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1	 Dôležité

Význam	týchto	bezpečnostných	symbolov	

  
Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál 
vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti 
všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte 
kryt. 
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade 
ktorých by ste si mali pozorne preštudovať 
priloženú literatúru, aby ste predišli problémom 
s prevádzkou a údržbou. 
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru 
alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť 
zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani 
vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať 
predmety naplnené tekutinami, napr. vázy. 
VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým 
prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti 
s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo 
k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký 
kolík do širokého otvoru v zásuvke.) 
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte 

podľa pokynov výrobcu. Neinštalujte v 
blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, 
tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia 
(vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú 
teplo. 

• Dbajte na to, aby na sieťový kábel 
nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä 
pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a 
v mieste, kde vychádza zo zariadenia.

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Počas búrok s bleskami alebo pri 
dlhodobom nepoužívaní odpojte toto 
zariadenie zo siete. 

• Všetky opravy zverte do rúk 
kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie 
akýmkoľvek spôsobom poškodené, 
napríklad bol poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka, ak bola na zariadenie 
vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol 
nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené 
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie 
nefunguje správne, prípadne ak spadlo.

• UPOZORNENIE ohľadom používania 
batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, 
ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, 
škodu na majetku alebo poškodenie 
zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, 

s orientáciou pólov + a - podľa 
označenia na zariadení.

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

• Batérie (súprava batérií alebo vstavané 
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je 
napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo 
podobné zdroje tepla.

• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu 
nepoužíva, vyberte batérie.

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na zariadenie žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Tam, kde ako odpájacie zariadenie 
slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie 
zariadenie, musí zostať toto odpájacie 
zariadenie ľahko prístupné pre okamžité 
použitie.
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Varovanie

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

zariadenie.
 • Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným 

svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla. 
 • Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto 

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

káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto 
zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

Výstraha

 • Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie 
úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto 
dokumente, môže mať za následok vystavenie sa 
nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú 
prevádzku.
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2 Vaše 
zariadenie CD 
Soundmachine

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak 
chcete naplno využiť podporu poskytovanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte výrobok na 
lokalite www.philips.com.

Úvod
Toto	zariadenie	vám	umožňuje:

• počúvať zvukový obsah z diskov a 
iných externých zariadení,

• počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Zariadenie	podporuje	nasledujúci	formát	
médií:

 
Čo	je	v	škatuli

  



5SK

3	 Úvodné	pokyny
Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.

Inštalácia	batérií
Poznámka

 • Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia 
likvidovať správnym spôsobom.

1 Otvorte priečinok na batérie.
2 Vložte 6 x 1,5 V batérie typu R14/

UM2/C-článok (nie sú súčasťou balenia) so 
správnou polaritou (+/-) podľa označenia. 

3 Zatvorte priečinok na batérie.

 
Pripojenie napájania

Výstraha

 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite 
sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu 
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

 • Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, 
že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

6 x 1.5 V R14/UM/C CELL
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4	 Používanie	
zariadenia CD 
Soundmachine

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak 
chcete naplno využiť podporu poskytovanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte výrobok na 
lokalite www.philips.com.

Prehrávanie disku
Poznámka

 • Nie je možné prehrávať disky CD kódované 
technológiami na ochranu autorských práv.

Môžete prehrávať komerčne dostupné 
hudobné disky CD:
• Zapisovateľné disky CD (CD-R)
• Prepisovateľné disky CD (CD-RW)
• Disky MP3-CD
• Disky WMA-CD
1 Otvorte priečinok na disk.
2 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou 

musí smerovať nahor. 
3 Zatvorte priečinok na disk.
4 Prepnite volič OFF•FM•CD do polohy CD.

• Prehrávanie pozastavíte/obnovíte 
stlačením tlačidla .

• Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
.

  

Programovanie skladieb

Poznámka

 • Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

1 Pri zastavenom prehrávaní v režime CD 
stlačte tlačidlo PROG.

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte skladbu 
a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo 
PROG.

3 Opakovaním kroku 2 naprogramujete 
ďalšie skladby.

4 Stlačením tlačidla  prehráte 
naprogramované skladby.

5 Na vymazanie programu stlačte tlačidlo .

Ovládanie prehrávania
Opakovanie skladby alebo 
všetkých skladieb.
Prehrávanie skladieb v 
náhodnom poradí.

PROG Programovanie skladieb.
Zastavenie prehrávania alebo 
vymazanie programu.
Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

 / Preskočenie skladby alebo 
vyhľadávanie v rámci prehrávania.

-VOLUME+ Nastavenie hlasitosti.

Počúvanie	rádia
Poznámka

 • Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, 
videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.

 • Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte 
polohu antény.

1 Prepnite volič OFF•FM•CD do polohy FM.
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2 Pomalým otáčaním ovládača TUNING 
nalaďte rozhlasovú stanicu. 

 
Počúvanie	z	externého	
zariadenia
Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj 
zvuk z externého zvukového zariadenia.
1 Prepnite volič OFF•FM•CD do polohy FM 

alebo CD.
2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je 

súčasťou balenia) k:
• zásuvke MP3-LINK (3,5 mm) na tomto 

zariadení
• konektoru pre slúchadlá na externom 

zariadení
3 Na externom zariadení spustite 

prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode 
na používanie daného zariadenia).
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5	 Technické	údaje
Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 2 x 1 W RMS
Frekvenčná odozva 80 Hz – 16 kHz,  

± 3 dB
Odstup signálu od šumu 50 dB
Vstup MP3 Link 0,5 V RMS 

20 kiloohmov

Disky

Typ lasera Polovodičový
Priemer disku 12 cm/8 cm
Podporované disky CD-DA, CD-R, 

CD-RW
Audio DAC 24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické 
skreslenie

< 1 %

Frekvenčná odozva 60 Hz – 16 kHz
Odstup signálu od šumu 55 dBA

Rádioprijímač

Rozsah ladenia FM: 87,5 – 108 MHz
Celkové harmonické 
skreslenie

< 3 %

Odstup signálu od šumu 40 dB

Všeobecné	informácie

Sieťové napájanie 220 – 240 V~, 
50/60 Hz

Prevádzková spotreba 
energie

5 W

Batérie 9 V, 6 x 1,5 V R14/
UM2/C CELL

Rozmery: Hlavná 
jednotka (Š x V x H)

 
245 x 131 x 212 mm

Hmotnosť
- S obalom
- Hlavná jednotka

 
1,5 kg
1,1 kg
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6 Riešenie 
problémov

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne	napájanie
 • Uistite sa, že je elektrická zástrčka jednotky 

správne pripojená.
 • Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod 

prúdom.
 • Vložte batérie so správnou polaritou 

(podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
 • Vymeňte batériu.

Žiadny	zvuk
 • Nastavte hlasitosť.
 • Uistite sa, že prehrávaná skladba je v 

kompatibilnom formáte.

Displej nepracuje správne. /Zariadenie 
nereaguje	na	použitie	ovládacích	prvkov.
• Odpojte napájací kábel. 
• Po niekoľkých sekundách pripojte napájací 

kábel.

Disk	sa	nedá	prehrať
 • Uistite sa, že štítok disku je vložený 

potlačenou stranou smerom nahor. 
 • Disk utrite čistiacou tkaninou z mikrovlákna, 

a to priamym pohybom smerom od stredu 
k okraju disku.

 • Tento disk môže byť chybný. Prehrajte iný 
disk.

 • Uistite sa, že disk CD je uzatvorený disk 
typu CD/CD-R/CD-RW.

 • Uistite sa, že šošovka lasera je čistá.
 • Uistite sa, že disk CD nie je šifrovaný 

technológiami na ochranu autorských práv.

Dochádza k preskakovaniu skladieb na disku 
CD
 • Uistite sa, že disk CD nie je poškodený 

alebo špinavý.
 • Uistite sa, že režim programovaného/

náhodného prehrávania je vypnutý.
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7 Upozornenie
Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, 
že tento výrobok spĺňa základné požiadavky 
a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 
2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na 
lokalite www.philips.com/support.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene 
povolené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
používať toto zariadenie.

  
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 
možno recyklovať a znova využiť. 

 
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2012/19/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného 
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domáceho 
odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu 
pomôžete zabrániť možným negatívnym 
následkom pre životné prostredie a ľudské 
zdravie.

 
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Smernice EÚ č. 2013/56/EC nemožno likvidovať 
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách 
separovaného zberu batérií, pretože správna 
likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym 

následkom na životné prostredie a ľudské 
zdravie.

Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Tento	prístroj	je	označený	nasledovným	
štítkom:

 
Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza v priečinku na batérie.
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