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1	 Důležité	informace

Bezpečnost

Důležité	bezpečnostní	pokyny
• Přečtěte si tyto pokyny. Dodržujte všechny pokyny.
• Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
• K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
• Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
• Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky 

apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. 
• Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
• Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, 

odpojte síťový kabel ze zásuvky. 
• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení 

by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech 
poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení 
vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či 
vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.

• UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující 
pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může 
způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje: 
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji. 
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
• Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být 

vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
• Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající tekutině. 
• Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. 

předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky). 



Varování

 • Neodstraňujte kryt přístroje. 
 • Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně 
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za 
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení..
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na 
vysokofrekvenční odrušení.

Likvidace	starého	výrobku		 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, 
znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného 
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným 
komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít 
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.  
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
EC, které nelze odkládat do běžného komunálního 
odpadu.Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, 
neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na 
životní prostředí a lidské zdraví.



2	 Váš	reproduktor
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti 
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, 
zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.

3	 Použití	reproduktoru
1 Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 baterie AAA se správnou 

polaritou (+/-) podle označení. 

2 Zavřete přihrádku na baterie.
3 Připojte zařízení k reproduktoru. 



4 Posunutím přepínače zapněte reproduktor. 
 » Rozsvítí se kontrolka LED.

5 Nastavte hlasitost a vyhledejte zvukový obsah na zařízení.
6 Po použití odpojte zařízení od reproduktoru a posunutím přepínače 

jej vypněte. 
Zajištění	kabelu
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
2 Otočte zástrčkou z polohy  do polohy  podle znázornění .



4	 Řešení	problémů
Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s výrobkem, před kontaktováním servisu 
zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, 
zaregistrujte výrobek a získejte více informací na adrese www.philips.
com/welcome. 
• Zkontrolujte, zda je konektor sluchátek zapojen správně.
• Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité a správně vložené.
• Zkontrolujte, zda se kontrolky LED rozsvítily.
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