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1 Important

Siguranţa

Instrucţiuni importante privind siguranţa
• Citiţi aceste instrucţiuni. Respectaţi toate instrucţiunile.
• Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea apei.
• Curăţaţi numai cu o cârpă uscată.
• Nu blocaţi niciun orificiu pentru ventilare. Instalaţi în conformitate cu 

instrucţiunile producătorului.
• Nu instalaţi în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, 

guri de aerisire, plite sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care 
produc căldură. 

• Utilizaţi exclusiv ataşamentele/accesoriile specificate de producător.
• Scoateţi din priză acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau 

atunci când nu este în uz pentru perioade îndelungate de timp. 
• Pentru toate operaţiile de service, apelaţi la personal de service 

calificat. Operaţiile de service sunt necesare atunci când dispozitivul 
a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau 
ştecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte 
pe dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu 
funcţionează normal sau a fost scăpat.

• ATENŢIE la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie 
care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietăţii sau a unităţii: 
• Instalaţi toate bateriile corect, cu + şi - după cum sunt marcate 

pe unitate. 
• Nu amestecaţi bateriile (vechi şi noi sau din carbon şi alcaline etc.).
• Scoateţi bateriile atunci când unitatea nu este utilizată o perioadă 

îndelungată de timp.
• Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la 

căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.



• Dispozitivele nu trebuie să fie expuse la picurare sau stropire. 
• Nu aşezaţi nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu obiecte 

umplute cu lichid, lumânări aprinse). 

Avertisment

 • Nu scoateţi niciodată carcasa acestui aparat. 
 • Nu amplasaţi niciodată aparatul deasupra altor echipamente electrice.

Notă
Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt 
aprobate în mod expres de către Philips Consumer Lifestyle pot anula 
autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul..
Acest produs respectă cerinţele Comunităţii Europene 
referitoare la interferenţele radio.

Scoaterea din uz a produselor vechi  
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs, 
înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 
2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare 
pentru produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi 
nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. 
Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea 
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.  
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică 
Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate 
împreună cu gunoiul menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire 



la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea 
corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului 
înconjurător şi a sănătăţii omului.

2 Boxa dvs.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe 
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă sistemul home 
theater la www.philips.com/welcome.

3 Utilizarea boxei dvs.
1 Deschideţi compartimentul pentru baterie şi introduceţi 3 baterii 

AAA cu polaritatea corectă (+/-) după cum este indicat. 

2 Închideţi compartimentul pentru baterie.
3 Conectaţi dispozitivul la boxe. 



4 Glisaţi comutatorul pentru a porni boxa. 
 » Indicatoarele LED se aprind.

5 Reglaţi volumul şi navigaţi prin conţinutul audio de pe dispozitivul dvs.
6 După utilizare, deconectaţi dispozitivul de la difuzor şi glisaţi 

comutatorul pentru a opri boxa. 
Manipulaţi cablul ca pe un mâner
1 Introduceţi ştecherul în priză.
2 Rotiţi ştecherul de la  la  după cum este indicat.



4 Depanare
Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi 
sistemul pe cont propriu. 
Dacă întâmpinaţi probleme atunci când utilizaţi produsul, verificaţi următoarele 
puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, înregistraţi-
vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/welcome. 
• Asiguraţi-vă că mufa pentru căşti este conectată corect.
• Asiguraţi-vă că bateriile sunt încărcate complet şi introduse corect.
• Asiguraţi-vă că LED-ul se aprinde.
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