
Регистрирайте своя продукт и получете помощ на
www.philips.com/welcome

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!
За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на 
www.philips.com/welcome.

Безопасност

"Светкавицата" означава, че неизолираните материали в уреда могат да причинят токов удар. За 
безопасност на всички в домакинството, моля не махайте капаците на продукта.

"Удивителният знак" обръща внимание на детайли, във връзка с които трябва внимателно да прочетете 
предоставената литература, за да се избегнат проблеми при експлоатацията и поддръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от пожар или токов удар, този продукт не трябва да се 
излага на дъжд или влага и върху него не трябва да се поставят пълни с вода предмети, като 
например вази.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне токов удар, широкият щифт на щепсела трябва да влезе докрай в 
широкия отвор на контакта.

Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.

Уредът не трябва да се излага на капки или пръски.

Не поставяйте върху уреда източници на опасност (например пълни с вода предмети или запалени 
свещи).

Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън 
или други подобни.

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ МАХАЙТЕ 
КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ 

РЕМОНТИРАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА РЕМОНТИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ 
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Важна информация

Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от Philips Consumer Lifestyle могат да 
анулират правото на потребителя да използва уреда.

Този продукт е в съответствие с изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

Рециклиране

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с 
колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на европейската Директива 2002/96/ЕО.
Никога не изхвърляйте своя продукт с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте 
се относно местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти. 

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни 
последствия за околната среда и човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на европейската Директива 2006/66/ЕО, които 
не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно 
местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите 
помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве.

Предупреждение

Предупреждение

• Когато захранващият щепсел се използва за изключващо устройство, той трябва да бъде лесно 
достъпен.

• Никога махайте капаците на този уред.
• Никога не смазвайте частите на този уред.
• Никога не поставяйте уреда върху други електрически уреди.
• Дръжте този уред далеч от пряка слънчева светлина, открит пламък или топлина.
• Никога не гледайте срещу лазерния лъч в този уред.
• Уверете се, че винаги имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсел или 

адаптер, за да изключите тази уред от захранването.



Екологична информация

Избегнали сме всички ненужни опаковки. Опитали сме се да направим така, че частите на опаковката 
да могат да бъдат разделени на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и 
полиетилен (торбички, лист oт защитна пяна).
Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново ако се 
демонтират от специализирана компания. Моля, спазвайте местните наредби за изхвърляне на 
опаковъчни материали, изтощени батерии и стари уреди.

“Made for iPod” (Произведено за iPod) и “Made for iPhone” (Произведено за iPhone) означава, че даден 
електронен аксесоар е предназначен специално за свързване съответно с iPod или iPhone и е 
сертифициран от производителя като отговарящ на експлоатационните стандарти на Apple. Apple не 
носи отговорност за функционирането на това устройство или за съответствието му със стандартите за 
безопасност и нормативните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с 
iPod или iPhone може да се отрази на безжичното функциониране.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и 
други страни.

Център за обслужване на клиенти
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Забележка

• Фирмената табелка се намира на долната страна на уреда.
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