
Základný návod na obsluhu

Bezdrôtový reproduktorový systém

Model č. SC-TMAX5

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.
Prečítajte si pozorne tento návod, aby ste dosiahli optimálny výkon a bezpečnosť.
Tento návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie.

Tento návod obsahuje základné informácie. Podrobné pokyny nájdete na webovej 
stránke nižšie.

https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oi/sc_tmax5/

Vyrobené:    Panasonic Corporation
    Kadoma, Osaka, Japonsko
Splnomocnený zástupca v Európe: Panasonic Marketing Europe GmbH
    Panasonic Testing Centre
    Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

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

1202-0001952

CHARGE USB AUX

AUXDC IN
5 V 2 A

Webová stránka: http://www.panasonic.com
Sk

Slovensky

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE!
Jednotka
• Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku,
– Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti ani 

kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
– Na toto zariadenie neumiestňujte žiadne predmety 

naplnené tekutinami, napríklad vázy.
– Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
– Neodstraňujte kryty.
– Neopravujte zariadenie vlastnými silami. Opravy 

zariadenia musí vykonávať iba kvalifikovaný servisný 
technik.

– Dbajte na to, aby do zariadenia nespadli kovové predmety.
– Neodkladajte na toto zariadenie ťažké predmety.

Sieťový kábel
• Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku,
– Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá údajom 

uvedeným na výrobnom štítku tohto zariadenia.
– Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky až na doraz.
– Neťahajte za napájací kábel, neohýbajte ho ani na kábel 

neodkladajte ťažké predmety.
– Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
– Odpájajte zariadenie od elektrickej siete ťahom za 

zástrčku, nie za kábel.
– Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku alebo zásuvku.

• Sieťová zástrčka je odpojovacie zariadenie. Umiestnite toto 
zariadenie tak, aby bolo v prípade potreby možné okamžite 
vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Bezdrôtové nabíjanie
• Uistite sa, že váš smartfón je kompatibilný s Qi. Nabíjanie 

smartfónu, ktorý nie je kompatibilný s Qi, môže smartfón 
prehriať a pretrhnúť.

• Nenabíjajte smartfón pomocou iných postupov, ako je 
uvedené.

• Ak máte elektrické zariadenie, napríklad implantovaný 
kardiostimulátor alebo implantovaný defibrilátor, pred 
použitím tohto produktu sa poraďte s lekárom. Rádiové 
vlny z tejto jednotky by mohli nepriaznivo ovplyvniť činnosť 
elektronických zdravotníckych pomôcok.

• Pred umiestnením do oblasti bezdrôtového nabíjania zložte 
kryt smartfónu.

• Počas nabíjania nezakrývajte toto zariadenie do deky alebo 
inej prikrývky.

• Medzi povrch nabíjacej plochy a smartfón neumiestňujte 
kovové predmety, ako sú nálepky, remene alebo spony, ktoré 
obsahujú kov.

UPOZORNENIE!
Jednotka
• Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku,
– Neinštalujte ani neukladajte toto zariadenie do knižnice, 

vstavanej skrine alebo iného uzatvoreného priestoru. 
Zaistite dobrú ventiláciu zariadenia.

– Nezakrývajte ventilačné otvory tohto zariadenia novinami, 
obrusmi, záclonami a podobnými predmetmi.

– Neodkladajte na toto zariadenie zdroje otvoreného ohňa, 
napríklad zapálené sviečky.

• Toto zariadenie je určené pre použitie v miernom klimatickom 
pásme.

• Toto zariadenie môže počas používania prijímať rádiové 
rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Pokiaľ k takémuto 
rušeniu dôjde, zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a 
mobilným telefónom.

• Nevystavujte toto zariadenie priamemu slnečnému svetlu, 
vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.

• Po dlhšom používaní sa tento systém môže zahriať. Toto je 
normálne. Neznepokojujte sa.

• Ak sa počas používania vyskytne nejaká odchýlka, ako je 
dym, nezvyčajný zápach alebo hluk alebo nadmerné teplo, 
alebo ak výrobok spadol, zvlhol alebo je poškodený, okamžite 
produkt odpojte od zdroja napájania a kontaktujte servis.

• Môže dôjsť k zafarbeniu v dôsledku podmienok používania 
alebo prostredia používateľa.

Bezdrôtové nabíjanie
• Pri používaní tohto zariadenia ho udržiavajte čo najďalej od 

telefónov s pevnou linkou, televízorov, rádií a iných zariadení. 
Inak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu zariadení.

• Ak sa smartfón používa na telefonovanie alebo komunikáciu 
počas nabíjania touto jednotkou, môže dôjsť k zlému príjmu.

• Neumiestňujte magnetické karty alebo podobné predmety do 
blízkosti tohto zariadenia. Údaje môžu byť vymazané.

• Neumiestňujte magnetizované predmety do blízkosti tohto 
zariadenia. Silný magnetizmus v blízkosti produktu môže 
spôsobiť jeho poruchu.

• Neumiestňujte RFID/NFC karty alebo podobné predmety do 
blízkosti tohto zariadenia. Karta môže byť poškodená.

• Nie je možné nabíjať súčasne viac smartfónov 
kompatibilných s Qi.

• Pri nabíjaní smartfónu majte všetky ostatné zariadenia, ktoré 
je možné nabíjať bezdrôtovo, najmenej 30 cm od seba. V 
opačnom prípade nemusí byť smartfón správne rozoznaný a 
nemožno ho nabiť.

• Pri nabíjaní smartfónu buďte opatrní.
– Do oblasti bezdrôtového nabíjania neumiestňujte nič iné 

ako smartfón s funkciou bezdrôtového nabíjania.
– Počas nabíjania alebo bezprostredne po dokončení 

nabíjania sa nedotýkajte oblasti bezdrôtového nabíjania a 
oblasti kontaktu smartfónu. Povrch môže byť horúci.

Symboly na tomto produkte (vrátane príslušenstva) 
predstavujú nasledujúce:

Prehlásenie o zhode (DoC)
Spoločnosť „Panasonic Corporation“ týmto vyhlasuje, že tento 
výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného prehlásenia o 
zhode na naše RE výrobky z nášho serveru:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na splnomocneného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing 
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Typ bezdrôtového 
pripojenia

Frekvenčné 
pásmo

Maximálny výkon
(dBm EIRP)

Bluetooth® 2402 – 2480 MHz 10 dBm

Príslušenstvo
 1 napájací kábel

 Nastavenie
Pripojte napájací kábel.

a K elektrickej zásuvke

B Umiestnenie
Tento systém môžete umiestniť vertikálne alebo horizontálne.

a Vertikálne umiestnenie
b Horizontálne umiestnenie
 (Položte ho tak, aby gumená nožička smerovala nadol.)

Poznámka:
• Zariadenie udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 10 cm od iných 

predmetov, aby bola zaistená správna ventilácia.
• Reproduktory nemajú magnetické tienenie. Neumiestňujte ich 

do blízkosti počítačov alebo iných zariadení ľahko ovplyvnených 
magnetizmom.

• Funkciu bezdrôtového nabíjania nemôžete použiť, keď je 
zariadenie umiestnené horizontálne.

UPOZORNENIE!
• Nesprávna manipulácia alebo spôsob prepravy môžu 

spôsobiť, že zariadenie spadne atď., čo môže mať za 
následok poškodenie alebo zranenie osôb.

• Zariadenie neklaďte na stôl ani na vyvýšený povrch.
• Nedovoľte deťom vyliezť na zariadenie.
• Keď sú bábätká alebo deti blízko, buďte opatrní.

     

C Prehľad ovládacích prvkov
a Pohľad zozadu
b Označenie stredovej oblasti nabíjania

1 Oblasť bezdrôtového nabíjania
 Umiestnite na označenie smartfón kompatibilný s Qi.
2 Micro USB port
 Iba pre externý zdroj napájania.
3 Konektor AUX IN
 Pripojte externé hudobné zariadenie a prehrávajte hudbu.
 Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia držte jednotku.
4 USB port ( )
 Pripojte USB zariadenie na prehrávanie MP3 skladieb.
 Pri pripájaní alebo odpájaní USB zariadenia držte jednotku.
5 Prepínač pohotovostného režimu/zapnutia [/I]
 Stlačením prepnete zariadenie zo zapnutého stavu do 

pohotovostného režimu a naopak. V pohotovostnom 
režime zariadenie stále spotrebováva množstvo energie.

6 Zosilnenie basového zvuku
7 Indikátor D.BASS
 Rozsvieti sa pri zapnutí efektu D.BASS.
8 Indikátor CHARGE
 Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Bezdrôtové 

nabíjanie“.
9 Voľba svetelných efektov
 Môžete zmeniť svetelný efekt na systéme.
 Opakovaným stláčaním zvoľte požadovaný svetelný efekt.
0 Indikátor USB
 Rozsvieti sa vtedy, keď je USB zvolené ako zdroj zvuku.
 Indikátor AUX
 Rozsvieti sa vtedy, keď je AUX zvolené ako zdroj zvuku.
 Indikátor Bluetooth®

 Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Použitie funkcie 
Bluetooth®“.

 Voľba zdroja zvuku
 Opakovaným stláčaním zvoľte zdroj:

USB AUX BLUETOOTH

 Ak chcete spustiť Bluetooth® spárovanie, stlačte a podržte 
tlačidlo dovtedy, pokiaľ nezačne blikať indikátor Bluetooth®.

 Základné ovládanie prehrávania
 Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Základné 

prehrávanie“.
 Voľba DEMO prehrávania
 Stlačte a podržte tlačidlo  na viac ako 2 sekundy a 

začne sa prehrávanie vstavanej ukážkovej skladby. Ak 
chcete toto prehrávanie zrušiť, stlačte toto tlačidlo znova.

 Úprava úrovne hlasitosti
 Ak je hlasitosť nastavená na maximum alebo minimum, 

indikátor D.BASS dvakrát zabliká.

Základné prehrávanie
Môžete vychutnať MP3 skladby z USB zariadenia a ovládať 
obsah v Bluetooth® zariadení.

Prehrať Stlačte tlačidlo .

Pozastaviť Stlačte tlačidlo .
Opätovným stlačením pokračujete v 
prehrávaní.

Preskočiť Stlačte tlačidlo [/] alebo [/].

Vyhľadať Stlačte a podržte tlačidlo [/] alebo 
[/].

Poznámka:
V závislosti od Bluetooth® zariadenia nemusia niektoré 
operácie fungovať.

D Bezdrôtové nabíjanie
Smartfón kompatibilný s Qi môžete nabíjať umiestnením do 
oblasti bezdrôtového nabíjania.

Indikátor CHARGE Stav
Nesvieti • Nabíjanie je ukončené.

• Smartfón nie je rozoznaný 
týmto zariadením.

Svieti Nabíjanie smartfónu.
Rýchlo bliká
(v 0,25 sekundových 
intervaloch)

Vyskytla sa chyba nabíjania 
alebo došlo k poruche.

Bliká pomaly
(v sekundových 
intervaloch)

Teplota smartfónu 
kompatibilného s Qi je veľmi 
vysoká alebo príliš nízka.

E Použitie externej power banky
Pripojte externú power banku (nie je súčasťou balenia) k 
micro USB portu na zadnej strane zariadenia.
Pri pripájaní alebo odpájaní externej power banky držte 
jednotku.

a USB kábel (nie je súčasťou príslušenstva)
b Externá power banka (nie je súčasťou príslušenstva)
C Nenechávajte visieť power banku na USB kábli, v 

opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu USB kábla 
alebo USB konektora.

Poznámka:
• Ak je power banka použitá ako zdroj napájania, bezdrôtové 

nabíjanie je vypnuté.
• Nepoužívajte power banku, ktorá nezodpovedá bezpečnostným 

normám.
• Nepoužívajte power banku s výstupným výkonom pod 5 V, 2 A.
• Nepoužívajte poškodenú power banku. Môže to spôsobiť požiar, 

zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie produktu.

Použitie funkcie Bluetooth®

Príprava
Zapnite funkciu Bluetooth® na zariadení a umiestnite 
zariadenie do blízkosti systému.

1 Stlačte a podržte tlačidlo [SELECT/-  PAIRING] 
dovtedy, pokiaľ nezačne blikať indikátor Bluetooth®.

2 Vyberte „SC-TMAX5“ v menu Bluetooth® na zariadení.
 Indikátor Bluetooth® prestane blikať a rozsvieti sa.

3 Spustite prehrávanie na zariadení.

Použitie aplikácie „Panasonic MAX Juke“
Môžete si stiahnuť a nainštalovať bezplatnú aplikáciu 
„Panasonic MAX Juke“ na Google Play™ alebo App 
Store® pre získanie dodatočných funkcií, ako je napríklad 
požiadavka na jukebox, diaľkové ovládanie, ovládanie 
hudby, DJ osvetlenie a nastavenia hlavnej jednotky, atď.

: Google Play™ : App Store®

Podrobnosti o aplikácii nájdete na nižšie uvedenej stránke.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/
audio/app/
(Táto stránka je k dispozícii len v angličtine.)

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované 
ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a a 
akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic 
Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné 
známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných 
vlastníkov.
Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti 
Google LLC.
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc., 
zaregistrovaná v USA a iných štátoch.
Qi a logo Qi sú ochranné známky spoločnosti Wireless 
Power Consortium.

Tento symbol označuje separovaný zber 
použitých elektrických a elektronických 
zariadení.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v 
„Návode na obsluhu (formát PDF)“.

Striedavý prúd

Jednosmerný prúd

Zapnuté

Pohotovostný režim

Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku je dvojito 
izolovaná.)


