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1 Ważne

Ostrzeżenie
•• Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu
elektronicznym.

Bezpieczeństwo
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
•

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i
postępuj według nich.

•

Nie narażaj urządzenia na kontakt z
wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą.
Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.

•

Aby całkowicie odłączyć zasilanie,
wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka
elektrycznego.

•

Wtyczka przewodu zasilającego powinna
być łatwo dostępna podczas korzystania z
urządzenia.

•

Nie stawiaj na urządzeniach źródeł
otwartego ognia, np. zapalonych świec.

•

Nie wystawiaj urządzenia na działanie
promieni słonecznych, otwartego ognia ani
innych źródeł ciepła.

•

Odłączaj urządzenie od źródła zasilania
podczas burzy i gdy nie jest używane przez
dłuższy czas.

•

Podczas odłączania przewodu zasilającego
zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie kabel.

•

Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz
akcesoriów wskazanych przez producenta.

•

Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo
dostępne.

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations,
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Utylizacja zużytych urządzeń

Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
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podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka
polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
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2 Głośnik
multimedialny
Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej
przez firmę Philips, należy zarejestrować
zakupiony produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
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Podłącz wtyczkę głośnika do gniazda
AUDIO OUTPUT (wyjście audio) (

Pol s k i

3 Korzystanie
z głośnika
multimedialnego
).

Podłącz wtyczkę sygnału wejściowego
audio do wyjścia sygnału audio w
komputerze ( ).
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka elektrycznego ( ).
Obróć pokrętło VOLUME (pokrętło
regulacji głośności) w prawo, aby włączyć
głośnik multimedialny ( ).
»» Zielony wskaźnik LED zaświeci się.
Dostosuj głośność za pomocą
pokrętła regulacji głośności lub aplikacji
komputerowej.
Po zakończeniu korzystania wyłącz głośnik
multimedialny i odłącz go od zasilania.
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4 Informacje o
produkcie
Zasilanie
Pobór mocy podczas
pracy
Pobór mocy w trybie
gotowości
Wymiary —
jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
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100–240 V~,
50/60 Hz, 180 mA
15 W
< 0,5 W

168 x 180 x 141 mm
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5 Rozwiązywanie
problemów
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno
samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia
wystąpią problemy, wykonaj następujące
czynności sprawdzające przed zgłoszeniem
się do serwisu. Jeśli problem pozostanie
nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy
technicznej zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/support.
•

Upewnij się, że głośniki zostały prawidłowo
zainstalowane.

•

Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci się.
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