otvoru, pokud chcete přepnout z jiných zdrojů 
zpět na USB.

• Ujistěte se, že USB zařízení obsahuje audio obsah 
v podporovaných formátech, které je možné 
přehrávat. Podporované formáty: MP3, WAV, 
WMA, FLAC. Audio formát FLAC podporuje 
pouze audio s přenosovou rychlostí ne větší než 
16 a rychlostí kódování 1 M.
Jednotka podporuje max. 128 GB USB a formáty 
souborů FAT16/FAT32/exFAT.

• Pokud USB zařízení nebude rozeznáno a nebude 
možné jej přečíst nebo nebude možné přehrát 
audio obsah na USB, tak se party reproduktor 
automaticky přepne na zdroj Bluetooth.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko        na 3 sekundy, 
pro zapnutí party reproduktoru a potom 
uslyšíte vyzývací tón.

2. Vložte zástrčku USB zařízení do otvoru USB.

4. Automatické přehrávání písně.

3. Modré podsvícení tlačítka     zhasne a party 
reproduktor se automaticky přepne na zdroj 
USB.

3. Vyberte název [Philips TAX5206],
zobrazený na vašem zařízení, abyste zahájili 
párování. Po úspěšném připojení bude modré 
podsvícení tlačítka     nepřetržitě svítit.

Přehrávání z paměťového 
zařízení USB

Přehrávání audia 
pomocí USB

Stiskněte a přidržte tlačítko     na party 
reproduktoru na 3 sekundy pro jeho 
odpojení od současného zařízení.

Modré podsvícení tlačítka     a modré 
světlo reproduktoru budou blikat, aby vás 
upozornily, že máte připojit Bluetooth 
zařízení.
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Upravit hlasitost

Podporované formáty MP3

Ovládání přehrávání

Tlačítko Úkon

7

Poslech externího zařízení

Přehrávání z přehrávače MP3

Line out (výstup)

Poznámka

Zdířky Line in (vstup) na produktu.
Sluchátkového konektoru na přehrávači 
MP3.

• Je nutné, abyste znovu zasunuli vstupní audio 
kabel do zdířky Line in , pokud chcete přepnout 
z jiných zdrojů zpět na Line in (vstup).

Pro ovládání přehrávání v režimu USB postupujte 
podle pokynů níže.

S tímto produktem můžete poslouchat externí 
audio zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

Během přehrávání stiskněte tlačítko +/- na party 
reproduktoru pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Zelená kontrolka reproduktoru se bude podle 
toho měnit, aby zobrazila upravení hlasitosti.

Tato jednotka má zdířku Line out . Analogové 
stereo signály můžete přenášet do externích 
zařízení, jako je např. aktivní reproduktor. Audio 
kabel (není součástí balení) připojte do zdířky Line 
out  na horním panelu jednotky a zdířky Line in 
(vstup) externího zařízení a jednotka bude 
automaticky přenášet audio do externího zařízení.

Kompatibilní zařízení USB:
•  Paměť USB �ash (USB 2.0)
•  Přehrávače s USB �ash (USB 2.0)
•  Paměťové karty (je nutné, aby přídavná čtečka 

karet fungovala s touto jednotkou)

Podporované formáty:
•  USB nebo formát paměťové karty: FAT16, 

FAT32, exFAT (velikost sektorů: 512 bajtů)
•  Formát audio: MP3, WAV, WMA, FLAC.
•  Adresář, který udržuje maximálně 8 úrovní
•  Podpora max.128 GB USB

•  Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na 
délce názvu souboru)

•  Maximální počet alb: 64
•  Podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
•  Podporované přenosové rychlosti: 32-384 

(kbps) proměnlivé přenosové rychlosti

Stiskněte pro přeskočení na 
předcházející nebo následující 
skladbu.
Zvýšit/snížit hlasitost.
Stiskněte pro znovuzahájení přehrávání 
nebo pozastavení přehrávání.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko       na 3 sekundy 
pro zapnutí party reproduktoru a potom 
uslyšíte vyzývací tón.

2. Zapojte vstupní audio kabel (není součástí 
balení) s 3,5 mm konektorem na obou stranách 
do:

3. Modré podsvícení tlačítka      zhasne a party 
reproduktor se automaticky přepne na zdroj 
Line in (vstup).

4. Přehrávání audia na přehrávači MP3 (podívejte 
se do návodu k obsluze).

Informace o hratelnosti USB

Přehrávání audia 
pomocí Line in (vstup)

Line in



Zapojení kytary98

Upravení hlasitosti 
mikrofonu

Upravení hlasitosti kytary

Upravení ozvěny

Zeslabovač hlasů

Měnič hlasů

1

2

6,3 mm
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Připojte mikrofon (není součástí balení) do zdířky 
Mic in jednotky a upravte hlasitost mikrofonu 
otáčením kno�íku Mic vol.
Nyní si užívejte zpěvu karaoke!

K tomuto party reproduktoru můžete připojit 
kytaru přímo do zdířky Guitar in  na horním 
panelu.
1  Použijte 6,3 mm (1/4") kytarový konektor (není 

součástí balení) pro připojení vaší kytary do 
zdířky Guitar in .

2  Hlasitost vaší připojené kytary lze ovládat 
kno�íkem Guitar vol na horním panelu.

Úroveň ozvěny mikrofonu na požadovanou 
úroveň upravíte otáčením kno�íku Echo na 
horním panelu.

Stiskněte tlačítko Vocal fader na horním panelu 
pro přepnutí mezi zapnutím a vypnutím 
zeslabovače hlasů.

Stiskněte tlačítko Voice changer na panelu pro 
přepínání mezi různými hlasovými tóny: 
hlas1/hlas2/hlas3/vypnutí hlasu.

Zpívání přes mikrofon

Guitar in

Guitar vol



Poznámka

Nabíjení pomocí USB10
Nabíjení externího 
zařízení

13CS

• Nabíjení pomocí USB podporuje pouze nabíjení 
5 V, 1 A směrem ven. Nepodporuje nabíjení 
zařízení s větším nabíjecím proudem, jako např. 
iPad atd.

S tímto party reproduktorem můžete nabíjet vaše 
externí zařízení, jako např. váš mobilní telefon.
1  Mobilní telefon připojte k party reproduktoru 

pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).
2  Party reproduktor připojte ke zdroji napájení.

Až bude telefon rozeznán, tak se zahájí nabíjení.

5 V     1 A



      

Informace o produktu11
Parametry Údržba

Hmotnost
Hlavní jednotka  10,52 kg

Rozměry
Hlavní jednotka (Š x V x H) 309 X 700 x 322 mm

Všeobecné informace
Napájení AC 100-240 V~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Kapacita baterie

Baterie

Verze Bluetooth

Frekvenční pásmo 
Bluetooth

Dosah Bluetooth

Bluetooth
V5.0

 10 m (na volném prostoru)

 2,402 GHz ~ 2,480 GHz   
 pásmo ISM

Verze přímého USB

USB
 2.0 při plné rychlosti

5 V, 1 APodpora nabíjení

Impedance reproduktoru

Citlivost

Reproduktor
4 ohmy

91 dB ± 3 dB/m/W

Výstupní výkon AC (RMS)

Výstupní výkon na baterii

Frekvenční rozsah

Poměr signálu vůči šumu

Celkové harmonické zkreslení

30 W

160 W

≥ 65 dB

80 W

Výstupní výkon AC (maximální) 

Zesilovač Čištění skříně

≤ 10 %
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• Použijte jemný, nepatrně navlhčený hadřík 
s jemným čisticím prostředkem. 
Nepoužívejte roztoky, které obsahují 
alkohol, líh, čpavek nebo brusné látky.

Formát streamování (přenášení audiovizuálního 
obsahu): SBC, streamování hudby (A2DP),
Přehrávání/ovladač hlasitosti: AVRCP
Podpora Multipoint (Multipair)

Vestavěná nabíjecí 
7,4 V 4 400 mA

Menší spotřeba funkce ozvěny 
v pohotovostním režimu

40 Hz-20 KHz,-12 dB



Upozornění
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O Bluetooth zařízení

Není napájení

Není zvuk

Není odezva z jednotky

USB zařízení není podporováno

Nelze přehrávat některé soubory 
na USB zařízení

Nelze se připojit k zařízení

15CS

• Nikdy nesnímejte skříň této jednotky.

Z důvodu zachování platnosti záruky se sami 
nikdy nepokoušejte opravit tento systém.
Pokud narazíte na problémy při používání této 
jednotky, tak zkontrolujte následující body 
předtím, než si vyžádáte servisní prohlídku. Pokud 
problém zůstane nevyřešen, tak běžte na 
internetové stránky Philips
(www.philips.com/support).
Až kontaktujete společnost Philips, tak se ujistěte, 
že vaše jednotka je poblíž a máte po ruce číslo 
modelu a sériové číslo.

Kvalita audia je špatná po připojení k 
zařízení, na kterém je aktivována funkce 
Bluetooth.

Spárované zařízení se neustále připojuje a 
odpojuje

Odstraňování závad

• Ujistěte se, že zástrčka napájení AC jednotky 
je správně zapojená.

• Ujistěte se, že v elektrické zásuvce AC je 
elektřina.

• Z důvodu úspory energie se jednotka 
automaticky přepne do pohotovostního 
režimu 15 minut poté, co přehrávání dosáhne 
konce a nebude použit žádný ovladač.

• Počet složek nebo souboru na USB zařízení 
překročil určitou mez. Tento jev není 
závada.

• Formáty těchto souborů nejsou 
podporovány.

• USB zařízení je s jednotkou nekompatibilní 
Zkuste jiné.

• Upravte hlasitost.

• Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení 
AC, potom jednotku znovu zapněte.

• Příjem Bluetooth je špatný. Zařízení 
přesuňte blíže k tomuto produktu nebo 
odstraňte překážku mezi nimi.

• Funkce Bluetooth zařízení není aktivovaná. 
Podívejte se do návodu k obsluze tohoto 
zařízení, jak tuto funkci aktivovat.

• Tento produkt je již připojen k jinému 
zařízení, na kterém je aktivována funkce 
Bluetooth. Odpojte toto zařízení a potom 
to zkuste znovu.

• Příjem Bluetooth je špatný. Zařízení 
přesuňte blíže k tomuto produktu nebo 
odstraňte překážku mezi nimi.

• U některých zařízení se připojení Bluetooth 
může automaticky deaktivovat, jako 
funkce úspory energie. Tato funkce 
nenaznačuje žádnou závadu tohoto 
produktu.



Upozornění13
Prohlášení o shodě

Péče o životní prostředí Upozornění o obchodních 
značkách

Váš produkt byl navržen a vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů a součástí, které mohou 
být recyklovány a znovu použity.

Tento symbol na produktu znamená, že 
tento produkt splňuje evropskou 
směrnici 2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že tento produkt 
obsahuje baterie a splňuje evropskou 
směrnici 2013/56/EU, což znamená, že 
baterie nesmějí být vyhazovány spolu s 
běžným domovním odpadem.
Informujte se o místním systému odděleného 
sběru elektrických a elektronických produktů 
a baterií. Dodržujte místní předpisy a produkt 
ani baterie nikdy nevyhazujte spolu s běžným 
domovním odpadem.
Správná likvidace starých produktů a baterií 
pomáhá zabraňovat negativním dopadům na 
životní prostředí a zdraví osob.

Vyjmutí jednorázových baterií

Informace o životním prostředí

Ohledně vyjmutí jednorázových baterií se 
podívejte do části instalace baterií.

Veškerý obalový materiál, který nebyl nezbytný, 
byl vynechán. Pokusili jsme se učinit obalový 
materiál snadno oddělitelný do tří typů 
materiálu: kartón, (krabice), polystyrénová pěna 
(výplň) a polyetylén (sáčky, ochranný, pěnový 
obal.) Váš systém se skládá z materiálů, které 
mohou být recyklovány a znovu použity, pokud 
budou rozmontovány specializovanou 
společností. Prosím, dodržujte místní předpisy, 
ohledně likvidace obalových materiálů, 
použitých baterií a starého zařízení.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou 
zapsané obchodní známky, které vlastní 
společnost Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli 
použití takových značek společností MMD 
Hong Kong Holding Limited, je povoleno 
licencí. Další obchodní značky a obchodní 
názvy patří příslušným vlastníkům.

Toto je aparát TŘÍDY II s dvojitou izolací 
a není vybaven ochranným uzemněním.
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Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto 
zařízení, které nejsou výslovně schváleny 
společností MMD Hong Kong Holding Limited 
mohou zneplatnit oprávnění uživatele používat 
toto zařízení.
Tento produkt splňuje předpisy Evropské 
komunity o radiovém rušení.
Tímto MMD Hong Kong Holding Limited 
prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní 
požadavky a ostatní související ustanovení RED 
Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě 
můžete nalézt na www.philips.com/support.

Likvidace vašeho starého produktu a baterie
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