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1 Ważne
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

3

Przeczytaj tę instrukcję.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami.
Nie blokuj żadnych otworów
wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie
z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty
ciepłego powietrza, kuchenki i inne
urządzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki
sposób, aby nie mógł być deptany ani
uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach
oraz w miejscach, w których przewód
wychodzi z zestawu.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz
akcesoriów wskazanych przez producenta.
Odłączaj zestaw od źródła zasilania
podczas burzy i gdy nie jest używany przez
dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić
wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna w następujących
przypadkach: uszkodzenie elementu
zestawu, np. przewodu zasilającego bądź
wtyczki; wylanie na zestaw płynu lub
upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu;
narażenie zestawu na działanie deszczu lub
wilgoci; niepoprawne działanie zestawu lub
jego upuszczenie.
Zestaw nie powinien być narażony na
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami, płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka
musi być łatwo dostępna.
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2 Radiobudzik FM/
DAB+
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów
firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp
do obsługi świadczonej przez firmę Philips,
zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.
philips.com/welcome.

Wstęp
Ten radiobudzik umożliwia:
• słuchanie radia FM i DAB+ (cyfrowa
transmisja dźwięku),
• ustawianie dwóch budzików.

Zawartość opakowania
(Rys.

a

)

3 Czynności
wstępne

Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
radiobudzika.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w
podanej tu kolejności.

c

Przygotowywanie anteny FM/
DAB+
Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie
rozłożyć antenę FM/DAB+ i dostosować jej
położenie. (Rys. )

b

Włączanie
Naciśnij przycisk POWER.
»» Radiobudzik przełączy się na ostatnio
wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości
Uwaga
•• Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń, umieść antenę jak
najdalej od odbiornika TV, magnetowidu i innych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 3
sekundy.
»» Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar
(jeżeli jest ustawiony).

Ustawianie czasu
Podłączanie zasilania

1

Przestroga
•• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie

źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną
na spodzie lub na tylnej ściance radiobudzika.
•• Ryzyko porażenia prądem! Odłączając zasilacz,
bezpiecznie trzymaj wtyczkę.

2
3
4

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj
przycisk INFO przez 3 sekundy, aby
włączyć tryb ustawiania zegara. (Rys. )
»» Zaczną migać cyfry godziny.
Za pomocą przycisków
godzinę.

/

ustaw

Naciśnij przycisk INFO, aby potwierdzić.
»» Zaczną migać cyfry minut.
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minuty.
PL

4

5

Powtórz czynności 2–3, aby ustawić dzień,
miesiąc i rok.

e

4 Słuchanie radia
DAB+
Cyfrowa transmisja dźwięku (DAB+) to metoda
cyfrowej transmisji programów radiowych
za pomocą sieci nadajników. Zapewnia ona
większy wybór programów, lepszą jakość
dźwięku oraz większą ilość informacji.

3 sec.

Pierwsze użycie ramki
1

Wskazówka
•• Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu czasu

opisano w części „Korzystanie z menu systemowego”
> „Ustawianie formatu godziny i synchronizacja
czasu”.
•• Po 10 sekundach bezczynności radiobudzik
automatycznie zamknie tryb ustawiania zegara.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby
wybrać radio DAB+.
»» Zostanie wyświetlony komunikat
[FULL SCAN] (pełne wyszukiwanie).
Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć
pełne wyszukiwanie.
»» Radiobudzik zapisze wszystkie stacje
radiowe DAB+ automatycznie, a
następnie uruchomi pierwszą dostępną
stację.
»» Lista stacji zostanie zapisana w
radiobudziku. Przy kolejnym włączeniu
urządzenia wyszukiwanie stacji nie
zostanie uruchomione.
»» Jeśli żadna stacja DAB+ nie zostanie
znaleziona, zostanie wyświetlony
komunikat [No DAB Station] (nie
znaleziono stacji DAB).

Dostrajanie radia do stacji z listy:
W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie
przyciskTUNING / , aby poruszać się
między dostępnymi stacjami DAB+.
»» Jeśli sygnał stacji radiowej DAB+ będzie
zbyt słaby, zostanie wyświetlony komunikat
[OFF AIR] (brak sygnału).

5
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Automatyczne zapisywanie
stacji radiowych DAB+

Uwaga
•• Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową DAB+,
zapisz inną stację w jej miejsce.

Wskazówka
•• W ramach systemu transmisji DAB+ dodawane są
nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych
stacji radiowych DAB+ i usług, należy regularnie
przeprowadzać pełne wyszukiwanie.

Słuchanie zaprogramowanej
stacji radiowej DAB+

W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przycisk
SCAN przez 3 sekundy.
»» Radiobudzik automatycznie zapisze
wszystkie dostępne stacje radiowe DAB+.

W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk
PRESET, aby wybrać zaprogramowaną stację
radiową.

»» Po zakończeniu pełnego wyszukiwania
zostanie uruchomiona pierwsza dostępna
stacja.

Korzystanie z menu DAB+
1

Ręczne zapisywanie stacji
radiowych DAB+

2

Można zapisać do 10 stacji radiowych DAB+.

1
2
3

4
5

Ustaw stację radiową DAB+.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET
przez 3 sekundy, aby włączyć tryb
zapisywania.
Naciśnij przycisk TUNING / , aby
wybrać numer.
»» Numer zaprogramowanej stacji
będzie wyświetlany przez jedną
sekundę. Następnie, jeśli ta pozycja
jest zajęta, zostanie wyświetlona nazwa
poprzednio zapisanej stacji radiowej
DAB+. Jeśli ta pozycja jest wolna,
zostanie wyświetlony komunikat
[Empty].
Naciśnij przycisk PRESET, aby potwierdzić.
Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne
stacje DAB+.

3

W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj
przycisk MENU przez 3 sekundy, aby
przejść do menu DAB+.
Naciskaj przyciski TUNING / , aby
przewijać opcje menu:
• [STATION]: wyświetlanie listy
dostępnych stacji radiowych DAB+.
• [FULL SCAN]: wyszukiwanie i
zapisywanie wszystkich dostępnych
stacji radiowych DAB+.
• [MANUAL]: ręczne ustawianie
określonego kanału lub częstotliwości i
dodawanie ich do listy stacji.
• [DRC] (kontrola dynamiki sygnału):
zwiększanie lub zmniejszanie poziomu
kompensacji różnic w zakresie dynamiki
poszczególnych stacji radiowych DAB+.
Możesz sprawdzić działanie opcji
na różnych materiałach źródłowych
i zdecydować, która najbardziej Ci
odpowiada.
• [PRUNE]: usuwanie nieaktywnych stacji
z listy stacji.
• [SYSTEM]: dostosowywanie ustawień
systemowych (patrz rozdział
„Korzystanie z menu systemowego ”).
Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk
SELECT.
PL
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4

Powtórz czynności 2–3, jeśli w ramach
opcji dostępna jest opcja podrzędna.

[DRC]
• [DRC OFF]: brak kompensacji.
• [DRC HIGH]: maksymalna kompensacja
(zalecana jako opcja domyślna w przypadku
głośnego otoczenia).
• [DRC LOW]: średnia kompensacja.
[PRUNE]
• [PRUNE N]: powrót do poprzedniego
menu.
• [PRUNE Y]: usuwanie nieaktywnych stacji
z listy stacji.

Wyświetlanie informacji
DAB+
Podczas słuchania radia DAB+ naciśnij
kilkakrotnie przycisk INFO, aby przewinąć
następujące informacje (jeśli są dostępne):
»» Nazwa stacji
»» Segment dynamicznych etykiet (DLS)
»» Siła sygnału
»» Typ programu (PTY)
»» Nazwa zespołu
»» Częstotliwość
»» Współczynnik błędów sygnału
»» Przepływność
»» Kodek

5 Słuchanie radia
FM
Wyszukiwanie stacji
radiowych FM
1
2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby
wybrać radio FM.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
/ przez 3 sekundy.
»» Tuner FM automatycznie dostroi się do
stacji o najsilniejszym sygnale.

Ręczne dostrajanie stacji radiowej:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING
aby dostroić stację radiową.

/ ,

Automatyczne zapisywanie
stacji radiowych FM
W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj
przycisk SCAN przez 3 sekundy.
»» Radiobudzik automatycznie zapisze
wszystkie dostępne stacje radiowe FM.
»» Zostanie uruchomiona stacja
zaprogramowana jako pierwsza.

»» Data i godzina

Ręczne zapisywanie stacji
radiowych FM
Można zapisać do 10 stacji radiowych FM.

1
2

7
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Dostrajanie stacji radiowej FM.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET
przez 3 sekundy, aby włączyć tryb
zapisywania.

3

4
5

Naciśnij przycisk TUNING / , aby
wybrać numer.
»» Numer zaprogramowanej stacji będzie
wyświetlany przez jedną sekundę.
Następnie, jeśli ta pozycja jest zajęta,
zostanie wyświetlona poprzednio
zapisana częstotliwość radiowa.
Jeśli ta pozycja jest wolna, zostanie
wyświetlony komunikat [Empty].
Naciśnij przycisk PRESET, aby potwierdzić.
Powtórz czynności 1–4, aby zapisać więcej
stacji FM.
Wskazówka

•• Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową FM,
zapisz inną stację w jej miejsce.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: wyszukiwanie wszystkich
dostępnych stacji radiowych FM.
• [STRONG]: wyszukiwanie tylko stacji
radiowych FM o odpowiednio silnym
sygnale.

Wyświetlanie informacji RDS
RDS (Radio Data System) to system
umożliwiający stacjom FM nadawanie
dodatkowych informacji.

1
2

Nastaw stację RDS.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk INFO, aby
wyświetlić następujące informacje (jeżeli
dostępne):
»» Nazwa stacji
»» Radiowe komunikaty tekstowe

Wybór zaprogramowanej
stacji radiowej FM.
W trybie FM naciśnij kilkakrotnie przycisk
PRESET, aby wybrać zaprogramowany kanał
radiowy.

»» Rodzaj programu, np. [NEWS]
(wiadomości), [SPORT] (sport), [POP
M] (muzyka pop)...
»» Częstotliwość
»» Data i godzina

Typy programów RDS

Korzystanie z menu FM
1
2

3
4

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk
MENU przez 3 sekundy, aby przejść do
menu FM.
Naciskaj przyciski / /, aby przewijać
opcje menu:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (patrz rozdział „Korzystanie
z menu systemowego ”)
Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk
SELECT.
Powtórz czynności 2–3, jeśli w ramach
opcji dostępna jest opcja podrzędna.

Rodzaj Opis
Rodzaj
Opis
prograprogramu
mu
NEWS Serwisy informa- FINANCE Finanse
cyjne
AFFA- Polityka i aktualne CHILProgramy
IRS
wydarzenia
DREN
dla dzieci
INFO Specjalne progra- SOCIAL Sprawy
my informacyjne
społeczne
SPORT Sport
RELIGION Programy
religijne
EDU- Programy eduka- PHONE INProgramy
CATE cyjne i szkolez telefoniowe
nicznym
udziałem
widzów

PL
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DRA- Słuchowiska ra- TRAVEL
MA
diowe i literatura

Programy
podróżnicze
CUL- Kultura, religia i LEISURE Programy
TURE społeczeństwo
rekreacyjne
SCIEN- Nauka
JAZZ
Muzyka
CE
jazzowa
VARIEDProgramy roz- COUNTRYMuzyka
rywkowe
country
POP M Muzyka pop
NATION Muzyka
M
ludowa
ROCK Muzyka rockowa OLDIES Muzyka
M
dawna
MOR MMuzyka lekka
FOLK M Muzyka
folk
LIGHT Muzyka lekka
DOCU- Programy
M
klasyczna
MENT
dokumentalne
CLAS- Muzyka klasyczna TEST
Test
SICS
alarmu
OTHER Specjalne progra- ALARM
Budzik
M
my muzyczne
WE- Pogoda
ATHER

6 Korzystanie
z menu
systemowego
Menu systemowe umożliwia:
• wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
czasu,
• synchronizację czasu ze stacjami radiowymi
DAB+,
• sprawdzanie wersji oprogramowania
radiobudzika,
• dokonywanie aktualizacji oprogramowania
sprzętowego (w razie potrzeby),
• przywracanie ustawień fabrycznych w
radiobudziku.

Ustawianie formatu godziny i
synchronizacja czasu
1

2
3
4

Przejdź do menu systemowego
(patrz część „Słuchanie radia DAB+”
> „Korzystanie z menu DAB+” lub
„Słuchanie radia FM” > „Korzystanie z
menu FM”).
Naciśnij przycisk
[TIME].

/ , aby wybrać opcję

Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
Powtórz czynności 2–3, aby wybrać opcję
podrzędną.

Opcje

Opcja
Funkcja
podrzędna
[UPDATE] [DAB]
Synchronizacja czasu
ze stacjami radiowymi
DAB+.
[NONE] Wyłączanie
synchronizacji czasu.
[12/24 HR] [12]
Wyświetlanie
czasu w formacie
12-godzinnym.
9
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[24]

Wyświetlanie
czasu w formacie
24-godzinnym.

możesz uzyskać informacje na temat aktualizacji
oprogramowania i pomocy technicznej.
Uwaga

Przywracanie ustawień
domyślnych
1
2
3
4

5

Przejdź do menu systemowego.
Naciśnij przycisk
[RESET].

/ , aby wybrać opcję

Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję.
• [RESET N]: powrót do poprzedniego
menu.
• [RESET Y]: przywracanie ustawień
fabrycznych radia.
Ponownie naciśnij przycisk SELECT, aby
zatwierdzić.

Sprawdzanie wersji
oprogramowania
1
2
3

Przejdź do menu ustawień systemowych.
Naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję
[SW VER] (wersja oprogramowania).
Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
»» Zostanie wyświetlona wersja
oprogramowania radiobudzika.

Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego (jeśli jest
dostępna)
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
radiobudzika może być dostępna w przyszłości.
Jeśli zarejestrujesz swój produkt na stronie
internetowej firmy Philips (www.philips.com/
support), podając prawidłowy adres e-mail,

•• Podczas trwania aktualizacji nie można odłączać
urządzenia od zasilania.

•• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może

zostać przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem
portu mini-USB.
•• Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowania
sprzętowego zostaną przywrócone domyślne wartości
fabryczne wszystkich ustawień.

Rejestracja produktu

1
2
3
4
5
6

Odwiedź stronę internetową www.philips.
com/support.
Kliknij łącze „Zarejestruj produkt”.
Gdy na stronie pojawi się stosowny monit,
zaloguj się na swoje konto.
• Jeśli nie masz konta Philips, utwórz je
najpierw na tej stronie.
Wyszukaj posiadany produkt,
wprowadzając jako słowo kluczowe ciąg
znaków „AJB4700/12”.
Kliknij łącze w wynikach wyszukiwania, aby
przejść na stronę internetową pozwalającą
zarejestrować produkt.
Aby zakończyć rejestrację, wypełnij
wymagane pola dotyczące produktu.

Przeprowadzenie aktualizacji

1
2
3
4

Odwiedź stronę internetową www.philips.
com/support.
Zaloguj się do konta Philips.
»» Zostaną wyświetlone informacje
na temat pomocy technicznej dla
zarejestrowanego produktu.
Kliknij łącze pliku aktualizacji
oprogramowania sprzętowego.
Wykonaj instrukcje aktualizacji
oprogramowania sprzętowego, aby pobrać
PL
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pakiet aktualizacyjny i przeprowadzić
aktualizację.
• Jeśli aktualizacja nie powiedzie się,
ponownie podłącz zasilanie, włącz
produkt i ponownie wykonaj czynności
wymagane do przeprowadzenia
aktualizacji.

7 Inne funkcje
Ustawianie budzika
Można ustawić dwie różne godziny budzenia.
(Rys. )
Uwaga
•• Sprawdź, czy czas został ustawiony prawidłowo.

1

2
3
4
5
6

11
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk AL1 lub
AL2 przez 3 sekundy, aby włączyć tryb
ustawiania budzika.
»» Ikona budzika i cyfry godziny zaczną
migać.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
ustawić godzinę.

/ , aby

Naciśnij przycisk AL1 lub AL2, aby
potwierdzić.
»» Zaczną migać cyfry minut.
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minuty.
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić źródło
sygnału budzika: radio DAB, radio FM lub
brzęczyk.
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić
głośność budzenia.
»» Zostanie wyświetlona ikona budzika.

f

Ustawianie wyłącznika
czasowego

3 sec.

Radiobudzik jest wyposażony w funkcję
umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb
gotowości po ustawionym czasie.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby ustawić
wyłącznik czasowy (w minutach).
»» Po włączeniu wyłącznika czasowego,
wyświetlony zostanie symbol .
Aby anulować wyłącznik czasowy:
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP aż do
wyświetlenia symbolu [OFF] (wyłączone).

Wskazówka

15

60

90

120

off

•• Podczas odtwarzania dźwięku budzika głośność

stopniowo wzrasta.
•• Jeśli jako źródło sygnału budzika zostanie wybrane
radio DAB, ale żadna stacja radiowa DAB+ nie będzie
dostępna, gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia,
włączy się brzęczyk.

30

Regulacja głośności
Naciśnij przycisk VOLUME

Włączanie i wyłączanie budzika

1
2

/

. (Rys.

)

d

Za pomocą przycisków AL1/AL2 wyświetl
ustawienia budzika.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk AL1/AL2, aby
włączyć lub wyłączyć budzik.
»» Ikona budzika pojawia się, jeśli jest on
włączony, i znika, gdy jest on wyłączony.
•

Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij
odpowiadający mu przycisk AL1/AL2.
»» Budzik zadzwoni ponownie następnego
dnia.

Korzystanie z funkcji drzemki
Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk
SNOOZE.
»» Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik
zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

Regulacja jasności
wyświetlacza
Naciśnij kilkakrotnie przycisk BRIGHTNESS, aby
wybrać różne poziomy jasności.

PL
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8 Informacje o
produkcie
Uwaga
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej

0,5 W RMS

Tuner
FM:
Zakres strojenia
Siatka strojenia
Czułość
- Mono — odstęp sygnału
od szumu: 26 dB
Selektywność wyszukiwania
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
Odstęp sygnału od szumu

FM: 87,5–108 MHz
(50 kHz)
< 22 dBf
25–32 dBf
<2%
> 50 dBA

DAB:
Zakres strojenia
174,92–239,20 MHz
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
< 2%
Odstęp sygnału od szumu > 55 dBA

13
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Informacje ogólne
AS030-060-EE050
(Philips)
100–240 V ~, 50/60
Hz, 0,15 A
6 V 0,5 A
(Wyjście)
Pobór mocy podczas pracy < 3 W
Pobór mocy w trybie
gotowości
< 1W
Wymiary — jednostka
centralna (wys. x szer. x gł.) 152 x 62 x 109 mm
Waga — jednostka
centralna:
0,3 kg
Zasilanie prądem przemiennym(Model)
(Wejście)

9 Rozwiązywanie
problemów
Ostrzeżenie
•• Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie
próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia
wystąpią problemy, należy wykonać poniższe
czynności sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/
support). Kontaktując się z przedstawicielem
firmy Philips, należy mieć przygotowane w
pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i
numer seryjny.
Brak zasilania
• Upewnij się, że zasilacz został prawidłowo
podłączony.
• Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest pod
napięciem.
Brak dźwięku
•• Ustaw głośność.
Brak reakcji urządzenia
•• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone
do sieci elektrycznej.
•• Odłącz zasilacz, a następnie podłącz go
ponownie i włącz urządzenie.
Słaby odbiór stacji radiowych
•• Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
•• Rozłóż całkowicie antenę.

10 Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer
Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego
obsługę.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Recykling

To urządzenie zostało zaprojektowane i
wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza
to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka
PL
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polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.

Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją,
bez uziemienia.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe są własnością
firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub
własnością odpowiednich firm. Firma Philips
zastrzega sobie prawo do modyfikowania
produktów bez konieczności dostosowywania
do zmian wcześniejszych partii dostaw.
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