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1	 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité	bezpečnostné	pokyny
• Prečítajte si tieto pokyny. Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
• Čistite len pomocou suchej tkaniny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné 

regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré 
vytvárajú teplo. 

• Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
• Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte 

toto zariadenie zo siete. 
• Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. 

Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom 
poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak 
bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký 
predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak 
zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.

• UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu 
batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku 
alebo poškodenie zariadenia: 
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – 

podľa vyznačenia na zariadení. 
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
• Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť 

vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad 
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.



• Zariadenia sa nesmú vystavovať kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 
• Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. 

predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia. 
 • Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.

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	 
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.

2	 Váš	reproduktor
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov 
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce kino na lokalite www.
philips.com/welcome.

3	 Používanie	reproduktora
1 Otvorte priečinok na batérie a vložte doň 3 batérie typu AAA so 

správnou polaritou (+/-) podľa označenia. 

2 Zatvorte priečinok na batérie.
3 Pripojte k reproduktoru zariadenie. 



4 Posunutím vypínača zapnite reproduktor. (Obr. 3)
 » Rozsvieti sa indikátor LED.

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

6 Po použití odpojte zariadenie od reproduktora a posunutím vypínača 
reproduktor vypnite. 

Pripevnenie	kábla	ako	držadla
1 Zasuňte konektor do zásuvky.
2 Otočte konektor z polohy  do polohy  podľa obrázka. 



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.
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