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1 Pomembno
Varnost
Nevarnost električnega udara ali požara!
• Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte
dežju ali vodi. V bližino izdelka ne
postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
Če se tekočina razlije po izdelku, ga
nemudoma odklopite iz električnega
omrežja. Pred ponovno uporabo naj
izdelek pregleda Philipsova služba za
pomoč uporabnikom.
• Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte
v bližino plamenov ali drugih virov toplote,
vključno z neposredno sončno svetlobo.
• V prezračevalne reže ali druge odprtine
izdelka ne potiskajte predmetov.
• Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata
uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta
biti preprosto dostopen.
• Pred nevihto izdelek izklopite iz
električnega omrežja.
• Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice,
povlecite za vtič, ne za kabel.
Nevarnost kratkega stika ali požara!
• Pred priključitvijo izdelka v električno
vtičnico se prepričajte, da električna
napetost v vašem domu ustreza električni
napetosti, navedeni na hrbtni strani izdelka.
Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne
smete priključiti v električno vtičnico.
• Daljinskega upravljalnika ali baterij ne
izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni
vročini.
• Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim
obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni
vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.

Nevarnost osebne poškodbe ali poškodovanja
izdelka!
• Pri odprtju pride do vidnega in nevidnega
laserskega sevanja. Ne izpostavljajte se
laserskemu žarku.
• Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za
ploščo.
• Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte
na napajalne kable ali drugo električno
opremo.
• Če ste izdelek prevažali pri temperaturi
pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in
pred priključitvijo napajanja počakajte,
da temperatura izdelka doseže sobno
temperaturo.
Nevarnost pregrevanja!
• Izdelka ne nameščajte v utesnjen
prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset
centimetrov prostora za prezračevanje.
Zagotovite, da zavese ali drugi predmeti ne
prekrivajo prezračevalnih rež izdelka.
Nevarnost onesnaženja!
• Baterijo odstranite, če je prazna ali če
daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste
uporabljali.
• Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je
treba ustrezno zavreči.

Skrb za izdelek
•
•
•
•

V prostor za ploščo ne vstavljajte nobenih
drugih predmetov razen plošč.
V prostor za ploščo ne vstavljajte zvitih ali
počenih plošč.
Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali,
vzemite plošče iz prostora za plošče.
Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo
iz mikrovlaken.
Opozorilo

•• Ne odstranjujte ohišja aparata.
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Skrb za okolje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev
starega izdelka pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v
evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.Seznanite se z lokalnimi predpisi
glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj
njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti
morebitne negativne posledice za okolje in
zdravje ljudi.

Skladnost z zakonodajo

Na aparatu je nalepka:

simbol opreme razreda Il:

Ta simbol pomeni, da ima izdelek dvojno
izolacijo.
Opomba
•• Tipska ploščica se nahaja na hrbtni strani aparata.

Avtorske pravice

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki jo ščitijo patenti ZDA in
druge pravice intelektualne lastnine v lasti
družbe Rovi Corporation. Obratni inženiring in
razstavljanje sta prepovedana.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih
podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne
znamke so last družbe Koninklijke Philips
Electronics N.V. ali svojih lastnikov. Philips si
pridržuje pravico do sprememb izdelka brez
sprememb predhodno dobavljenih izdelkov.

Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske
motnje Evropske skupnosti.

SL
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Jamstvo
•

•

•
•

Izdelka ne poskušajte popravljati, ker s
tem lahko povzročite nevarnost poškodb,
poškodovanja izdelka in razveljavite
garancijo.
Izdelek in dodatne naprave uporabljajte
samo v skladu z navodili izdelovalca.
Opozorilni znak na hrbtni strani izdelka
označuje nevarnost električnega udara.
Ne odstranjujte pokrova izdelka. V zvezi
s servisnimi deli in popravili se obrnite na
Philipsovo službo za pomoč strankam.
Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno
prepovedana, ter vsi postopki, ki niso
priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku,
izničijo jamstvo.

2 Mikro glasbeni
stolp
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte
na spletnem mestu www.Philips.com/welcome.

Uvod
Z enoto lahko:
• uživate v zvoku s plošč in iz drugih zunanjih
naprav,
• poslušate radijske postaje.
Zvočni izhod lahko obogatite s tem zvočnim
učinkom:
• Dynamic Bass Boost (DBB)
Enota podpira to obliko zapisa:

Kaj je v škatli
Preverite vsebino paketa:
• Glavna enota
• Daljinski upravljalnik (z baterijo)
• Nosilec osnovne enote
• Tiskano gradivo

5
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Pregled glavne enote

g

a

f
e
d

b
c

j
h

STANDBY

i
a

•
•

Vklop/izklop enote.
Preklop v stanje pripravljenosti.

b SOURCE
• Izbira vira: CD, kanalnik ali AUX.
c
d

e

•

Začetek ali premor predvajanja.

•

Ustavitev predvajanja ali brisanje
programa.

•

Odpiranje/zapiranje prostora za ploščo.

f VOL +/• Nastavitev glasnosti.

g Nosilec osnovne enote
h

/
Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
Iskanje po skladbi ali plošči.
Izberite prednastavljeno radijsko
postajo.
• Poiščite radijsko postajo.
•
•
•

i LED-indikator stanja pripravljenosti
• Vklopljen: stanje pripravljenosti.
• Izklopljen: delovni način.
j MP3-LINK
• Vtičnica za zunanjo zvočno napravo.
k Zaključna antena(FM ANT)
• Izboljša sprejem FM.

SL
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g REPEAT
• Ponovno predvajanje ene ali vseh
skladb.

Pregled daljinskega
upravljalnika

h

a
Eject

b
c
d

Tuning+

i DBB
• Vklop ali izklop funkcije Dynamic Bass
Boost.

p

j DISPLAY
• Prikaz trenutnega stanja.

o

k PROG
• Programiranje skladb.
• Programiranje radijskih postaj.

n
m

l SHUFFLE
• Naključno predvajanje skladb.

l
k

m

j

n PRESET +/• Izberite prednastavljeno radijsko
postajo.

e
Tuning -

f
Vol

g
h
i

Preset

Repeat

Shuffle

Program

Mute

DBB

Display

TCM350

o
a

•
•

Vklop/izklop enote.
Preklop v stanje pripravljenosti.

b FM
• Izbira vira FM-radia.
c CD
• Izbira vira plošče.
d TUNING +/• Nastavitev radijske postaje.
e

/
Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
Iskanje po skladbi ali plošči.
Izberite prednastavljeno radijsko
postajo.
• Nastavitev radijske postaje.
•
•
•

f VOL +/• Nastavitev glasnosti.
7
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Izklop ali vklop zvoka.

q

FM
CD

•

•

•

Ustavitev predvajanja ali brisanje
programa.

Začetek ali premor predvajanja.

p MP3-LINK
• Izbira vira zunanje zvočne naprave.
q

•

Odpiranje/zapiranje prostora za ploščo.

3 Začetek
uporabe
Vedno sledite zaporednim navodilom v tem
poglavju.
Če se obrnete na podjetje Philips, morate
navesti število modela in serijsko številko.
Številka modela in serijska številka sta na
hrbtnem delu aparata. Številki si zapišite tukaj:
Št. modela __________________________
Serijska št. ___________________________

Nasvet
•• Enoto lahko pritrdite tudi na steno.

Priprava daljinskega
upravljalnika
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.

•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

•• Pri nepravilno zamenjani bateriji obstaja nevarnost

eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno
vrsto baterij.

Namestitev na ravno podlago
Preden mikro glasbeni stolp namestite na ravno
površino, priključite priložen podstavek.

1
2
3

Mikro glasbeni stolp položite na ravno
površino s sprednjo stranjo navzdol.
Podstavek vstavite v reži na dnu enote.
Potisnite ga navzdol, da se zaskoči v reži.

Za zamenjavo baterije daljinskega upravljalnika:

1
2
3

Odprite prostor za baterije.
Vstavite eno baterijo AAA v pravilni smeri
(+/-), kot je prikazano.
Zaprite prostor za baterije.

Priključitev napajalnega
adapterja
Pozor
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna

napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani mikro glasbenega stolpa.
•• Nevarnost električnega udara! Če želite izključiti
napajalni adapter, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli
ne vlecite za kabel.

Napajalni adapter priključite v stensko vtičnico.
»» Vklopi se rdeči indikator stanja
pripravljenosti.
»» Zdaj lahko enoto nastavite za uporabo.
SL
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4 Predvajanje
zgoščenke
Pozor
•• V prostor za ploščo ne dajajte nobenih drugih
predmetov razen plošč.

•• Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za ploščo.

Vklop

1

Pritisnite tipko .
»» Enota se preklopi na nazadnje izbrani vir.

2

Postopek za vklop in neposredno izbiro vira
• Pritisnite CD, FM ali MP3-LINK na
daljinskem upravljalniku.

3
4

Preklop v stanje pripravljenosti
Pritisnite , da preklopite v stanje pripravljenosti.
»» Vklopi se rdeči indikator stanja
pripravljenosti.

Pritisnite CD na daljinskem upravljalniku, da
izberete vir plošče.
Pritisnite
ploščo.

na enoti, da odprete prostor za

Vstavite ploščo z natisnjeno stranjo navzgor.
Pritisnite , da zaprete prostor za ploščo.
• Za premor/nadaljevanje predvajanja
pritisnite
.
• Za ustavitev predvajanja pritisnite .

Možnosti predvajanja

»» Osvetlitev ozadja zaslonske plošče se izklopi.

Preskok na skladbo
Med predvajanjem pritisnite
izberete drugo skladbo.

/

, da

Iskanje po skladbi

1
2

Med predvajanjem pridržite

/

.

Za nadaljevanje normalnega predvajanja
sprostite.

Prikaz informacij o predvajanju
Med predvajanjem pritiskajte DISPLAY, da
izberete različne informacije o predvajanju.

9
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Programiranje skladb
Programirati je mogoče do 20 skladb.

1
2
3
4

V načinu CD-ja v položaju zaustavitve
pritisnite PROG, da vklopite programski
način.
»» Prikaže se [P01] (program).
Pritisnite
/ , da izberete številko
skladbe, in nato pritisnite PROG za
potrditev.
Ponovite 2. korak, da izberete dodatne
skladbe in jih shranite v program.
Pritisnite
skladb.

za predvajanje programiranih

Postopek za brisanje programa
• Dvakrat pritisnite .
• Preklopite na drug način.
• Izklopite mikro glasbeni sistem.

Ponovno predvajanje

1

2

Med predvajanjem pritiskajte REPEAT, da
izberete:
• [r1]: ponovno predvajanje trenutne
skladbe.
• [rA]: ponovno predvajanje vseh skladb.
Za vrnitev na normalno predvajanje
pritiskajte REPEAT, dokler način ponavljanja
ni več prikazan.

5 Nastavitev ravni
glasnosti in
zvočnega učinka
Nastavitev ravni glasnosti
Med predvajanjem pritisnite VOL +/-, da
zvišate/znižate raven glasnosti.

Ojačitev nizkih tonov
Med predvajanjem pritiskajte DBB, da vklopite
ali izklopite funkcijo Dynamic Bass Boost.
»» Prikaže se trenutna nastavitev DBB.
•
•

[dbb-0]: funkcija Dynamic Bass Boost
(DBB) je izklopljena.
[dbb-1]: funkcija DBB je vklopljena.

Izklop zvoka
Med predvajanjem pritisnite , da izklopite zvok
ali obnovite glasnost.

Naključno predvajanje
Vse skladbe lahko predvajate v naključnem
vrstnem redu.

1
2

Med predvajanjem pritisnite SHUFFLE.
• [SH]: naključno predvajanje skladb.
Za vrnitev na normalno predvajanje znova
pritisnite SHUFFLE.

SL
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6 Poslušanje radia

Ročno programiranje
radijskih postaj
Opomba

Nastavitev radijske postaje
1
2
3

Pritisnite FM na daljinskem upravljalniku, da
izberete vir FM.
Pridržite
/
za več kot 2 sekundi.
»» Radio se samodejno nastavi na postajo
z močnim sprejemom.
Če želite nastaviti več postaj, ponovite 2.
korak.
• Če želite nastaviti postajo s šibkim
sprejemom, pritiskajte TUNING
+/-, dokler ne najdete optimalnega
sprejema.
• Da izboljšate sprejem FM, popolnoma
iztegnite zaključno anteno in jo
namestite.

Samodejno programiranje
radijskih postaj
Opomba
•• Programirati je mogoče do 10 prednastavljenih postaj
FM-radia.

V načinu kanalnika pridržite PROG za več
kot 2 sekundi, da vklopite način samodejnega
programiranja.
»» Prikaže se [AUTO] (samodejno).
»» Vse razpoložljive postaje se programirajo
v vrstnem redu jakosti sprejema valovnega
pasa.
»» Samodejno se predvaja prva programirana
radijska postaja.

11
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•• Programirati je mogoče do 10 prednastavljenih radijskih
postaj.

1
2
3

4

Nastavitev radijske postaje.
Pritisnite PROG, da vklopite programski
način.
»» Prikaže se [P01].
Pritisnite PRESET +/-, da tej radijski postaji
dodelite številko, in nato pritisnite PROG
za potrditev.
»» Prikažeta se številka prednastavitve in
frekvenca prednastavljene postaje.
Za programiranje dodatnih postaj ponovite
zgornje korake.
Nasvet

•• Če želite prepisati programirano postajo, na njeno
mesto shranite drugo postajo.

Izbira prednastavljene radijske
postaje
V načinu kanalnika pritisnite PRESET +/-, da
izberete številko prednastavitve.

7 Druge funkcije
Poslušanje zunanje naprave
Prek mikro glasbenega stolpa lahko poslušate
zunanjo napravo.

1
2
3

Pritisnite MP3-LINK na daljinskem
upravljalniku, da izberete vir AUX.

8 Informacije o
izdelku
Opomba
•• Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o
izdelku brez vnaprejšnjega obvestila.

Kabel MP3 Link priključite na:
• vtičnico MP3-LINK (3,5 mm) na enoti,
• priključek za slušalke na znanji napravi.

Specifikacije

Zaženite predvajanje naprave (oglejte si
uporabniški priročnik naprave).

Ojačevalnik
Ocenjena izhodna moč
Frekvenčni odziv
Razmerje signal/šum
Vhod Aux

STANDBY

2 x 2 W RMS
60 Hz–20 kHz
> 57 dBA
0,6 V RMS,
22 kiloohmov

MP3 LINK

Plošča
Vrsta laserja
Premer plošče
Podprti diski
Avdio DAC
Popolnoma usklajeno
popačenje
Frekvenčni odziv
Razmerje signal/šum

Polprevodnik
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW
24 bitov/44,1 kHz
< 1 % (1 kHz)
60 Hz –20 kHz
(44,1 kHz)
> 57 dBA

Kanalnik
Razpon iskanja postaj

FM:
87,5–108
MHz
50 KHz

Mreža iskanja postaj
Občutljivost
– Mono, razmerje signal/šum 26 dB < 22 dBf
– Stereo, razmerje signal/šum 46 dB < 48 dBf
SL
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Selektivnost iskanja
Popolnoma usklajeno popačenje
Razmerje signal/šum

> 28 dBf
<3%
> 55 dB

Zvočniki
Impedanca zvočnika
Gonilnik zvočnika
Občutljivost

9 Odpravljanje
težav
Pozor

4 ohmi
2,5-palčni polnega
razpona
> 82 dB/m/W
± 3 dB/m/W

Splošni podatki
Adapter
9 V; 1,5 A
Poraba energije med
delovanjem
10 W
Poraba energije v stanju
pripravljenosti
< 0,5 W
Mere
- Glavna enota
(Š x V x G)
400 x 202 x 80 mm
Teža
– Z embalažo
3,82 kg
– Glavna enota
1,4 kg

•• Ne odstranjujte ohišja aparata.

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli
ne poskušajte popravljati sami.
Če imate težave z uporabo tega izdelka, si
oglejte naslednje točke, preden se obrnete na
servis. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti,
pojdite na Philipsovo spletno stran
(www.philips.com/support). Preden navežete
stik s Philipsom postavite aparat v vašo bližino in
pripravite številko modela ter serijsko številko.
Ni napajanja
•• Zagotovite, da je napajalni kabel AC enote
pravilno povezan.
•• Zagotovite, da je vtičnica AC napajana.
•• Sistem je opremljen z varčno funkcijo,
ki ga samodejno izklopi 15 minut po
koncu predvajanja skladbe in neuporabe
upravljanja.
Enota se ne odziva
•• Izključite in znova priključite napajalni vtič
AC in nato znova vklopite sistem.
Ni zvoka ali pa je slab
•• Nastavitev glasnost.
Daljinski upravljalnik ne deluje
•• Preden izberete katerikoli funkcijski
gumb, izberite ustrezni vir z daljinskim
upravljalnikom, in ne z glavno enoto.
•• Daljinski upravljalnik približajte enoti.
•• Baterijo vstavite tako, da sta pola (znaka +
in –) obrnjena, kot je prikazano.
•• Zamenjajte baterijo.
•• Daljinski upravljalnik usmerite neposredno
v senzor na sprednji strani enote.

13
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Plošče ni bilo mogoče zaznati
•• Vstavite ploščo.
•• Preverite, ali je plošča vstavljena z licem
navzdol.
•• Počakajte, da izgine kondenz na leči.
•• Zamenjajte ali očistite ploščo.
•• Uporabite zaključen CD ali ploščo z
ustrezno obliko zapisa.
Slab radijski sprejem
•• Povečajte razdaljo med enoto in
televizorjem ali videorekorderjem.
•• Popolnoma raztegnite anteno.

SL
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