
Príručka užívateľa

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

SBA1610

www.philips.com/welcome
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Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/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. 2006/66/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.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Varovanie

 • Aby sa znížilo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom, produkt sa nesmie vystavovať kvapkajúcej 
ani striekajúcej kvapaline a do jeho blízkosti sa nesmú 
umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako 
napr. vázy. 

 • Do blízkosti produktu sa nesmú klásť žiadne zdroje 
otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky. 

 • Pri likvidácii batérií sa musí dbať na ochranu životného 
prostredia. 

 • Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne 
vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň 
a pod.

 • Nemiešajte použité a nové batérie. Nemiešajte alkalické, 
štandardné (zinkovo-uhlíkové) a nabíjateľné batérie.

Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene 
povolené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
používať toto zariadenie.

 
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu

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

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt 
v lokalite www.philips.com/welcome.
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3 Úvodné pokyny

1 Otvorte priečinok na batérie a vložte doň 
3 batérie typu AAA so správnou polaritou 
(+/-) podľa označenia. (Obr. 1)

2 Zatvorte priečinok na batérie. (Obr. 2)
3 Pripojte k reproduktoru zariadenie. 

(Obr. 3)
4 Otočením prepínača v smere pohybu 

hodinových ručičiek zapnite reproduktor. 
(Obr. 4)
 » Rozsvieti sa indikátor LED.

5 Nastavte hlasitosť a prechádzajte 
položkami zvukového obsahu vo svojom 
zariadení.

6 Po použití odpojte zariadenie od 
reproduktora a otočením prepínača 
proti smeru pohybu hodinových ručičiek 
reproduktor vypnite. 
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4 Riešenie 
problémov

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne 
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak 
problém pretrváva, zaregistrujte svoj produkt 
na lokalite www.philips.com/welcome, kde 
získate technickú podporu. 
• Uistite sa, že konektor slúchadiel je 

pripojený správne.
• Uistite sa, že batérie sú úplne nabité a 

správne vložené do zariadenia.
• Uistite sa, že indikátor LED svieti.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom 
a  v lhkom prostred í !  Chránte  pred 
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
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