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 A Vyhlásenie o zákonnej zhode

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM.  
NEOTVÁRAJTE KRYT.

Tento symbol označuje, 
že vo vnútri je vysoké 
napätie. Akýkoľvek kontakt 
s vnútornými súčasťami tohto 
produktu je nebezpečný.

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI 
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA 
ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE 
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO 
VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE 
ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL 
OPRAVIŤ SÁM. SERVISNÉ PRÁCE MÔŽE 
VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ 
SERVISNÝ TECHNIK.

Tento symbol znamená, 
že k produktu je priložená 
dôležitá literatúra 
o prevádzke a údržbe.

Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické 
uzemnenie.

Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné 
symbolom Sieťové napätie (AC).

Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné 
symbolom Striedavé napätie (DC).

Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje 
používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej 
príručke.

 ❚ VAROVANIE
•	 Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie 

dažďu ani vlhkosti.
•	 Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.  

Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
•	 Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí 

byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

 ❚ UPOZORNENIE
•	 AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU 

ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.
•	 Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením. 
•	 Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť zástrčku z zásuvky, ktorá bude preto 

pripravená na prevádzku.

Bezpečnostné informácie
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 A Bezpečnostné opatrenia

 ❚ Bezpečnostné opatrenia pre napájací zdroj
•	 Elektrické zásuvky a predlžovacie káble nadmerne nezaťažujte.

 - Môže to mať za následok abnormálne zvýšenie teploty alebo požiar.
•	 Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
•	 Neumiestňujte výrobok do blízkosti tepelných zdrojov.
•	 Ak chcete vyčistiť kolíky napájacej zástrčky, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a kolíky 

utrite výlučne suchou tkaninou.
•	 Napájací kábel neohýbajte ani ho neťahajte silou.
•	 Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety.
•	 Napájací kábel nepripájajte k povolenej alebo poškodenej zásuvke.
•	 Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky, aby zástrčka v zásuvke pevne 

držala.
 - Ak je pripojenie nepevné, hrozí riziko vzniku požiaru.

•	 Pred pripojením napájacieho kábla so striedavým prúdom k adaptéru jednosmerného prúdu 
sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym 
elektrickým napájaním.

 ❚ Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
•	 Neumiestňujte výrobok do blízkosti zariadení alebo objektov, ktoré produkujú teplo alebo sú 

zdrojom ohňa (sviečky, odpudzovače komárov, ohrievače, radiátory atď.). Neumiestňujte na 
priame slnečné svetlo.

•	 Pri premiestňovaní produktu vypnite napájanie a odpojte všetky káble (vrátane napájacieho 
kábla) od zariadenia.
 - Poškodený kábel môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

•	 Montáž produktu do prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, prípadne prašných alebo 
extrémne chladných priestorov, môže viesť k problémom s kvalitou a poruchám produktu. Pred 
inštaláciou produktu v prostredí, ktoré nespĺňa požiadavky, požiadajte o doplňujúce informácie 
predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko.

•	 Keď sa produkt umiestňuje na policu, do skrinky alebo na stôl, uistite sa, že horný panel 
smeruje nahor.

•	 Neumiestňujte výrobok na nestabilné podklady (napr. nestabilné poličky, zvažujúce sa 
pracovné stoly atď.).
 - Ak dôjde k pádu produktu, môže to spôsobiť poruchu a riziko ujmy na zdraví. Silné vibrácie 

alebo nárazy môžu spôsobiť poruchu produktu a viesť k možnosti vzniku požiaru.
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•	 Produkt inštalujte s dostatočným priestorom na vetranie v jeho okolí.
 - Za produktom ponechajte voľný priestor viac ako 10 cm a viac ako 5 cm voľného miesta po 

stranách.
•	 Plastové baliace materiály držte mimo dosah detí.

 - Deťom hrajúcim sa s plastovými baliacimi materiálmi hrozí riziko zadusenia.

 ❚ Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu
•	 Používanie po dlhé časové úseky pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

 - Ak ste dlhší čas vystavený hlasitosti vyššej ako 85 dB, môže to mať nežiaduci vplyv na váš 
sluch. Čím je hlasitosť vyššia, tým závažnejšie môže byť poškodenie sluchu. Uvedomte si, že 
hlasitosť bežnej konverzácie je približne od 50 do 60 db a hlasitosť zvuku cestnej premávky 
je približne 80 db.

•	 Tento produkt je pod nebezpečne vysokým napätím. Nepokúšajte sa svojpomocne rozoberať, 
opravovať ani modifikovať toto zariadenie.
 - Ak potrebujete opravu produktu, obráťte sa na predajcu značky Samsung alebo servisné 

stredisko.
•	 Na produkt neumiestňujte žiadne nádoby s kvapalinami (napr. vázy, nápoje, kozmetiku, 

chemikálie atď.). Nedovoľte, aby sa do produktu (cez vzduchové prieduchy, vstupno/výstupné 
porty atď.) dostali kovové predmety (napr. mince, sponky do vlasov atď.) alebo horľavé 
materiály (napr. papier, zápalky atď.).
 - Ak sa do produktu dostane akákoľvek škodlivá látka alebo kvapalina, ihneď ho vypnite, 

odpojte napájací kábel a potom sa obráťte na predajcu značky Samsung alebo servisné 
stredisko.

•	 Zabráňte pádu produktu. V prípade mechanickej poruchy odpojte napájací kábel a obráťte sa 
na predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko.
 - TV opačnom prípade hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

•	 Výrobok nedržte ani neťahajte za napájací alebo signálny kábel.
 - Poškodený kábel môže spôsobiť poruchu produktu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

•	 V blízkosti produktu nepoužívajte ani neuchovávajte horľaviny.
•	 Ak produkt vydáva neobvyklé zvuky, je cítiť zápach spáleniny alebo z produktu uniká dym, 

ihneď odpojte napájací kábel a obráťte sa na predajcu značky Samsung alebo servisné 
stredisko.

•	 Ak zacítite plyn, okamžite vyvetrajte miestnosť. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky výrobku. 
Produkt nevypínajte ani nezapínajte.

•	 Produkt nevystavujte prudkým nárazom a úderom. Zabráňte perforácii produktu ostrými 
predmetmi.
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•	 Tento produkt sa môže presúvať a umiestňovať v interiéri.
•	 Tento produkt nie je odolný voči vode alebo prachu.
•	 Pri presúvaní produktu dávajte pozor, aby ste predišli jeho pádu a jeho možnému poškodeniu.

 ❚ Bezpečnostné opatrenia pre čistenie
•	 Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá, vosky, benzén, riedidlá, 

osviežovače vzduchu ani mazivá a nesprejujte ho insekticídmi.
 - Použitie ľubovoľného z týchto materiálov môže spôsobiť odfarbenie externého náteru, 

prípadne jeho odlúčenie alebo odlúpenie. Z produktu neodstraňujte informačné štítky.
•	 Pri čistení výrobku odpojte napájací kábel a produkt utrite čistou, suchou a jemnou tkaninou (z 

mikrovlákien alebo bavlny).
 - Nedovoľte, aby sa na produkte usádzal prach. Prach môže poškriabať jeho povrch.
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Začíname
 A Kontrola súčastí

Skontrolujte súčasti dodané s reproduktormi.

VL350 / VL351

Reproduktor Otočný ovládač Sieťový adaptér Sieťová zástrčka

Pripojte sieťovú zástrčku k 
adaptéru AC/DC, pričom by 
ste mali počuť „cvaknutie“, 
ktoré potvrdzuje ich spoľahlivé 
pripojenie.  
(Určené pre VL350 / VL351)

Stručnú inštalačnú 
príručku Regulačnú príručku

 � Sieťová zástrčka môže vyzerať inak alebo môže byť integrovaná do sieťového adaptéra.  
(Určené pre VL350 / VL351)

 � Sieťová zástrčka sa nesmie po montáži odstrániť. (Určené pre VL350 / VL351)

VL550 / VL551

Reproduktor Otočný ovládač Sieťový adaptér

Napájací kábel Stručnú inštalačnú príručku Regulačnú príručku

 � Uistite sa, že sieťový adaptér je položený naplocho na stole alebo na podlahe. Ak umiestnite sieťový adaptér 
v zavesenej polohe so vstupom pre kábel striedavého prúdu otočeným smerom nahor, voda alebo iné cudzie 
látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho poruchu.

 � V prípade záujmu o zakúpenie ďalších súčastí alebo voliteľných káblov sa obráťte na servisné stredisko 
spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.

UPOZORNENIE

 9 Na hlavnú jednotku nedávajte žiadne predmety ani si na ňu nesadajte.
 9 S produktom manipulujte opatrne, pretože má ostré hrany.
 9 Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na spodnej strane reproduktora.
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 A Prehľad produktu

 ❚ Horná/predná/pravá strana reproduktora

Bluetooth

Wi-Fi

AUX

1

2

1 Nastavenie 
hlasitosti 
(otáčanie 
dotykového 
kolieska)

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, dotknite sa 
dotykového kolieska a potiahnite ho v smere 
hodinových ručičiek.
Ak chcete znížiť hlasitosť, dotknite sa dotykového 
kolieska a potiahnite ho proti smeru hodinových 
ručičiek.

Prehrať / 
Pozastaviť

Ak chcete prehrávať alebo pozastaviť hudbu, 
dotknite sa tlačidla p.
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2 Displej 
LED LED Stav

Opis

Prevádzka Režim

Biela

Zapnutá Pripojené / Normálna prevádzka -

Bliká

Spúšťa sa -

Pripravené na pripojenie k otočnému 
ovládaču -

Aktualizácia firmvéru -

Pripravené na pripojenie Wi-Fi Wi-Fi

Modrá Bliká Čaká sa na pripojenie zariadenia Bluetooth

Červená Zapnutá Chyba pripojenia -

Žltá Blikne raz Keď je hlasitosť nastavená na 
minimum alebo maximum -

Vypnutá Vypnutá Úspora energie -

 � V prípade nečinnosti dlhšie ako 5 minút sa režim zmení na pohotovostný režim, aby sa znížila spotreba 
energie.

 � Tlačidlom Bluetooth / Wi-Fi / AUX sa postupne aktivujú jednotlivé funkcie.
 � Funkcie Prehrať / Pozastaviť a Preskočiť nie sú k dispozícii v režime AUX.
 � Ak chcete nastaviť pripojenie Bluetooth, stlačte tlačidlo Bluetooth najmenej na 5 sekúnd.
 � Funkcia stlmenie / obnovenie zvuku sa dá použiť prostredníctvom tlačidla Prehrať / Pozastaviť v režime AUX 

alebo Bluetooth (pri pripojení k televízoru).
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 ❚ Zadná strana reproduktora

AUX IN

AUX IN

AUX IN

AUX IN

AUX IN

AUX IN AUX IN

AUX IN

AUX IN

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

1

Tlačidlo RESET

2

3

4
5

1
Konektor 
POWER (DC IN) 

1. Pripojte napájací kábel k sieťovému adaptéru.  
(Určené pre VL550 / VL551)

2. Pripojte výstupný napájací kábel sieťového adaptéra (okrúhla 
zástrčka) do portu POWER (DC IN) na reproduktore.

2
Tlačidlo 
CONNECT

Stlačenie : Odpojenie alebo pripojenie otočného ovládača.
Dlhé stlačenie na 5 sekúnd : Vytvorenie pripojenia Wi-Fi.

3 Konektor LAN Slúži na pripojenie reproduktora ku káblovej sieti.

4
Konektor 
AUX IN Pripojte ho k analógovému výstupnému portu na externom zariadení.

5
Konektor 
SERVICE Slúži na aktualizáciu firmvéru reproduktora servisným technikom.

 � Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (* tienená krútená dvojlinka)
 � Tlačidlo RESET slúži na riešenie problémov.
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 A Používanie otočného ovládača

 ❚ Horná časť otočného ovládača

1 Multifunkčné

2 Displej LED

3 Koliesko hlasitosti 

4 Hlasový mikrofón

1 X 1 Prehrať / 
Pozastaviť

Ak chcete prehrávať alebo pozastaviť 
hudbu, dotknite sa tlačidla  X 1.

X 2
Prehrávať 
nasledujúcu 
skladbu

Ak chcete ďalej prehrávať hudbu, dotknite 
sa tlačidla  X 2.

X 3
Prehrávanie 
predchádzajúcej 
hudobnej skladby

Ak chcete prehrať predchádzajúcu hudobnú 
skladbu, dotknite sa položky  X 3.

2 Sec

Rozpoznávanie 
hlasu 
mobilným 
zariadením

Stlačením tlačidla  na 2 sekundy sa 
aktivuje služba na rozpoznávanie hlasu vo 
vašom mobilnom zariadení.
 • Funkcia je k dispozícii len v režime 
Bluetooth.
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2 Displej LED Indikátor bliká, svieti alebo mení farbu v závislosti od stavu reproduktora.

LED Stav
Opis

Prevádzka Batéria

Vypnutá Všetky 
vypnuté Pohotovostný režim Batéria je 

vybitá

Biela
Zapnutá Normálna prevádzka Plne nabitá

Bliká Čaká sa na pripojenie k 
reproduktoru -

Azúrová Zapnutá Mobilné rozpoznávanie hlasu je 
aktívne (určené pre Bluetooth) -

Červená Zapnutá
Chyba pripojenia k reproduktoru

-
Chyba

Žltá Blikne raz Keď je hlasitosť nastavená na 
minimum alebo maximum -

Ružová

Jedno 
bliknutie 
po použití 

tlačidla
-

Batéria je 
nabitá na 
menej ako 

10 %

Zapnutá Nabíja sa

3

Nastavenie 
hlasitosti

(otáčanie kolieska hlasitosti)

Otáčaním kolieska hlasitosti doprava zvýšite 
hlasitosť.
Otáčaním kolieska hlasitosti doľava znížite 
hlasitosť.

4 Hlasový 
mikrofón

Mikrofóny, ktoré sa používajú na rozpoznávanie hlasu mobilným 
zariadením.

 � Funkcie Prehrať / Pozastaviť a Preskočiť nie sú k dispozícii v režime AUX.
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 ❚ Dolná časť otočného ovládača
1 Odstráňte kryt na spodnej strane otočného ovládača a potom zapnite napájanie.

•	 Pred zapnutím napájania nabite otočný ovládač.

OPEN OPEN

OPEN

OPEN OPEN

OPEN

CONNECT

DC 5V
IN

RESET

1

2

OPEN

OPEN
CONNECT

RESET

OPEN

Tlačidlo RESET

1
Konektor  
DC 5 V IN Ak chcete nabíjať otočný ovládač, pripojte kábel Micro USB.

2
Tlačidlo 
CONNECT Skúste sa pripojiť k reproduktoru.

2 Skontrolujte stav diódy LED (bliká naružovo). Ak je úroveň batérie nízka, nabite otočný ovládač 
pripojením kábla Micro USB. (Ďalšie informácie o displeji LED nájdete na strane 7.)

 � Batéria sa úplne nabije za približne 3 hodiny. Plne nabitá batéria môže vydržať až 90 dní.
 � Životnosť batérie závisí od podmienok používania a okolitého prostredia.
 � Tlačidlo RESET slúži na riešenie problémov.
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 ❚ Pripojenie otočného ovládača a reproduktora

* Pred použitím otočného ovládača 
Nabíjajte otočný ovládač, kým nebude dióda 
LED svietiť. (Pri plnom nabití sa farba diódy LED 
zmení na bielu.) 

CONNECT

DC 5V
IN

RESET Kábel Micro USB  
(nie je súčasťou 
dodávky)

1 Stlačte tlačidlo CONNECT na 
zadnej strane reproduktora.

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

AUX IN

AUX IN

AUX IN

CONNECT

2 Stlačte tlačidlo CONNECT 
na spodnej strane otočného 
ovládača.OPEN OPEN

OPEN

CONNECT

RESET

OPEN
CONNECT

DC 5V
IN

RESET

CONNECT

3 Po pripojení otočného ovládača a reproduktora 
sa z reproduktora ozve hlasová správa „Pairing is 
complete. (Párovanie je dokončené.)“.
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Mobilné zariadenie môžete pripojiť pomocou rozhrania Bluetooth a počúvať zvuk z neho 
prostredníctvom reproduktora.

* Prvé pripojenie

1 Stlačte tlačidlo Bluetooth na pravej strane reproduktora na najmenej 5 sekúnd.

5 Sec

2 Vyhľadajte a vyberte produkt zo zoznamu zariadení Bluetooth v mobilnom zariadení. 
(napr. [AV] Samsung AKG VL5)

Mobilné zariadenie

„[AV] Samsung AKG VL*“

*Opätovné pripojenie

Pri opätovnom pripojení k mobilným zariadeniam stačí vykonať krok 2.
 � Pripojenie Bluetooth umožňuje používať službu rozpoznávania hlasu v mobilnom zariadení.

Pripojenie k rozhraniu Bluetooth
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1 Stlačením tlačidla Wi-Fi na pravej strane reproduktora prepnite na režim Wi-Fi.

2 Stiahnite aplikáciu SmartThings do mobilného zariadenia a spustite ju.
•	 Nastavenia zariadení, ktoré aplikácia SmartThings nepodporuje, sa nedajú 

nakonfigurovať.
•	 Požiadavky aplikácie SmartThings : Android 6.0 alebo novšia verzia/iOS 10.0 alebo 

novšia verzia
•	 Na používanie aplikácie SmartThings potrebujete konto Samsung Account.

Mobilné zariadenie

Android iOS

Aplikácia SmartThings

3 Dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke aplikácie SmartThings.

Počkajte na 
dokončenie 
pripojenia

PripojenéVyberte zariadenie, 
ktoré chcete 

pripojiť

Dotknite sa položky 
„Add device“

Pripojenie k Wi-Fi
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4 Zopakovaním krokov 1 – 3 pripojte všetky reproduktory k rovnakému bezdrôtovému 
smerovaču.
•	 Používatelia služby Spotify Premium môžu počúvať hudbu pomocou aplikácie Spotify.

5-1 Podľa pokynov uvedených nižšie vykonajte opätovné pripojenie alebo pripojenie k novému 
bezdrôtovému smerovaču.

Z reproduktora zaznie hlasová 
správa s informáciou, že sa teraz 
nachádza v pohotovostnom režime.

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

CONNECT

Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo 
CONNECT.

5 Sec

5-2 Zopakujte krok 3. 

* Odstránenie zariadenia z aplikácie SmartThings

Dotknite sa položky  
 v pravom 

hornom rohu v 
zozname zariadení

Dotykom položky  
  vedľa zariadenia 

vykonajte 
odstránenie

Dotknite sa položky 
„Edit“
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 ❚ Pripojenie externého zariadenia cez kábel AUX
Mobilné zariadenie môžete pripojiť cez kábel AUX a následne si vychutnávať zvuk z reproduktora.

1 Stlačením tlačidla AUX na pravej strane reproduktora prepnite na režim AUX.

2 Pripojte port AUX IN na zadnej strane reproduktora k externému zariadeniu cez kábel AUX 
(nie je súčasťou dodávky).

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

POWER

NETWORK

(DC IN)
POWER

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

Kábel AUX (nie je 
súčasťou dodávky)

Zadná strana reproduktora Externé zariadenie  
(napr. mobilné 

zariadenie)

Pripojenie k externému zariadeniu
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 A Používanie rozpoznávania hlasu mobilným zariadením

Funkcie určené pre režim Bluetooth
 • Táto funkcia sa dá používať len vtedy, keď je mobilné zariadenie pripojené cez Bluetooth.
 • Postup sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov mobilného zariadenia.

Služba rozpoznávania hlasu mobilným 
zariadením

2 Sec

 � Dostupnosť a používanie sa môže líšiť v závislosti od služby na rozpoznávanie hlasu, ktorú poskytuje vaše 
mobilné zariadenie (napr. Bixby, Siri, Google Assistant atď.).

Príklad funkcie Príklad hovorenej reči

Počúvanie hudby Prehraj TOP 100 skladieb

Odosielanie správ Prepošli moju poslednú textovú správu mame

Doplňujúce funkcie
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1 Stlačením tlačidla Bluetooth na pravej strane reproduktora zapnite režim Bluetooth.

1-1 Ak ste tak ešte neurobili, nastavte pripojenie Bluetooth medzi reproduktormi a 
mobilným zariadením.
•	 Ak chcete pripojiť mobilné zariadenie, pozrite si časť [Pripojenie k rozhraniu 

Bluetooth] Kliknite sem. .

Mobilné zariadenie

2 Stlačte a podržte tlačidlo Multifunkčné na kruhovom ovládači, až kým sa dióda LED 
nerozsvieti azúrovou farbou. (na 2 sekundy alebo viac)

2 Sec

3 Farba LED sa zmení na azúrovú, ktorá signalizuje, že je v zariadení aktivované 
rozpoznávanie hlasu. Ak chcete používať službu rozpoznávania hlasu, rozprávajte priamo 
do otočného ovládača.

 � V prípade funkcie S voice v zariadení Samsung Galaxy nezabudnite odblokovať vzor uzamknutia, aby ste mohli 
funkciu používať.

UPOZORNENIE

 9 Pri používaní služby rozpoznávania hlasu udržiavajte vzdialenosť medzi tvárou a otočným ovládačom najmenej 1,5 cm.
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 A Používanie cez pripojenie Wi-Fi

Funkcie v rámci pripojenia Wi-Fi 
 • Pomocou 2 jednotiek - Audio Group
 • Pomocou 2 jednotiek - Stereo (Určené pre VL350 / VL351)
 • Pripojenie k televízoru Samsung Smart TV
 • Pripojenie produktu značky Amazon

 � Všetky reproduktory by mali byť pripojené k jednému bezdrôtovému smerovaču.
 � Pri použití dvoch zariadení sa odporúča bezdrôtové pripojenie 5 GHz.
 � Pri použití dvoch zariadení môže dôjsť k časovému rozdielu medzi obrazovým a zvukovým výstupom 

pripojeného zariadenia.
 � V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k sekaniu zvuku alebo prerušeniu pripojenia z dôvodu bezdrôtového 

rušenia pri používaní za určitých podmienok.

 ❚ Pomocou 2 jednotiek - Audio Group
1 Pomocou aplikácie SmartThings pripojte a používajte 2 reproduktory v režime Audio Group.

•	 Ak chcete používať režim Audio Group, všetky reproduktory musia byť pripojené k 
rovnakému bezdrôtovému smerovaču.
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2 Vyberte možnosť Audio Group v aplikácii SmartThings.

Dotknite sa položky  
 vpravo hore

Vyberte zo 
zoznamu zariadení

Dotknite sa položky 
„Audio Group“

Vyberte druhé 
zariadenie a 

dotknite sa položky 
„SAVE“

1

2

 ❚ Pomocou 2 jednotiek - Stereo (Určené pre VL350 / VL351)
1 Pomocou aplikácie SmartThings pripojte a používajte 2 reproduktory v režime Stereo.

•	 Ak chcete používať režim Stereo, všetky reproduktory musia byť pripojené k rovnakému 
bezdrôtovému smerovaču.

Vľavo Vpravo
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2 Vyberte možnosť Stereo v aplikácii SmartThings.

Dotknite sa položky  
 vpravo hore

Vyberte zo 
zoznamu zariadení

Dotknite sa položky 
„Stereo“

Dotknite sa položky 
„Select Speaker“

Vyberte druhé 
zariadenie a 

dotknite sa položky 
„DONE“

1

2

 � VL550 / VL551 je už stereofónne zariadenie, takže nepodporuje pripojenie Stereo Multiple, iba v prípade 
funkcie Audio Group.
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 ❚ Pripojenie k televízoru Samsung Smart TV

1. Táto funkcia je k dispozícii len pre televízory Samsung Smart TV uvedené na trh v roku 
2014 a neskôr.

2. Televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
3. Reproduktory Samsung musia byť pripojené k bezdrôtovému smerovaču pripojenému k 

televízoru. (Viac informácií nájdete v používateľskej príručke príslušného výrobku.)

 ` Pripojenie 1 reproduktora k televízoru Samsung Smart TV 2018
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Výstup zvukuut  [AV] Samsung AKG VL*(Wi-Fi)

 ` Pripojenie 2 reproduktorov k televízoru Samsung Smart TV 2018
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora

 ` Pripojenie 1 reproduktora k televízoru Samsung Smart TV 2017
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Výstup zvukuut  [AV] Samsung AKG VL*(Wi-Fi)

 ` Pripojenie 2 reproduktorov k televízoru Samsung Smart TV 2017
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora

 ` Pripojenie 1 reproduktora k televízoru Samsung Smart TV 2016
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Vybrať reproduktor  [AV] Samsung AKG VL*(Wi-Fi) 

 ` Pripojenie 2 reproduktorov k televízoru Samsung Smart TV 2016
Domov (  )  Nastavenia (  )  Zvuk  Odborné nastavenia  Správca bezdrôtových 
reproduktorov

 ` Pripojenie 1 alebo 2 reproduktorov k televízoru Samsung Smart TV z roku 2015
Ponuka  Zvuk  Speaker List

 ` Pripojenie 1 alebo 2 reproduktorov k televízoru Samsung Smart TV z roku 2014
Ponuka  Zvuk  Nastavenie reproduktorov  Multiroom Link - Nastavenia

 � Pozrite si príručku k televízoru, pretože ponuky sa môžu líšiť podľa roku výroby.
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 ❚ Pripojenie produktu značky Amazon
•	 Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.
•	 Túto službu poskytuje spoločnosť Amazon a jej poskytovanie môže kedykoľvek ukončiť. 

Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za dostupnosť služby.

 ` Pripojenie a použitie pomocou produktu značky Amazon (Amazon Echo)
Reproduktor môžete ovládať aj pomocou niektorého z produktov Amazon Echo a užívať si tak 
hudobné služby, ktoré zariadenia Amazon Echo ponúkajú.

 � Skontrolujte, či je reproduktor pripojený k sieti Wi-Fi. [Pripojenie k Wi-Fi] Kliknite sem.

1 V aplikácii SmartThings zmeňte názov reproduktora na taký, ktorý rozpozná vaše 
zariadenie Amazon. 
(Príklad: Samsung, reproduktor, obývačka, obývacia izba, Spálňa, Kancelária atď.)

UPOZORNENIE

 9 Zariadenia značky Amazon nemusia vedieť rozpoznať názvy obsahujúce prvky, ako sú napr. špeciálne znaky.

Vyberte položku 
„Edit“

Vyberte 
reproduktory

Zmeňte názov „SAVE“

SLK - 20



2 V aplikácii Alexa vyhľadajte v Skills možnosť „Samsung Wireless Audio“ a zvoľte možnosť 
ENABLE.
•	 Ak ste už nastavili položku Skills, tento krok vynechajte.

Aplikácia  
Amazon Alexa

Vyberte položku 
„Skills“

Vyhľadajte „ENABLE“

3 Ak chcete vytvoriť prepojenie, v aplikácii Alexa poklepte na možnosť Smart Home → 
Devices → DISCOVER.

Aplikácia  
Amazon Alexa

Vyberte položku 
„Smart Home“

Vyberte položku  
„Devices“

„DISCOVER“
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 ` Používanie hlasových povelov na ovládanie reproduktora

•	 Služba Amazon Echo, ktorú môžete používať s reproduktorom, je obmedzená na hudbu. 
Ďalšie služby poskytované v rámci služieb Amazon Echo, ako sú správy a počasie, sú 
prístupné len prostredníctvom produktu Amazon Echo.

Aktivátor + Príkaz + Názov reproduktora

Použite názov reproduktora, ktorý ste nastavili v aplikácii SmartThings. 
[Pripojenie a použitie pomocou produktu značky Amazon (Amazon Echo)] Kliknite sem.

Akcia Hlasový príkaz

Vyhľadanie zvukového zariadenia 
pridaného k účtu SmartThings 
pripojeného k účtu Amazon Alexa

„Alexa, Zistiť zariadenia“

* Použitie hlasových povelov pre reproduktor s názvom „Obývačka“

Akcia Hlasový príkaz

Nastavenie hlasitosti na úroveň 20 „Alexa, pre obývačku nastav hlasitosť na úroveň 20“

Zvýšenie hlasitosti „Alexa, pre obývačku zvýš hlasitosť“

Stlmenie zvuku „Alexa, pre obývačku stlm hlasitosť“

Spustenie rozhlasovej stanice s názvom 
KISS FM „Alexa, pre obývačku spusti stanicu Kiss FM“

Spustenie ďalšej skladby „Alexa, pre obývačku spusti ďalšiu skladbu“

Zastavenie prehrávania „Alexa, pre obývačku zastav prehrávanie“

Zapnutie zvuku „Alexa, pre obývačku zapni zvuk“

Vypnutie zvuku „Alexa, pre obývačku vypni zvuk“

Zmena vstupného zdroja „Alexa, pre obývačku na zdroj Bluetooth“
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Zakúpte si skrutky na montáž na stenu podľa typu a hrúbky steny, na ktorú chcete reproduktor 
upevniť.

•	 Úvahy pri nákupe
 - Prípustná záťaž : VL350 / VL351 : Viac ako 8,4 kg  

 VL550 / VL551 : Viac ako 18,0 kg 
 - Veľkosť otvoru : M5

 � Nemontujte ho na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
 � Skontrolujte, či je stena dosť pevná na udržanie hmotnosti výrobku. Ak nie, stenu spevnite alebo vyberte iné 

miesto na montáž.
 � Zakúpte a použite upevňovacie skrutky alebo ukotvenia vhodné pre daný typ steny (sadrokartón, kov, drevo 

atď.). Ak je to možné, upevnite podporné skrutky do podpornej konštrukcie steny. Na upevnenie používajte iba 
zvislé steny.

 � Zariadenie pred montážou vypnite a odpojte. V opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.
 � Pri inštalácii nástenného držiaka využite služby kvalifikovaného inštalatéra. 
 � Montáž produktu na stenu zverte do rúk odborníka. 
 � Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodeniu produktu z dôvodu 

nevhodnej inštalácie produktu. 
 � Reproduktor neinštalujte položený ani otočený naruby.

Súčasti nástenného držiaka

Nástenná konzola Skrutka konzoly (2 ks) Upevňovacia skrutka na stenu (2 ks) 
(nie je súčasťou dodávky)

1 Pred montážou nástenného držiaka pripojte Sieťový adaptér hlavnej jednotky.

Sieťový adaptér

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

(DC IN)
POWER

Montáž nástenného držiaka
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2 Namontujte Nástennú konzolu a následne utiahnite Upevňovaciu skrutku na stenu v 
ľavom otvore.

Stena

Nástenná konzola

Upevňovacia skrutka 
na stenu (nie je 
súčasťou dodávky)

3 Utiahnite Upevňovaciu skrutku na stenu v pravom otvore.
•	 Ak konzola nie je upevnená vodorovne, jemne uvoľnite Upevňovaciu skrutku na stenu 

vľavo a posuňte Nástennú konzolu nahor alebo nadol tak, aby ste dosiahli vodorovný 
stav.

4 Upevnite dve Skrutky konzoly v otvoroch na konzolu, ktoré sa nachádzajú na zadnej 
strane hlavnej jednotky.

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

DC 24V

SERVICE

AUX IN

LAN

RESET

CONNECT

Skrutka konzoly
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5 Zarovnajte Skrutku konzoly na hlavnej jednotke tak, aby zapadla do veľkej drážky na 
Nástennej konzole. Posúvajte ju v smere šípky, kým nezapadne do malej drážky.
•	 Posúvajte ju v smere šípky, kým nezapadne do malej drážky na Nástennej konzole.

* Demontáž nástenného držiaka
Posúvajte hlavnú jednotku nahor, kým Skrutka konzoly nezapadne do veľkej drážky na Nástennej 
konzole, a následne hlavnú jednotku vytiahnite.
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Príloha
 A Riešenie problémov

Pred tým, ako sa obrátite na servisnú službu, pozrite si nasledujúce riešenia problémov.

Problém Kontrola Liek

Reproduktor sa nezapne. •	 Skontrolujte, či je správne 
pripojený napájací kábel.

•	 Pripojte napájací kábel.

Po stlačení tlačidla alebo 
oblasti dotykového 
kolieska nenastane žiadne 
odozva.

•	 Na tlačidlo alebo oblasť 
dotykového kolieska môže 
pôsobiť statický náboj.

•	 Vytiahnite zástrčku a znovu ju 
pripojte.

Nepočuť zvuk. •	 Je reproduktor pripojený k 
zdroju napájania?

•	 Hlasitosť môže byť nastavená 
na najnižšiu úroveň.

•	 Skontrolujte, či je reproduktor 
správne pripojený k zdroju 
napájania.

•	 Skúste upraviť hlasitosť.

Otočný ovládač nefunguje. •	 Batéria otočného ovládača 
môže byť nedostatočne 
nabitá.

•	 Otočný ovládač môže byť 
mimo prevádzkového dosahu.

•	 Skontrolujte pripojenie 
medzi otočným ovládačom a 
reproduktorom.

•	 Stlačte tlačidlo RESET v spodnej 
časti otočný ovládač.

•	 Nabite batériu podľa pokynov pre 
verziu LED otočného ovládača.

•	 Premiestnite otočný ovládač 
bližšie k reproduktoru.

•	 Skontrolujte časť „Pripojenie 
otočného ovládača a 
reproduktora“. (strana 9)  

Kliknite sem.
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Problém Kontrola Liek

Reproduktor nemožno 
pripojiť k mobilnému 
zariadeniu alebo 
televízoru.

V prípade káblového 
pripojenia
•	 Skontrolujte káblové 

pripojenie.
•	 Na pravej strane reproduktora 

skontrolujte, či je na 
reproduktore nastavený režim 
AUX.

•	 Skontrolujte názov portu a 
uistite sa, že kábel je pripojený k 
správnemu portu.

•	 Pozrite si časť „Pripojenie k 
externému zariadeniu“.  
(strana 13) Kliknite sem.

V prípade pripojenia 
Bluetooth
•	 Na pravej strane reproduktora 

skontrolujte, či je na 
reproduktore nastavený režim 
Bluetooth.

•	 Nastavte reproduktor do 
režimu Bluetooth a opäť ho 
skúste vyhľadať z mobilného 
zariadenia alebo televízora.

•	 Stlačením tlačidla Bluetooth 
na pravej strane reproduktora 
najmenej na 5 sekúnd prejdite 
do pohotovostného režimu 
a vyhľadajte reproduktor z 
mobilného zariadenia alebo 
televízora. 
Pozrite si časť „Pripojenie k 
rozhraniu Bluetooth“.  
(strana 10)  Kliknite sem.

V prípade pripojenia Wi-Fi
•	 Skontrolujte, či máte 

podporovaný model 
televízora.

•	 Uistite sa, že mobilné 
zariadenie alebo televízor sú 
pripojené k sieti Wi-Fi.

•	 Uistite sa, že reproduktor je 
pripojený k sieti Wi-Fi.

•	 Skontrolujte kanál DFS.  
(DFS : Dynamic Frequency 
Selection)

•	 Túto funkciu podporujú televízory 
Samsung Smart TV uvedené na 
trh od roku 2014.

•	 Ak váš televízor nie je pripojený 
k sieti Wi-Fi, vytvorte pripojenie 
pomocou ponuky siete na 
televízore. (Pozrite si používateľskú 
príručku dodanú s televízorom)

•	 Ak je televízor už pripojený, 
reproduktor by sa mal zobraziť v 
aplikácii SmartThings vo vašom 
mobilnom zariadení (smartfóny, 
tablety atď.). Pozrite si časť 
„Používanie cez pripojenie Wi-Fi“. 
(strana 16) Kliknite sem.

•	 Pripojenie televízora a 
reproduktora prostredníctvom 
siete Wi-Fi nemusí byť k dispozícii, 
ak váš bezdrôtový smerovač 
používa kanál DFS. Podrobnosti 
získate od svojho poskytovateľa 
internetového pripojenia.
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Problém Kontrola Liek

Dochádza k výpadkom 
zvuku pri prehrávaní 
hudby alebo videí na 
mobilnom zariadení cez 
rozhranie Bluetooth.

•	 Skontrolujte, či sa v blízkosti 
nenachádzajú zariadenia, 
ktoré využívajú rádiovú 
komunikáciu alebo môžu 
spôsobovať rušenie.

•	 Je vaše mobilné zariadenie 
alebo akékoľvek rádiové 
komunikačné zariadenia 
pripojené k sieti Wi-Fi v pásme 
2,4 GHz?

•	 Ak sa v blízkosti nachádzajú 
zariadenia, ktoré využívajú rádiovú 
komunikáciu alebo môžu spôsobovať 
rušenie, vypnite ich.

•	 Pozrite si časť „Pripojenie k 
rozhraniu Bluetooth“. (strana 10)  

Kliknite sem.

•	 Ak je vaše mobilné zariadenie alebo 
iné rádiové komunikačné zariadenie 
pripojené k sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz, 
môže dochádzať k rušeniu. Skúste 
pripojiť svoje mobilné zariadenie k sieti 
v pásme 5 GHz.

Dochádza k výpadkom 
zvuku, keď je reproduktor 
pripojený v režime Audio 
Group alebo v Stereo 
režime cez sieť Wi-Fi.

•	 Používate sieť Wi-Fi v pásme 
2,4 GHz na pripojenie vášho 
mobilného zariadenia a 
reproduktora?

•	 Skontrolujte vzdialenosť medzi 
bezdrôtovým smerovačom a 
reproduktorom.

•	 Skontrolujte vzdialenosť 
medzi reproduktormi.

•	 Pripojte svoje mobilné zariadenie a 
reproduktor k sieti Wi-Fi v pásme 5 GHz.

•	 Uistite sa, že sú bezdrôtový smerovač 
a reproduktor vo vzájomnom 
prevádzkovom dosahu.

•	 Skúste bezdrôtový smerovač vypnúť 
a znova zapnúť.

•	 Uistite sa, že sú reproduktory vo 
vzájomnom prevádzkovom dosahu.

Dochádza k strate 
pripojenia alebo občasnému 
odpájaniu reproduktora 
pri použití v stereofónnom 
režime po pripojení 
televízora a reproduktorov 
prostredníctvom siete Wi-Fi.  

•	 Používate sieť Wi-Fi v pásme 
2,4 GHz na pripojenie vášho 
televízora a reproduktora?

•	 Skontrolujte vzdialenosť 
medzi bezdrôtovým 
smerovačom, televízorom a 
reproduktorom.

•	 Pripojte televízor a reproduktor k sieti 
Wi-Fi v pásme 5 GHz.

•	 Ak ste sa už pripojili k sieti Wi-Fi v 
pásme 5 GHz a vyskytol sa tento 
problém, skontrolujte kanál DFS.

•	 Uistite sa, že sú bezdrôtový smerovač, 
televízor a reproduktor vo vzájomnom 
prevádzkovom dosahu.

Aplikácia SmartThings 
nezobrazuje reproduktor 
v zozname dostupných 
zariadení pri pokuse o jeho 
pripojenie prostredníctvom 
siete Wi-Fi.

•	 Je reproduktor pripojený k 
zdroju napájania?

•	 Je vaše mobilné zariadenie 
pripojené k bezdrôtovému 
smerovaču?

•	 Skontrolujte, či je reproduktor správne 
pripojený k zdroju napájania.

•	 Pripojte vaše mobilné zariadenie k 
bezdrôtovému smerovaču.

•	 Stlačením tlačidla CONNECT 
na zadnej strane reproduktora 
najmenej na 5 sekúnd prejdite do 
pohotovostného režimu a skúste sa 
pripojiť znova.

 � Ak problém pretrváva, požiadajte o jeho riešenie prostredníctvom telefonického centra Samsung.
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 A Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
•	 Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete 

na adrese: http://opensource.samsung.com

 A Licencie
•	 Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto 

adrese: www.spotify.com/connect/third-party-licenses
•	 Bližšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese  

www.spotify.com/connect

 A Technické údaje

Názov modelu VL350 / VL351 VL550 / VL551

Hmotnosť 2,1 Kg 4,6 Kg

Rozmery (Š x V x H) 210,0 X 211,5 X 70,0 mm 522,0 X 211,5 X 70,0 mm

Reproduktor
1 x basový reproduktor,  
1 x výškový reproduktor,  

4 ohmy

3 x basový reproduktor,  
2 x výškový reproduktor,  

4 ohmy

Prevádzkový teplotný rozsah +5 °C až +35 °C

Prevádzkový rozsah vlhkosti 10 % až 75 %

Bezdrôtová LAN Vstavané

Zabezpečenie
WEP (OPEN/SHARED) 
WPA-PSK (TKIP/AES) 

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Výstupný výkon bezdrôtového 
zariadenia
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,  
5,15 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz

Výstupný výkon bezdrôtového 
zariadenia
Maximálny výkon vysielača BT

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

•	 Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
•	 Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
•	 Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom 

na produkte. (Štítok: spodná časť hlavnej jednotky reproduktora)
•	 Hmotnosť a rozmery sú približné.
•	 Bližšie podrobnosti o používaní produktu nájdete na stránkach www.samsung.com.
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Celková spotreba energie v 
pohotovostnom režime (W) (Všetky 
sieťové porty sú nastavené na „ZAP“)

3,0 W

Wi-Fi

Vypnutie Wi-Fi

Ak chcete vypnúť Wi-Fi, v režime Wi-Fi súčasne stlačte 
tlačidlo Prehrať / Pozastaviť (na hornej strane) a 
tlačidlo CONNECT (na zadnej strane) a podržte ich 
stlačené najmenej na 30 sekúnd.

Zapnutie Wi-Fi
Ak chcete Wi-Fi znova zapnúť, stlačte tlačidlo Wi-Fi 
na pravej strane reproduktora a podržte ho stlačené 
najmenej na 30 sekúnd.

Bluetooth

Vypnutie Bluetooth

Ak chcete vypnúť Bluetooth, v režime Bluetooth 
súčasne stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť (na 
hornej strane) a tlačidlo CONNECT (na zadnej strane) a 
podržte ich stlačené najmenej na 30 sekúnd.

Zapnutie Bluetooth
Ak chcete Bluetooth znova zapnúť, stlačte tlačidlo 
Bluetooth na pravej strane reproduktora a podržte ho 
stlačené najmenej na 30 sekúnd.

 � Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sú predvolene zapnuté.
 � Keď sú funkcie Wi-Fi a Bluetooth vypnuté, vypnutím a zapnutím produktu sa nezapnú.
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 A Ďalšie informácie

 ❚ Informácie o sieťovom pripojení
•	 V závislosti od používaného bezdrôtového smerovača niektoré sieťové operácie môžu prebiehať 

inak. 
•	 Podrobné informácie o sieťovej práci s využitím bezdrôtového smerovača alebo modemu 

nájdete v dokumentácii k smerovaču alebo modemu.
•	 Vyberte bezdrôtový kanál, ktorý sa nepoužíva. Ak vybratý kanál používa aj iné komunikačné 

zariadenie, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti, môže v dôsledku bezdrôtového rušenia 
dochádzať k prerušovaniu komunikácie alebo výpadkom zvuku.

•	 K výpadkom zvuku alebo prerušovaniu pripojenia v dôsledku bezdrôtového rušenia môže 
dochádzať vtedy, keď činnosť bezdrôtovej siete LAN ovplyvňujú podmienky prostredia a 
používania vrátane funkcie smerovača, vzdialenosti, prekážok a rušenia spôsobeného inými 
mobilnými zariadeniami.

•	 Šifrovanie WEP nefunguje s protokolmi WPS (PBC) / WPS (PIN).

 ❚ Funguje s technológiou SmartThings™
•	 Tento produkt je kompatibilný s technológiou SmartThings.
•	 Služby technológie SmartThings sa odlišujú v závislosti od krajiny.
•	 Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.smartthings.com

•	 Obrázky a ilustrácie uvedené v tejto používateľskej príručke Kompletná manuál slúžia len na 
orientáciu a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.

•	 Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak 
a. je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada  
(t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku), 
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu  
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

•	 Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka 
v práci alebo domácnosti.

 A Copyright
© 2018 Samsung Electronics Co.,Ltd. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod na 
používanie sa nesmie reprodukovať alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného povolenia 
spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
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•	 Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje 
smernici 2014/53/EÚ.  
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k 
produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno prevádzkovať vo 
všetkých krajinách EÚ. Funkciu siete WLAN (Wi-Fi alebo SRD) v pásme 5 GHz na 
tomto zariadení je možné prevádzkovať len v interiéri.

[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po 
skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade 
takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, 
kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.  
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie 
likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému 
bezplatného zberu batérií.

Správna likvidácia tohoto výrobku 
(Elektrotechnický & elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení 
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, 
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu 
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky 
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s 
týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v 
mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej 
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s 
ostatným priemyselným odpadom.

SLK - 32



VAROVANIE

Ak chcete odstrániť batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na odstránenie 
batérie nájdete na lokalite samsung.com/global/ecodesign_energy
Sami nesmiete odstraňovať (ani sa pokúšať odstraňovať) batériu, ktorá sa nachádza vo výrobku.
PRE VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ SA NEPOKÚŠAJTE SAMI ODSTRAŇOVAŤ BATÉRIU ANI JU 
NEODHADZUJTE DO OHŇA. NEROZOBERAJTE, NEDEFORMUJTE ANI NEPREPICHUJTE BATÉRIU.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o 
regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia 
pre batérie) nájdete na adrese:  
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
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Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the 
SAMSUNG customer care centre listed for your country.

Country Contact Centre  Web Site
■  North America
U.S.A 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)

■  Latin America
MEXICO 01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/mx/support

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)

DOMINICAN 
REPUBLIC 1-809-200-7264

ECUADOR 1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA 1-800-299-0033
HONDURAS 800-2791-9111
JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA 001-800-5077267

www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PANAMA 800-0101
PUERTO RICO 1-800-682-3180
TRINIDAD & 
TOBAGO 1-800-SAMSUNG (726-7864)

VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864)

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72
Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112
Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

CHILE 800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl/support

BOLIVIA 800-10-7260
PERU 080077708 Desde teléfonos fi jos, públicos o celulares www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA 0800-555-SAMS (7267) www.samsung.com/ar
URUGUAY 0800-SAMS (7267) www.samsung.com/uy
PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py
■  Europe
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
SPAIN 0034902172678 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)



Country Contact Centre  Web Site
NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/support
DENMARK 707 019 70 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi /support
SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

POLAND 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora) http://www.samsung.com/pl/support/

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

AUSTRIA 0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233 www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support
BOSNIA 055 233 999

www.samsung.com/support
MONTENEGRO 020 405 888
SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BULGARIA *3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support

ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) 
Apel GRATUIT

www.samsung.com/ro/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support

GREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line 
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
■  CIS
RUSSIA 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) www.samsung.com/ru/support
BELARUS 810-800-500-55-500

www.samsung.com/support
GEORGIA 0-800-555-555
ARMENIA 0-800-05-555
AZERBAIJAN 0-88-555-55-55

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 
(GSM: 7799, VIP care 7700) www.samsung.com/kz_ru/support

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799)

www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
MONGOLIA 1800-25-55

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the 
SAMSUNG customer care centre listed for your country.

Country Contact Centre  Web Site
■  North America
U.S.A 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)

■  Latin America
MEXICO 01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/mx/support

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)

DOMINICAN 
REPUBLIC 1-809-200-7264

ECUADOR 1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA 1-800-299-0033
HONDURAS 800-2791-9111
JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA 001-800-5077267

www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PANAMA 800-0101
PUERTO RICO 1-800-682-3180
TRINIDAD & 
TOBAGO 1-800-SAMSUNG (726-7864)

VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864)

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72
Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112
Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

CHILE 800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl/support

BOLIVIA 800-10-7260
PERU 080077708 Desde teléfonos fi jos, públicos o celulares www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA 0800-555-SAMS (7267) www.samsung.com/ar
URUGUAY 0800-SAMS (7267) www.samsung.com/uy
PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py
■  Europe
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
SPAIN 0034902172678 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)



Country Contact Centre  Web Site

JORDAN 0800-22273
06 5777444

www.samsung.com/levant/supportSYRIA 962 5777444
LEBANON 1299
IRAQ 80010080
ALGERIA 3004

www.samsung.com/n_africa/supportTUNISIA 80 100 012
MOROCCO 080 100 22 55
■  Africa
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)

www.samsung.com/support

NAMIBIA 08197267864
ZAMBIA 3434
MAURITIUS 800 2550
REUNION 0262 50 88 80
ANGOLA 917 267 864
ZIMBABWE 0808 0204
MOZAMBIQUE 847267864
NIGERIA 0800-726-7864

www.samsung.com/africa_en/support
GHANA 0800-100-077
COTE D’IVOIRE 8000-00-77

www.samsung.com/africa_fr/supportSENEGAL 800-00-0077
CAMEROON 67095-0077
KENYA 0800 545 545 

www.samsung.com/support

UGANDA 0800 300 300
TANZANIA 0800 780 089
RWANDA 9999
BURUNDI 200
DRC 499999
SUDAN 1969

Country Contact Centre  Web Site
■  Asia Pacifi c
CHINA 400-810-5858 www.samsung.com/cn/support

HONG KONG 3698 4698 www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)

MACAU 0800 333 www.samsung.com/support
SINGAPORE 1800 7267864 | 1800-SAMSUNG www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au/support

NEW ZEALAND 0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786 www.samsung.com/nz/support

VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn/support

THAILAND 0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free) www.samsung.com/th/support

MYANMAR +95-1-2399-888 www.samsung.com/mm/support

CAMBODIA +855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free) www.samsung.com/th/support

LAOS +856-214-17333

MALAYSIA 1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact) www.samsung.com/my/support

INDONESIA 021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free) www.samsung.com/id/support

PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
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