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1 Dôležité
Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny
• Prečítajte si a dodržujte všetky tieto pokyny.
• Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo 

špliechajúcim tekutinám, ani sa naň nesmú pokladať predmety 
naplnené tekutinami, napríklad vázy. 

• Na úplné odpojenie zariadenia od prívodu napájania je 
potrebné odpojiť sieťovú zástrčku výrobku z elektrickej siete. 

• Počas náležitého používania nesmie byť sieťová zástrčka 
výrobku blokovaná a musí byť ľahko dostupná. 

• Na výrobky sa nesmú klásť žiadne zdroje otvoreného ohňa, 
ako napr. zapálené sviečky.

• Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, 
otvoreným ohňom a inými zdrojmi tepla.

• Počas búrky s bleskami alebo ak produkt dlhodobo 
nepoužívate, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy 
nie za kábel.

• Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo 

prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie 
ľahko prístupné pre okamžité použitie.
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Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
 • Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické 

zariadenie.

Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, 
ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu
  

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 miestnom 
systéme separovaného zberu elektrických a elektronických 
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do 
bežného domového odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné 
negatívne následky 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: 
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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.

2 Váš multimediálny 
reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi 
produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, 
zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

3 Používanie multimediálneho 
reproduktora

Poznámka

 • Ak stlačením vypínača  ON/OFF na diaľkovom ovládaní 
prepnete zariadenie do pohotovostného režimu, zariadenie 
zostane naďalej zapojené do elektrickej siete.

1 Konektor reproduktora zapojte do zásuvky AUDIO 
OUTPUT (zvukový výstup) (  ). 

2 Konektor zvukového vstupu na diaľkovom ovládaní zapojte 
do zvukového výstupu v počítači (  ).
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3 Konektor napájania zapojte do elektrickej zásuvky (  ).
4 Stlačením vypínača  ON/OFF na diaľkovom ovládaní zapnite 

multimediálny reproduktor (  ).
 » Rozsvieti sa zelený indikátor LED na diaľkovom ovládaní.

5 Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) na 
diaľkovom ovládaní alebo pomocou počítačovej aplikácie.

6 Otáčaním ovládača basov BASS nastavte basy (  ).
7 Po použití multimediálny reproduktor vypnite stlačením 

vypínača  ON/OFF na diaľkovom ovládaní a odpojte ho 
zo siete.
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4 Informácie o výrobku
Vstupné napájanie AC 100 – 240 V~, 

50/60 Hz, 350 mA

Prevádzková spotreba energie 35 W

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime

< 0,5 W

Rozmery 
– Hlavná jednotka (Š x V x H) 190 x 225 x 200 mm

5 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 stránke 
www.philips.com/support, kde získate technickú podporu. 
• Uistite sa, že reproduktory sú správne nainštalované.
• Uistite sa, že indikátor LED svieti.
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