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Dôležité1

Bezpečnosť

Upozornenie

Bezpečnostné symboly

Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál vo 
vašom zariadení, ktorý môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti 
všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte 
kryt produktu.
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých by 
ste si mali pozorne prečítať priloženú literatúru, 
aby ste predišli problémom s prevádzkou a 
údržbou.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie by nemalo 
byť vystavené dažďu alebo vlhkosti a predmety 
naplnené tekutinami (vázy) by sa nemali naň 
umiestňovať.
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili úrazu elektrickým 
prúdom, vsuňte vidlicu zástrčky do zásuvky a na 
doraz ju zastrčte.

• Nikdy neodstraňujte kryt zariadenia.
• Nikdy nemažte žiadnu časť zariadenia.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie na iné elektrické 

zariadenia.
• Zariadenie uchovávajte mimo priameho 

slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
• Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri 

zariadenia.
• Uistite sa, že vždy máte prístup k napájaciemu 

káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste 
zariadenie odpojili od napájania.

• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
• Nainštalujte v súlade s pokynmi od výrobcu.
• Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla – 

radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné prístroje 
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

• Na kábel nestúpte na a ani ho neprivrznite, 
najmä blízko zástrčky, v jej vývode a miesta, z 
ktorého vystupuje.

• Používajte len výrobcom určené a schválené 
doplňujúce príslušenstvo.

• Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, 
konzolou alebo stolom špeci�kovaným 
výrobcom alebo predávaným so zariadením.

• Pri používaní vozíka opatrne premiestňujte 
vozík/zariadenie, aby ste predišli zraneniu pri 
prevrátení.

• Zariadenie odpojte počas búrok alebo pri 
dlhodobom nepoužívaní.

• V prípade poškodenia nechajte zariadenie 
opraviť kvali�kovaným personálom. Servis je 
potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek 
spôsobom poškodené – ak je poškodený 
napájací kábel alebo zástrčka; rozliata tekutina 
alebo do zariadenia spadli predmety; prístroj 
bol vystavený dažďu alebo vlhkosti; nefunguje 
normálne alebo spadlo.

• Upozornenie týkajúce sa používania batérie – 
aby ste predišli vytečeniu batérie, ktoré by 
mohlo viesť k zraneniu osôb, poškodeniu 
majetku alebo poškodeniu diaľkového 
ovládača:

• Batéria nesmie byť vystavená nadmernému 
teplu (slnečné lúče, oheň a podobne).

• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu 
alebo striekajúcej vode.

• Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje 
nebezpečenstva (napr. predmety naplnené 
kvapalinou, zapálené sviečky).

• Ak sa ako odpájacie zariadenie používa 
sieťová zástrčka alebo spriahadlo spotrebiča, 
odpájacie zariadenie musí zostať ľahko 
ovládateľné.

• Batériu vložte správnou stranou, + a - 
podľa označenia na diaľkovom ovládači.

• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické atď.).

• Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu 
nepoužívate, batériu vyberte.
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Upozornenie  Poznámka

Bezpečnosť sluchu

Informácie o FCC

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

Počúvajte na striedmej hlasitosti

Stanovenie bezpečnej úrovne hlasitosti

Počúvajte primeranú dobu

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa 
všetky obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy 
B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu 
proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných 
oblastiach. Tento prístroj generuje, používa a môže 
vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je 
nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, 
môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej 
komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri 
konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak tento 
prístroj spôsobuje škodlivé rušenie rádiového 
alebo televízneho príjmu (zistiteľné vypnutím a 
zapnutím prístroja), odporúčame, aby ste sa 
pokúsili o odstránenie rušenia pomocou jedného 
alebo niekoľkých z nasledujúcich opatrení:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel 
FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1.) Toto zariadenie nesmie vytvárať 
škodlivé rušenie a (2.) toto zariadenie musí 
akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú činnosť.

Toto zariadenie obsahuje vysielač/-e, prijímač/-e 
oslobodený/-é od licencie, ktorý/-é je/sú v súlade s 
Inováciou, vedou a hospodárskym rozvojom 
Kanady. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam:
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať žiadne 
rušenie.
2. Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie 
vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaduce 
fungovanie zariadenia.

•  Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane 
zariadenia.• Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo 

vykonávanie postupov iných ako je uvedené v 
tomto dokumente môže mať za následok 
vystavenie nebezpečnému laseru alebo inú 
nebezpečnú prevádzku.

• Používanie slúchadiel na vysokej hlasitosti 
môže váš sluch zhoršiť. Tento produkt môže 
vydávať zvuky v decibelových rozsahoch, 
ktoré môžu spôsobiť stratu sluchu bežnej 
osobe, dokonca aj pri vystavení kratšom ako 
jedna minúta. Vyššie rozsahy decibelov sú 
určené osobám s určitou stratou sluchu.

• Hlasitosť sa môže zdať zradná. Časom sa 
vaša úroveň komfortu sluchu prispôsobí 
vyšším hlasitostiam zvuku. Po dlhšom 
počúvaní teda aj „normálna“ hlasitosť môže 
byť v skutočnosti hlasnou a škodlivou pre váš 
sluch. Aby ste tomu zabránili, nastavte 
hlasitosť na bezpečnú úroveň predtým, ako 
sa váš sluch prispôsobí a nezvyšujte ju.

• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízku 
hodnotu.

• Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť 
pohodlne a zreteľne bez skreslenia.

• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu 
anténu.

• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a 
prijímačom.

• Pripojte prístroj do zásuvky v inom okruhu, 
než ku ktorému je pripojený prijímač.

• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného 
technika v oblasti reproduktorov/televízie.

• Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj pri 
bežných, bezpečných úrovniach môže tiež 
spôsobiť stratu sluchu.

• Uistite sa, že zariadenie používate primerane 
dlho a urobte si vhodné prestávky.

• Počúvajte primeranú dobu na primeranej 
hlasitosti.

• Dávajte pozor, aby ste neupravovali hlasitosť, 
kým sa váš sluch ešte len prispôsobuje.

• Hlasitosť by nemala byť taká vysoká, že 
nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.

• Musíte byť opatrní alebo dočasne prerušiť 
používanie v potenciálne nebezpečných 
situáciách.

Pri používaní slúchadiel sa riaďte 
nasledujúcimi pokynmi:
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2 Váš párty reproduktor

Príslušenstvo
Skontrolujte a oboznámte sa s obsahom balenia:

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás do rodiny 
Philips! Ak chcete plne využívať podporu, ktorú 
vám spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj 
produkt na www.philips.com/support.

• Hlavná jednotka:
• Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
• Sprievodca rýchlym spustením
• Bezpečnostný list
• Záručný list
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Prehľad hlavnej jednotky

Predný panel:

1. USB play (Prehrávanie cez USB)
2. Guitar in (Pripojenie gitary)
3. Mic in (Vstup pre mikrofón)
4. Guitar vol (Hlasitosť gitary)
5. Mic vol (Hlasitosť mikrofónu)
6. Echo (Ozvena)
7. Vocal fader (Stíšenie vokálov)
8. Hlasitosť +
9. Mute (Stlmenie hlasitosti)
10. Predchádzajúce
11. Pohotovostný režim (červený 
ukazovateľ)

12. Hlasitosť -
13. Ukazovateľ úrovne batérie
14. Prehrať/Pozastaviť
15. Bluetooth (modrý ukazovateľ)
16. Ďalšie
17. Light (Svetlo) 
18. Voice changer (Menič hlasu) 
19. Bass (Bas) 
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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Prehľad hlavnej jednotky Základné prehrávanie
Zadný panel:

1

2

1. Vozík
2. Zásuvka striedavého 

prúdu AC

• Stlačením a podržaním po dobu 3 
sekúnd zariadenie zapnete/vypnete.

• Stlačením skontrolujete stav batérie.

• Opakovaným stlačením prepínate 
medzi funkciou Zap. stíšenie vokálov 
a Vyp. stíšenie vokálov.

• Otočením Bass tlačidla nastavte 
úroveň basov.

• Otočením Treble tlačidla nastavte 
úroveň výšky.

• Opakovaným stlačením prepínate 
medzi hlasovými tónmi: 
Voice1/Voice2/Voice3/Voice4/Voice 
vyp.

• Stlačením preskočíte na ďalšiu 
skladbu.

• Stlačením sa vrátite na 
predchádzajúcu skladbu.

• Stlačením zvýšite hlasitosť.

• Stlačením dočasne pozastavíte 
prehrávanie; opätovným stlačením 
prehrávanie obnovíte.

• Prepnite zapnutie/vypnutie stlmenia 
hlasitosti.

• Otočením nastavíte hlasitosť 
mikrofónu.

• Otočením nastavíte ozvenu 
mikrofónu.

• Stlačením znížite hlasitosť.

Stlačením prejdete do režimu 
Bluetooth.
Stlačením a podržaním odpojíte 
zariadenie od režimu Bluetooth.

• Opakovaným stlačením prepnete 
svetelný režim reproduktora.
Stlačením a podržaním 
zapnete/vypnete kontrolku 
bleskového svetla.
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Upozornenie

Upozornenie

Poznámka

Začnime3

Číslo modelu:
Sériové číslo:

• Vložte pamäťové zariadenie USB 
pre prehrávanie zvuku.

• Otočením tlačidla Guitar vol 
nastavte hlasitosť gitary (ak je 
pripojená).

• Vstup pre mikrofón.

• Vstup pre gitaru.

• Pre prehrávanie zvuku pripojte 
externé zariadenie cez konektor 
Line in.

• Výstup zvuku na externé 
zariadenie cez konektor Line 
out.

• Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo 
vykonávanie postupov iných ako je uvedené v 
tomto dokumente môže mať za následok 
vystavenie nebezpečnému laseru alebo inú 
nebezpečnú prevádzku.

• Pred pripojením k sieťovému napájaniu AC sa 
uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

• Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite 
sa, že napájacie napätie zodpovedá 
uvedenému napätiu na zadnej alebo spodnej 
strane výrobku.

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

Vždy postupujte podľa pokynov z tejto kapitoly.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budeme 
potrebovať model a sériové číslo zariadenia. Číslo 
modelu a sériové číslo sú na zadnej strane 
zariadenia. Čísla napíšte sem:

Pripojte napájací kábel striedavého prúdu (AC) do 
zásuvky na zadnom paneli zariadenia.
Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla 
striedavého prúdu (AC) do elektrickej zásuvky.

Kvantita napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v 
závislosti od oblasti.

Zapojte napájací kábel
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Zapnutie

Nastavenie basov a výšok

Poznámka

Stlačiť

20%

Nízka úroveň 
batérie:

50%

80%

100%

• Na nabíjanie vstavanej batérie zapojte 
napájací kábel striedavého prúdu (AC). 
Ukazovatele batérie blikajú rôznymi spôsobmi 
na signalizáciu stavu nabíjania.

• Reproduktor má inteligentnú funkciu 
kontroly batérie pre vaše pohodlie.

• Stlačením       tlačidla zobrazíte aktuálnu 
úroveň batérie na ukazovateľoch LED v 
režime zapnutia, keď sa zariadenie 
nenabíja.

• Párty reproduktor sa vždy prepne do režimu 
párovania Bluetooth pri každom zapnutí.

Otočením Bass tlačidla nastavte úroveň basov. 
Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite 
úroveň basov a otočením proti smeru hodinových 
ručičiek znížite úroveň basov.
Otočením Treble tlačidla nastavte úroveň výšok. 
Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite 
úroveň a otočením proti smeru hodinových 
ručičiek úroveň znížite.

4 biele svetlá LED = cca 100 % nabité
3 biele svetlá LED = cca 80 % nabité
2 biele svetlá LED = cca 50 % nabité
1 biele svetlo LED = cca 20 % nabité

(ukazovateľ potreby nabíjania)
Poznámka: Keď je úroveň batérie nízka, všetky 
ukazovatele LED batérie budú blikať súčasne a 
zaznie znelka.

Poznámka: Štyri ukazovatele na prístroji zhasnú 
do 15 sekúnd po úplnom nabití batérie.

Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd 
reproduktor zapnete/vypnete.

Nabitie vstavanej batérie

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek.
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Poznámka

4 5

Pripojenie zariadenia

1

2
Bleskové 

svetlo
3 sek.

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Pred spárovaním zariadenia s týmto výrobkom si 
prečítajte jeho používateľskú príručku pre 
kompatibilitu s Bluetooth.

• Výrobok si dokáže zapamätať maximálne osem 
spárovaných zariadení. Deviate spárované 
zariadenie nahradí prvé.

• Akákoľvek prekážka medzi týmto výrobkom a 
zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový 
rozsah. Uchovávajte mimo dosahu akéhokoľvek 
iného elektronického zariadenia, ktoré môže 
spôsobiť rušenie.

• Prevádzkový rozsah medzi týmto výrobkom a 
zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 
stôp).

Produkt dokáže streamovať hudbu zo 
zariadenia Bluetooth cez režim Bluetooth.

1. V režime zapnutia opakovaným stlačením 
tlačidla Light  prepínate medzi rôznymi 
svetelnými režimami reproduktora.

2. V režime zapnutia stlačte a podržte tlačidlo 
Light  po dobu 3 sekúnd na 
zapnutie/vypnutie bleskového svetla.

1. Stlačením a podržaním       tlačidla po dobu 3 
sekúnd reproduktor zapnete. Zariadenie 
automaticky prejde do režimu párovania 
Bluetooth a bliká modré podsvietenie     tlačidla 
a modrého svetla reproduktora, ktoré vám 
pripomenie, aby ste sa k zariadeniu Bluetooth 
pripojili.

1. Keď je párty reproduktor v USB alebo Line In 
(vstup) v zdroji, krátkym stlačením     tlačidla 
prepnete na zdroj Bluetooth a prejdete do 
režimu párovania. Modré podsvietenie    
tlačidla a modré svetlo reproduktorov blikajú, 
aby vám pripomenuli, že máte zariadenie 
pripojiť k zariadeniu Bluetooth.

2. V zariadení Bluetooth povoľte funkciu 
Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, 
ktoré možno spárovať.

3. Vyberte položku [Philips TAX5206]
zobrazenú na vašom zariadení na párovanie. Po 
úspešnom pripojení je modré podsvietenie   
tlačidla nepretržité.

Zapnutie alebo vypnutie 
osvetlenia

Automaticky pripojiť 
zariadenie

Manuálne pripojenie 
zariadenia

Zmena svetelného 
efektu

Prehrávanie zvuku cez 
Bluetooth

Svetelný režim 
1

Svetelný režim 
2

Svetelný režim 
3

Svetelný režim 
4

Osvetlenie 
vypnuté

Zap./Vyp.
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Odpojiť zariadenie

Poznámka

Poznámka

6

1

2

Poznámka
• Pred pripojením iného zariadenia Bluetooth 

najprv odpojte aktuálne zariadenie.

• Keď nie je zariadenie Bluetooth v uvedenom 
dosahu, jednotka sa automaticky od zariadenia 
odpojí.

• Stlačením a podržaním     tlačidla na zariadení po 
dobu 8 sekúnd odpojíte aktuálne zariadenie a 
vymažete informácie o párovaní Bluetooth.

• Ak chcete prepnúť späť na USB z iných zdrojov, 
musíte znova zapojiť konektor USB do slotu.

• Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje 
prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných 
formátoch. Podporované formáty: MP3, WAV, 
WMA, FLAC. Zvukový formát FLAC podporuje iba 
rýchlosť nie vyššiu ako 16 bitov a kód 1M.
Jednotka podporuje max. 128 G USB a formát 
súboru FAT16/FAT32/exFAT.

• Ak zariadenie USB nie je rozpoznané a 
nečitateľné alebo ak zvukový obsah USB nie je 
prehrávateľný, párty reproduktor sa automaticky 
prepne na zdroj Bluetooth.

2. V zariadení Bluetooth povoľte funkciu 
Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, 
ktoré možno spárovať.

1. Stlačením a podržaním      tlačidla po dobu 3 
sekúnd zapnete párty reproduktor a zaznie 
znelka.

2. Zasuňte zástrčku USB zariadenia do USB slotu.

4. Prehrávanie skladby začne automaticky.

3. Modré podsvietenie     tlačidla zhasne a párty 
reproduktor sa automaticky prepne na zdroj 
USB.

3. Vyberte [Philips TAX5206]
zobrazené vo vašom zariadení na párovanie. Po 
úspešnom pripojení je modré podsvietenie   
tlačidla nepretržité.

Prehrávanie z pamäťového 
zariadenia USB

Prehrávanie zvuku cez 
USB

Stlačením a podržaním    tlačidla na 
reproduktore po dobu 3 sekúnd sa 
odpojíte od aktuálneho zariadenia.

Modré podsvietenie     tlačidla a modré 
svetlo reproduktora blikajú, aby vám 
pripomenuli, že máte zariadenie pripojiť k 
zariadeniu Bluetooth.
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Upraviť hlasitosť

Podporované formáty MP3

Ovládanie prehrávania

Tlačidlo Funkcia

7

Počúvanie externého zariadenia

Prehrávanie z prehrávača 
MP3

Line Out (výstup)

Poznámka

Konektoru Line in.
Konektoru slúchadiel na prehrávači MP3.

• Ak chcete prepnúť späť na Line In (vstup) z iných 
zdrojov, znovu musíte vložiť vstupný kábel audio 
do konektora Line In.

Pre ovládanie prehrávania v režime USB 
postupujte podľa pokynov nižšie.

S týmto zariadením môžete počúvať externé 
zvukové zariadenie (napr. MP3 prehrávač).

Počas prehrávania stlačte tlačidlo +/- na párty 
reproduktore na zvýšenie alebo zníženie 
hlasitosti.
Zelené svetlo reproduktora sa určitým spôsobom 
zmení, aby zobrazilo úpravu hlasitosti.

Táto jednotka má konektor Line out. Analógové 
stereofónne zvukové signály môžete vysielať do 
externých zariadení – napr. aktívny reproduktor. 
Pripojte zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) 
ku konektoru Line out  na prednom paneli 
zariadenia a ku konektoru Line In (vstup) na 
externom zariadení a zariadenie bude 
automaticky vysielať zvuk na externom zariadení.

Kompatibilné zariadenia USB:
• Flash pamäť USB (USB 2.0)
• Flash prehrávače USB (USB 2.0)
• Pamäťové karty (na prácu s touto jednotkou je 

potrebná ďalšia čítačka kariet)

Podporované formáty:
• Formát USB alebo pamäťového súboru: FAT16, 

FAT32, exFAT (veľkosť: 512 bajtov)
• Audio formát: MP3, WAV, WMA, FLAC.
• Vkladanie do adresárov maximálne vo 8 

úrovniach
• Maximálna podpora USB 128 G

• Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti od 
dĺžky názvu súboru)

• Maximálny počet albumov: 64
• Podporované vzorovacie frekvencie: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Podporované prenosové rýchlosti: 32 – 384 

(kbps) variabilné prenosové rýchlosti

Stlačením preskočíte na 
predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Stlačením tlačidla pozastavíte alebo 
obnovíte prehrávanie.

1. Stlačením a podržaním       tlačidla po dobu 3 
sekúnd zapnete párty reproduktor a zaznie 
znelka.

2. Pripojte audio vstupný kábel (nie je súčasťou 
balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch 
koncoch do:

3. Modré podsvietenie    tlačidla zhasne a párty 
reproduktor sa automaticky prepne na zdroj 
USB.

4. Prehrávanie zvuku na MP3 prehrávači (pozrite 
si jeho používateľskú príručku).

Informácie o 
prehrávateľnosti USB

Prehrávanie zvuku cez 
Line In (vstup)

Line in



Pripojenie gitary98
Nastavenie hlasitosti 
mikrofónu

Nastavenie hlasitosti gitary

Nastaviť ozvenu

Stíšenie vokálov

Menič hlasu

1

2

6,3 mm

SK12

Pripojte mikrofón (nie je súčasťou balenia) Mic in 
na zariadení a nastavte hlasitosť mikrofónu 
otáčaním tlačidla Hlasitosť Mic vol.
A môžete si užívať karaoke!

K tomuto párty reproduktoru môžete pripojiť 
gitaru priamo cez konektor pre Guitar in na 
prednom paneli.
1   Pomocou 6,3 mm (1/4") konektora pre gitaru 

(nie je súčasťou balenia) pripojte Guitar in 
konektoru.

2. Hlasitosť pripojenej gitary je možné ovládať  
Guitar vol na prednom paneli.

Nastavte úroveň ozveny mikrofónu na 
požadovanú úroveň otočením tlačidla  Echo na 
prednom paneli.

Stlačením tlačidla Vocal fader na prednom paneli 
prepnete medzi funkciou Zap. stíšenie vokálov a 
Vyp. stíšenie vokálov.

Stlačením tlačidla Voice changer na paneli 
prepínate medzi rôznymi hlasovými tónmi: 
Voice1/Voice2/Voice3/Voice4/Voice vyp.

Spievanie cez mikrofón

Guitar in

Guitar vol



Poznámka

Nabíjanie USB10
Nabíjanie externého 
zariadenia
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• Nabíjanie pomocou USB podporuje iba vonkajšie 
nabíjanie 5 V, 1 A. Nepodporuje nabíjanie 
zariadení s väčším nabíjacím prúdom (iPad a 
pod.).

5 V     1 A

Pomocou tohto párty reproduktora môžete 
nabíjať svoje externé zariadenia, napríklad 
mobilný telefón.
1 Mobilný telefón pripojte k reproduktoru 

pomocou kábla USB (nie je súčasťou balenia).
2  Pripojte párty reproduktor k napájaniu.

Po rozpoznaní mobilného telefónu sa začne 
nabíjať.



      

Informácie o produkte11
Špeci�kácie Údržba

Hmotnosť
Hlavná jednotka 10,52 kg

Rozmery
Hlavná jednotka (Š x V x H) 309 x 700 x 322 mm

Všeobecné informácie
Napájanie striedavým 
prúdom 100 – 240 V ~, 50/60 Hz

 ≤ 0,5 W

Kapacita batérie

Batéria

Verzia Bluetooth

Frekvenčné pásmo 
Bluetooth

Dosah Bluetooth

Bluetooth
V5.0

10 m (voľné miesto)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
pásmo ISM

Priama verzia USB

USB
2.0 Plná rýchlosť

5 V/1 APodpora nabíjania

Impedancia reproduktora

Citlivosť

Reproduktor
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

Výstupný výkon striedavého 
prúdu (RMS)

Výstupný výkon batérie

Frekvenčná charakteristika

Pomer signálu a šumu

Celkové harmonické skreslenie

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

160 WVýstupný výkon striedavého 
prúdu (maximum)   

Zosilňovač Vyčistite schránku

≤ 10 %
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• Použite mäkkú handričku mierne 
navlhčenú jemným roztokom čistiaceho 
prostriedku.
Nepoužívajte roztok obsahujúci alkohol, 
liehoviny, amoniak ani abrazívne látky.

Streamovací formát: SBC, streamovanie hudby (A2DP),
Ovládanie prehrávania/hlasitosti: AVRCP
Viacbodová (viacnásobná) podpora

Vstavaná, dobíjateľná 
7,4 V, 4400 mAh

Ekologický pohotovostný 
režim, nižšia spotreba



Upozornenie
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O zariadení Bluetooth

Žiadne napájanie

Bez zvuku

Žiadna odozva

Zariadenie USB nie je podporované

Nie je možné zobraziť niektoré 
súbory v zariadení USB

Nedá sa pripojiť k zariadeniu

15SK

• Nikdy neodstraňujte kryt zariadenia.

Ak chcete zachovať platnosť záruky, nikdy sa 
nepokúšajte systém opraviť sami.
Ak sa pri používaní zariadenia vyskytnú problémy, 
pred vyžiadaním služby skontrolujte nasledujúce 
body. Ak problém zostáva nevyriešený, prejdite 
na webovú stránku spoločnosti Philips:
www.philips.com/support
Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že 
je vaše zariadenie v blízkosti a že máte k dispozícii 
číslo modelu a sériové číslo.

Kvalita zvuku je slabá po pripojení k 
zariadeniu s podporou Bluetooth

Spárované zariadenie sa neustále pripája a 
odpája

Riešenie problémov

• Uistite sa, že zástrčka jednotky je správne 
pripojená.

• Uistite sa, že v zásuvka striedavého prúdu 
funguje.

• Ak chcete ušetriť energiu, zariadenie sa 
automaticky prepne do pohotovostného 
režimu 15 minút po tom, ako sa hranie 
zastane a žiadne tlačidlo nie je stláčané.

• Počet priečinkov alebo súborov v zariadení 
USB prekročil určitý limit. Tento jav nie je 
poruchou.

• Formáty týchto súborov nie sú 
podporované.

• Zariadenie USB nie je kompatibilné so 
zariadením. Skúste iné.

• Nastavte hlasitosť.

• Odpojte a znova pripojte zástrčku a potom 
znovu zapnite zariadenie.

• Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte 
zariadenie bližšie k tomuto výrobku alebo 
odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

• Funkcia Bluetooth zariadenia nie je 
povolená. Informácie o tom, ako túto 
funkciu povoliť, nájdete v používateľskej 
príručke.

• Toto zariadenie je už pripojené k inému 
zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte 
zariadenie a skúste to znova.

• Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte 
zariadenie bližšie k tomuto výrobku alebo 
odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

• Pri niektorých zariadeniach môže byť 
pripojenie Bluetooth automaticky 
deaktivované ako úsporná funkcia. Nejde o 
žiadnu poruchu zariadenia.



Upozornenie13
Vyhlásenie o zhode

Dbáme na ochranu 
životného prostredia. Oznámenie o ochrannej 

známke

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

Tento symbol na produkte znamená, že 
sa na produkt vzťahuje európska 
smernica 2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje 
batériu, na ktorú sa vzťahuje európska 
smernica 2013/56/EU a ktorú nemožno 
vyhodiť do bežného odpadu.
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických a 
elektronických výrobkov a batérií. Dodržujte 
miestne pravidlá a produkt a batérie nikdy 
neodhadzujte do bežného odpadu.
Správna likvidácia starých výrobkov a batérií 
pomáha predchádzať negatívnym dopadom 
na životné prostredie a zdravie ľudí.

Odstránenie jednorazových batérií

Informácie o životnom prostredí

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si 
časť o inštalácii batérie.

Nepoužili sme žiadne nepotrebné obaly. Snažili 
sme sa, aby sa balenie ľahko rozdelilo na tri 
materiály: kartón (krabica), polystyrénová pena 
(tlmivý roztok) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová fólia). Váš systém pozostáva z 
materiálov, ktoré môžu byť recyklované a 
opätovne použité, ak ich demontuje 
špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie obalových 
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth ® 
sú registrované ochranné známky vo 
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a 
akékoľvek použitie takýchto značiek 
spoločnosťou MMD Hong Kong Holding 
Limited podlieha licencii. Ostatné ochranné 
známky a obchodné názvy sú majetkom ich 
príslušných vlastníkov.

Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou 
izoláciou a bez ochranného uzemnenia.
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Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na 
tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené 
spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, 
môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku 
zariadenia.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva na rádiové rušenie.
Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited 
týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so 
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami RED Directive 2014/53/EU
a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 
1206. Vyhlásenie o zhode môžete nájdete na 
www.philips.com/support.

Likvidácia starého produktu a batérie
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