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Návod na obsluhu
Zvukový systém domáceho kina

SC-HTB100Model č.

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Pre optimálny výkon a bezpečnosť si pozorne prečítajte tento návod.
Tento návod uschovajte pre použitie v budúcnosti.

Zahrnutý návod na inštaláciu
Inštalačné práce musí vykonať kvalifikovaný špecialista. ( 4 to 6)
Pred začatím práce si pozorne prečítajte tento návod na montáž a návod na obsluhu, aby ste sa 
uistili, že inštalácia je vykonaná správne.
(Odložte si tento návod. Môže byť užitočný pri údržbe alebo premiestnení tohto systému.)

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ 

www.panasonic.eu/register

UPDATES TIPS NEWS OFFERS

Ver. 1.0.3
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UPOZORNENIE
Zariadenie
• Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku,

– Neinštalujte ani neumiestňujte toto zariadenie do knižnice, vstavanej skrinky alebo do iného 
uzatvoreného priestoru. Uistite sa, že je zariadenie dobre vetrané.

– Neblokujte vetracie otvory tohto zariadenia novinami, obrusmi, záclonami a podobnými 
predmetmi.

– Na zariadenie nedávajte zdroje s otvoreným ohňom ako sú sviečky.
• Toto zariadenie je určené pre použitie v primeraných klimatických podmienkach.
• Toto zariadenie môže počas používania prijímať rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak 

dôjde k takémuto rušeniu, zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a mobilným telefónom.
• Zariadenie umiestnite na rovný povrch mimo priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vysokej 

vlhkosti a nadmerných vibrácií.
• Po dlhšom používaní sa tento systém môže zahriať. Toto je normálne. Neznepokojujte sa.

Napájací kábel
• Sieťová zástrčka je odpojovacie zariadenie. Toto zariadenie nainštalujte tak, aby ste sieťovú zástrčku 

mohli okamžite odpojiť od sieťovej zásuvky.

Batéria
• Ak batériu vymeníte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo jej explózie. Vymeňte len za typ odporúčaný 

výrobcom.
• Pri likvidácii batérií kontaktujte miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob 

likvidácie.
• Neohrievajte ani nevystavujte ohňu.
• Nenechávajte batérie vo vozidle na priamom slnečnom žiarení dlhší čas, ak sú zatvorené okná a 

dvere.
• Vložte podľa naznačenej polarity.
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, batérie vyberte. Skladujte ich na chladnom a 

suchom mieste.

Symboly na tomto produkte (vrátane príslušenstva) predstavujú nasledujúce: 

Striedavý prúd

Jednosmerný prúd

Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku je dvojito izolovaná.)

Zapnutie

Pohotovostný režim
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Vlastnosti
Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making connections 
and operating this product. Retain this manual for future reference.
• LINE input
• Optical input
• USB slot
• ARC function
• Bluetooth playback

Obsah balenia

Hlavná jednotka Diaľkový ovládač Sieťový adaptér Hmoždinky (2x) a 
skrutky (2x)

Umiestnenie
Umiestnenie hlavnej jednotky do stojana, na stôl alebo na stenu 
Aby sa zabránilo zraneniu, musí byť zariadenie soundbar bezpečne pripevnené k stene v súlade s nižšie 
uvedenými pokynmi na inštaláciu. 

Dodatočne požadované príslušenstvo (komerčne dostupné) 
• Lanko na prevenciu proti pádu (x2) 
• Skrutkové očká (na pripevnenie lanka proti pádu) (x2) 

Poznámka:
• Používajte komerčne dostupné skrutky, ktoré sú schopné uniesť viac ako 30 kg. 
• Použite lanko, ktoré je schopný uniesť viac ako 30 kg (s priemerom približne 1,5 mm). 

1 Pripojte lanko k hlavnej jednotke. 
Lanko Lanko
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2 Umiestnite hlavnú jednotku do požadovanej polohy a každé lanko pripevnite 
na stojan alebo stôl. 

Skrutkové očko

Uistite sa, že vôľa lanka je minimálna. 
Hlavnú jednotku neopierajte o televízor alebo o stenu.

Upevnite skrutkové očko do polohy schopnej uniesť viac ako 30 kg. 
V závislosti od umiestnenia hlavnej jednotky sa poloha skrutkovania skutkového očka môže líšiť.

Montáž na stenu 
Montáž  soundbaru na stenu
Aby sa zabránilo zraneniu, musí byť zariadenie soundbar bezpečne pripevnené k stene v súlade s nižšie 
uvedenými pokynmi na inštaláciu. 

Zaskrutkujte skrutky do steny:
• Pomocou nižšie uvedených rozmerov zistite polohy priskrutkovania na stene. 

Stena alebo stĺp 

• Nad hlavnou jednotkou nechajte aspoň 100 mm voľného priestoru, aby bolo k dispozícii dostatočné 
miesto na upevnenie hlavnej jednotky. 

• Nezabudnite používať vodováhu, aby ste zaistili, že obidva montážne otvory budú v rovine.
 Poznámka: Ak inštalujete skrutky do sadrokartónu alebo betónu, použite hmoždinky (sú súčasťou 

príslušenstva) určené pre tento typ povrchu, tie sa pri upevňovaní na drevo nevyžadujú. 

Bezpečnostné požiadavky pre upevnenie na stenu:
• Zariadenie pripevnené na stene musí byť umiestnené tak, aby kovové časti zariadenia, ako napríklad 

upevňovacie skrutky, neboli uzemnené cez kovové prvky v stene, ako sú kovové lišty, drôtené lišty a 
kovové platne, aby sa zabránilo emisiám dymu, vznieteniu a riziku požiaru.

• Pri montáži musíte zabezpečiť, aby sa žiadne kovové časti zariadenia (napríklad upevňovacie skrutky) 
nedotýkali žiadnych kovových častí v stene, ako je uvedené vyššie. 

Upozornenie: Uchovávajte upevňovacie skrutky a plastové skrutkové hmoždinky mimo dosahu detí, aby 
nedošlo k prehltnutiu. 
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1. Vyvŕtajte dva otvory (priemer asi 6 mm) v stene, pričom medzi 
vyvŕtanými otvormi je priestor 680 mm, ako je to znázornené na 
obrázku vpravo. Vložte dve dodávané hmoždinky do vyvŕtaných 
otvorov a potom zaskrutkujte dve skrutky (súčasť príslušenstva) do 
otvorov. Ako je znázornené na obrázku vpravo (schéma 1). 

2. Dajte pozor, aby ste medzi hlavami skrutiek a stenou ponechali 4 
mm. Ako je znázornené na obrázku vpravo (schéma 2). 

3. Zostavte zostavený soundbar na skrutky pripevnené v stene. Ako je 
znázornené na obrázku vpravo (schéma 3). 

4. Pripojte lanko na zabránenie pádu (nie je súčasťou 
príslušenstva) k skrutkovým očkám, pripevnite lanko k 
stene a dbajte na to, aby bola jeho vôľa minimálna. Ako 
je znázornené na dolnom obrázku (schéma 4). 

Poznámka: Použite lanko, ktoré je schopné uniesť viac ako 30 kg (s priemerom približne 1,5 mm). 

Panel
PREDNÝ PANEL:

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Skrutkové 
očko

Lanko

1 REPRODUKTOR: Zosilňovač jednotky. 
2 INDIKÁTOR: Zobrazuje aktuálny stav jednotky. 
3 SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA: Diaľkový ovládač 

namierte na snímač diaľkového ovládača, ďaleko od prekážok 
a v rámci prevádzkového rozsahu. 

Indikátor
• Červený: V pohotovostnom 

režime.
• Modrý: V Bluetooth režime.
• Zelený: V režime LINE IN.
• Žltý: V optickom režime.
• Fialový: V režime HDMI ARC.
• Tyrkysový: V režime USB.
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BOČNÝ PANEL:
1 STANDBY: Prepínanie medzi zapnutím zariadenia a jeho prepnutím 

do pohotovostného režimu.
2 ZDROJ: Prepnutie na iný režim zdroja medzi BLUETOOTH, LINE IN, 

USB, OPTICAL IN a ARC režimom.
3 HLASITOSŤ -: Stlačením znížite úroveň hlasitosti.
4 HLASITOSŤ +: Stlačením zvýšite úroveň hlasitosti.

ZADNÝ PANEL:

1 ARC SLOT: Konektor HDMI TV (ARC) (ARC kompatibilný).
2 USB SLOT: Prehrávanie MP3 súborov z pripojeného USB zariadenia.
3 LINE IN: Pripojte 3,5 mm slúchadlový konektor externého audio zariadenia.
4 OPTICAL DIGITAL AUDIO INPUT: Pripojenie k optickému výstupnému konektoru externého audio 

zariadenia.
5 DC IN (DC18V/2.0A): Napájací vstupný konektor.

Pripojenia
LINE IN

Tento soundbar má extra skupinu vstupných zvukových 
konektorov.  Môžete mať na vstupe analógové stereo 
zvukové signály z ďalších zariadení, ako sú VCD, CD, VCR, DVD 
prehrávač atď.
Pomocou zvukového kábla pripojte stereo audio výstupné 
konektory VCD, CD, VCR, DVD prehrávača k stereo vstupnému 
LINE IN konektoru tohto soundbaru.
Stlačením tlačidla [ ] na diaľkovom ovládači zvoľte LINE 
IN - zobrazí sa ako zelený svietiaci indikátor.

Optický vstup
Pomocou optického kábla pripojte optický vstup tohto 
soundbaru k optickému výstupu VCD, CD, VCR, DVD 
prehrávača. 
Stlačením tlačidla [ ] na diaľkovom ovládači zvoľte režim 
optického vstupu - indikátor sa na soundbare rozsvieti žltou 
farbou.

AUDIO VSTUP
LINE vstup Optický vstup

LINE výstup Optický výstup
AUDIO VSTUP
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ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)
ARC je funkcia spätného zvukového kanálu, ktorá sa používa v digitálnom zvukovom výstupe LCD 
televízorov s cieľom dosiahnuť optimálnu synchrónnu kvalitu zvuku. 
Pomocou HDMI kábla pripojte HDMI-ARC vstupný port tohto soundbaru k ARC výstupnému portu LCD 
televízora. 
Stlačením tlačidla [ ] na diaľkovom ovládači prepnite na režim HDMI ARC a indikátor na soundbare 
sa rozsvieti purpurovou farbou.

Automatické prepnutie do pohotovostného režimu
Tento soundbar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti tlačidiel 
a bez prehrávania zvuku z pripojeného zariadenia. 

BLUETOOTH
Stlačením tlačidla STANDBY na diaľkovom ovládači zapnite napájanie soundbaru, potom stlačením 
tlačidla [ ] na diaľkovom ovládači prepnite do režimu Bluetooth, indikátor začne rýchlo blikať 
modrou farbou čo znamená, že soundbar je v stave vyhľadávania Bluetooth signálu. Použite svoje 
Bluetooth zariadenie na vyhľadanie Bluetooth signálu soundbaru, v zozname zvoľte SC-HTB100, zadajte 
heslo 0000 ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, soundbar synchronizuje prehrávanie skladieb na vašom 
mobilnom telefóne a indikátor začne svietiť modrou farbou, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné.
Odpojením Bluetooth rozhrania na Bluetooth zariadeniach vypnete Bluetooth pripojenie. 

Poznámka:
• Dosah Bluetooth pripojenia je 10 metrov.
• Model SC-HTB100 vo vašom zariadení nebol odstránený. 
• V režime Bluetooth, je taktiež aktívne [PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ], [NASLEDUJÚCA], 

[PREDCHÁDZAJÚCA], [HLASISTOSŤ +/-] atď..

 Spárovanie zariadenia
Ak je tento soundbar už pripojený k Bluetooth zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom 
ovládači na jeho odpojenie, indikátor začne rýchlo blikať modrou farbou, aktivujte funkciu Bluetooth 
vášho zariadenia na vyhľadanie Bluetooth signálu, v zozname zariadení sa zobrazí Bluetooth názov 
párovania SC-HTB100. 

Poznámka: S týmto systémom môžete spárovať až 8. zariadení. Ak sa spáruje 9. zariadenie, vymení sa 
zariadenie, ktoré sa nepoužívalo najdlhšie. 
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 Pripojenie spárovaného zariadenia 
Ak je tento soundbar už pripojený k Bluetooth zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom 
ovládači na jeho odpojenie, indikátor začne rýchlo blikať modrou farbou, aktivujte funkciu Bluetooth 
vášho zariadenia na vyhľadanie Bluetooth signálu, v zozname zariadení sa zobrazí Bluetooth názov 
párovania SC-HTB100 a klepnite naň. Keď je vaše zariadenie a soundbar pripojený, indikátor na 
soundbare sa rozsvieti modrou farbou.

 Odpojenie zariadenia 
Ak je tento soundbar pripojený k Bluetooth zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom 
ovládači na jeho odpojenie.

Poznámka: Tento soundbar je možné pripojiť súčasne iba k jednému zariadeniu; keď sa soundbar 
prepne do Bluetooth režimu, automaticky sa pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu; keď 
sa soundbar prepne na iný zdroj, predchádzajúce Bluetooth zariadenie sa odpojí. 

Diaľkový ovládač
Použitie diaľkového ovládača

Vložte batériu do diaľkového ovládača. Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača 
na prednom paneli. Diaľkový ovládač funguje vo vzdialenosti asi 8 metrov od snímača a v uhle asi 30 
stupňov z ľavej a pravej strany.

Vloženie batérie
1 Zložte kryt priestoru pre batériu na zadnej strane diaľkového ovládača. 

2 Vložte jednu batériu AAA/1,5 V do priestoru pre batériu a uistite sa, či 
je batéria vložená so správnou polaritou zodpovedajúcou symbolom +, 
-, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batériu. 

3 Vráťte kryt na svoje miesto.
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Poznámka:
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. 
• Slabé batérie môžu vytekať a vážne poškodiť diaľkový ovládač. 
• Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo 

iným podobným zdrojom tepla. 
• Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a batérie zlikvidujte v súlade s vašimi vládnymi 

nariadeniami.

Vyhnite sa používaniu za nasledujúcich podmienok 
• Vysoké alebo nízke extrémne teploty počas používania, skladovania alebo prepravy. 
• Výmena batérie za nesprávny typ. 
• Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo mechanické drvenie či porezanie batérie, ktoré 

môžu mať za následok výbuch. 
• Extrémne vysoká teplota a/alebo extrémne nízky tlak vzduchu, ktorý môže mať za následok výbuch 

alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu. 

1 POHOTOVOSTNÝ REŽIM
2 LINE
3 HLASITOSŤ +
4 PREDCHÁDZAJÚCA
5 PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ
6 HLASITOSŤ -
7 EQ
8 STLMENIE ZVUKU
9 BLUETOOTH
10 NASLEDUJÚCA
11 ZDROJ

Poznámka: Podrobnosti o funkcii tlačidiel diaľkového ovládača 
nájdete na str. 11 v kapitole základné prehrávanie. 
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Základné prehrávanie
Prevádzka

• Stlačením zapnete jednotku. Ďalším stlačením prepnete jednotku do 
pohotovostného režimu. 

• Keď je pripojený napájací kábel, zariadenie je v pohotovostnom režime (rozsvieti sa 
indikátor []).

• Primárny obvod je vždy „aktívny“, pokiaľ je sieťový adaptér pripojený k elektrickej 
zásuvke. 

• Stlačením vstúpte do režimu BT (Bluetooth). 
• Podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy odpojíte Bluetooth. 

• Opakovaným stláčaním prepínate medzi režimami BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL, 
HDMI ARC a USB.

• Opakovaným stláčaním prepínate medzi režimami ekvalizéra Eq1, Eq2 a Eq3.
 Eq1 (indikátor režimu bliká na 3 sekundy bielou farbou) znamená MUSIC,
 Eq2 (indikátor režimu bliká na 3 sekundy zelenou farbou) znamená MOVIE,
 Eq3 (indikátor režimu bliká na 3 sekundy červenou farbou) znamená NEWS .

• Stlačením vstúpte do režimu LINE IN.

• Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením obnovíte 
prehrávanie. 

• Stlačením preskočíte na nasledujúcu skladbu. 

• Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu skladbu. 

• Stlačením dočasne vypnete zvuk (indikátor bliká červenou farbou). Ďalším stlačením 
zvuk zapnete. 

• Stlačením tlačidla [HLASITOSŤ +] zvýšite hlasitosť.

• Stlačením tlačidla [HLASITOSŤ -] znížite hlasitosť.

USB prehrávanie
1. Vložte USB pamäťové zariadenie do USB konektora na zadnom paneli.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na jednotke alebo na diaľkovom ovládači zvoľte režim USB 

(indikátor svieti tyrkysovou farbou). 
3. Soundbar začne automaticky prehrávať MP3 skladbu z pripojeného USB zariadenia. 
 Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, stlačte tlačidlo .
 Na pre preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu stopu, stlačte tlačidlá / na diaľkovom 

ovládači.
 Na rýchly posun dopredu/dozadu, stlačte a podržte tlačidlá / na diaľkovom ovládači a 

indikátor začne rýchlo blikať tyrkysovou farbou.

Poznámka: Podporovaný je len formát FAT32, exFAT.
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Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servis, prosím skontrolujte nasledujúcu tabuľku. 

Problém Príčina(y) Riešenie

Bez napájania
• Napájací kábel adaptéra nie je pripojený 

k hlavnej jednotke alebo nie je 
pripojený k zdroju napájania. 

• Skontrolujte, či je napájací kábel 
adaptéra pevne pripojený. 

Zvuk
Nie je počuť 
žiaden zvuk, 
alebo je zvuk 
skreslený.

• Zvukové káble nie sú pripojené pevne.
• Hlasitosť je nastavená na minimálnu 

úroveň.
• Zvuk je vypnutý.
• Je jednotka umiestnená na extrémne 

teplom mieste?
• Skontrolujte, či je prijatý zvukový signál 

kompatibilný s jednotkou. 

• Pripojte pevne zvukové káble.
• Zvýšte hlasitosť.
• Stlačením tlačidla [MUTE] na 

diaľkovom ovládači zapnite zvuk. 
• Stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE],
• Premiestnite jednotku na chladnejšie 

miesto a skúste ju znova zapnúť. 
• Skontrolujte, či je zvukový signál v 

poriadku.

Diaľkový 
ovládač 
nefunguje.

• V diaľkovom ovládači nie je batéria. 
• Batéria je vybitá.
• Diaľkový ovládať nie je namierený na 

snímač diaľkového ovládača. 
• Diaľkový ovládač je mimo svojej 

prevádzkovej oblasti.
• Jednotka je vypnutá.

• Vložte doňho jednu batériu AAA/1,5 V.
• Vymeňte batériu za novú. 
• Uistite sa, či diaľkový ovládač smeruje 

na snímač diaľkového ovládača. 
• Uistite sa, či sa diaľkový ovládač 

nachádza v prevádzkovej oblasti.
• Vypnite jednotku a odpojte ju od 

sieťovej zásuvky. Potom jednotku 
znovu zapnite.

Technické údaje
Napájanie elektrickou energiou AC ~ 100-240 V,50/60 Hz, DC 18 V/2 A

Spotreba elektrickej energie 25 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime <0,5 W

Rozmery (Š x V x H) 762 (Š) mm x 58 (V) mm x 70 (H) mm
Hmotnosť 1,5 Kg

Pracovné 
prostredie

Teplota -10 ~ +35 °C
Relatívna vlhkosť 5% ~ 90%

RMS výstupný výkon 22,5 W na kanál (30% THD)
Celkový RMS výkon stereo režimu 45 W (30% THD)

Frekvenčná odozva ±3 dB (20 Hz ~ 20 kHz)
Bluetooth verzia V4.2

Bluetooth frekvenčné pásmo 2402 - 2480 MHz
Bluetooth maximálny výkon 7,5 dBm (5,62 mW)

Konektory

HDMI výstup (ARC) Formát zvuku LPCM
Optický audio vstup Formát zvuku LPCM

Analógový audio vstup AUX IN
USB slot Formát zvuku MP3, WAV (48 kHz)
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Referencie

Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť údajov a/alebo informácií počas 
bezdrôtového prenosu.
Frekvenčné pásmo
• Tento systém používa 2,4 GHz frekvenčné pásmo.
Certifikácia
• Tento systém je v súlade s frekvenčnými obmedzeniami a získal certifikáciu na základe frekvenčných 

zákonov. Preto nie je potrebné povolenie.
• Nižšie uvedené činnosti sú postihnuteľné v niektorých krajinách:

– Úprava alebo demontáž jednotky.
– Odstránenie indikácií špecifikácie.

Obmedzenia použitia
• Bezdrôtový prenos a použitie so všetkými Bluetooth zariadeniami nie je zaručené.
• Všetky zariadenia musia vyhovovať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
• V závislosti od špecifikácií a nastavení zariadenia môže pripojenie zlyhať alebo sa niektoré funkcie 

môžu líšiť.
• Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia Bluetooth. V závislosti od operačného prostredia a/

alebo nastavení nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Prenášajte dáta bezdrôtovo do tohto 
systému opatrne.

• Tento systém nemôže prenášať dáta do Bluetooth zariadenia.
Dosah použitia
• Toto zariadenie používajte v maximálnom rozsahu 10 m.
• Rozsah sa môže znížiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.
Rušenie z iných zariadení
• Ak je toto zariadenie umiestnené veľmi blízko iných zariadení Bluetooth, tento systém nemusí 

fungovať správne a môže dôjsť k poruchám, ako sú šum a zvukové skoky v dôsledku rušenia 
rádiovými vlnami, alebo zariadeniami, ktoré používajú pásmo 2,4 GHz.

• Tento systém nemusí fungovať správne, ak sú rádiové vlny z blízkej rozhlasovej stanice veľmi silné.
Účel použitia
• Tento systém je určený len na bežné použitie.
• Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadenia alebo v prostredí, ktoré je citlivé na rádiové rušenie 

(príklad: letiská, nemocnice, laboratóriá atď.).

Licencie
Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a spoločnosť Panasonic Corporation ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a 
obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Bezpečnostné informácie pre zákazníkov v EÚ
Slovensky
Prehlásenie o zhode (DoC)
Spoločnosť „Panasonic Corporation“ týmto vyhlasuje, že tento 
výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC do našich RE 
produktov z nášho DoC Servera:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontaktujte autorizovaného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Typ bezdrôtového 
pripojenia Frekvenčné pásmo Maximálny výkon 

(dBm e.i.r.p.)

Bluetooth® 2402 - 2480 MHz 7.5 dBm 
(5.62 mW)

Technické parametre sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Funkcia stlmenia 
na diaľkovom ovládači nemusí fungovať so 
všetkými televízormi. 
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Výrobca:

Importér pre Európu:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2020
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SK

Výrobok Panasonic
Na tento výrobok sa vzťahuje záruka E-Guarantee Panasonic.

Odložte si doklad o kúpe.
Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné 

na www.panasonic.com/sk
alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo 

pre volania z pevnej siete


