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1 Pomembno

Varnost

Pomembna varnostna navodila
• Preberite ta navodila. Ravnajte v skladu z navodili.
• Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
• Čistite samo s suho krpo.
• Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili 

proizvajalca.
• Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, 

zračniki, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki 
proizvajajo toploto. 

• Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.
• Napravo med nevihto ali če je dlje časa ne boste uporabljali, izklopite 

iz električnega omrežja. 
• Za vse servisne posege se obrnite na usposobljene serviserje. 

Servisni poseg je potreben v primeru poškodb naprave, kot so 
poškodovani napajalni kabel ali vtič, razlitje tekočine ali padec 
predmetov v napravo, izpostavljenost naprave padavinam ali vlagi, 
nepravilno delovanje in padec naprave.

• POZOR, uporaba baterij – Da preprečite izlitje baterij, ki lahko povzroči 
telesno poškodbo, poškodovanje lastnine ali poškodovanje enote: 
• Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, 

označeni na enoti. 
• Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.).
• Če enote ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
• Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte 

vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.
• Naprav ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode. 
• Ne polagajte virov nevarnosti na napravo (npr. s tekočino napolnjenih 

predmetov, prižganih sveč). 



Opozorilo

 • Ne odstranjujte ohišja aparata. 
 • Aparata ne postavljajte na drugo električno opremo.

Obvestilo
Zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev te naprave, ki jih ni 
izrecno odobrila družba Philips Consumer Lifestyle, lahko uporabnik 
izgubi pravico do upravljanja opreme..
Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske 
skupnosti.

Odstranjevanje starega izdelka  
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in 
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.   

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v 
evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno 
zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne 
odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev 
starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za 
okolje in zdravje ljudi.  
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/
ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki.Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja 
izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti 
morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



2	 Vaš	zvočnik
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma 
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, sistem za domači kino registrirajte 
na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

3	 Uporaba	zvočnika
1 Odprite prostor za baterije in vstavite 3 baterije AAA v pravilni smeri 

(+/-), kot je prikazano .

2 Zaprite prostor za baterije.
3 Povežite napravo z zvočnikom .



4 Potisnite stikalo, da vklopite zvočnik .
 » Vklopi se indikator LED.

5 Nastavite glasnost in se pomikajte po zvočni vsebini v napravi.
6 Po uporabi izključite napravo iz zvočnika in potisnite stikalo, da 

zvočnik izklopite. 
Uporaba	kabla	kot	ročaja
1 Vstavite vtikač v vtičnico.
2 Vtikač zasukajte od  do , kot je prikazano .



4	 Odpravljanje	težav
Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli ne poskušajte popravljati sami. 
Če imate težave z uporabo izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se 
obrnete na servis. Če težav še vedno ni mogoče odpraviti, registrirajte 
izdelek in za podporo obiščite spletno mesto www.philips.com/welcome. 
• Prepričajte se, da je vtičnica za slušalke pravilno povezana.
• Prepričajte se, da so baterije povsem napolnjene in pravilno vstavljene.
• Prepričajte se, da indikator LED sveti.
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