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Wy œwietlacz LCD

Wyœwietla w sposób dynamiczny menu, opcje i informacje o utworze

2;

Naciœnij i przytrzymaj, aby w¬åczyæ zasilanie; naciœnij krótko, aby rozpoczåæ lub
wstrzymaæ odtwarzanie

−/+

Regulacja głoœnoœci, Naciœnij przycisk VOLUME - /++

fm

w¬åcza/ wy¬åcza radio.

mode

wybór ró¿nych trybów odtwarzania; naciœnij i przytrzymaj mode przez 3 sekundy

5

przeskok i przeszukiwanie do ty¬u; (FM) strojenie radioodbiornika

1

tylko MP3 / WMA-CD: wybór poprzedniego albumu / przejœcie do ty¬u

9

Zatrzymuje muzykê.

Gniazdo słuchawkowe

Do pod¬åczenia s¬uchawek i pilota zdalnego sterowania

Open

otwarcie pokrywy CD

2

tylko MP3 / WMA-CD:wybór nastêpnego albumu / przejœcie do przodu

6

przeskok i przeszukiwanie do przodu; (FM) strojenie radioodbiornika

Gniazdo 4,5 DC
(napiêcie sta¬e)

Gniazdo ¬adowania

dbb

wzmocnienie dŸwiêków basowych
Włåcza lub wyłåcza pulsujåce œwiatło.

hold .off

blokuje/ odblokowuje wszystkie przyciski urzådzenia

1
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Zasilanie
W odtwarzaczu mo¿na u¿ywaæ:
> Akumulatorki ¬adowalne PHILIPS, HF18/07/68

Wk¬adanie baterii
1

Naciœnij i podnieœ, aby otworzyæ pokrywê CD.

2

Otwórz zasobnik baterii (w odtwarzaczu CD).

3

W¬ó¿ baterie pamiêtaj o w¬aœciwych biegunach baterii.
Wyjmij baterie je¿eli nie zamierzasz u¿ytkowaæ odtwarzacza przez d¬u¿szy czas.

Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny byæ wyrzucane do
odpowiednich kontenerów.

x2

£adowanie
1
2
3

Nale¿y upewniæ siê, i¿ w¬o¿yliœmy ¬adowalny akumulatorek.
Pod¬åcz zasilacz sieciowy do gniazdka 4.5V DC odtwarzacza oraz do gniazdka wysokiego napiêcia.
£adowanie zostaje zatrzymane, gdy akumulator zostanie na¬adowany lub rozpocznie siê odtwarzanie.
Po ca¬kowitym na¬adowaniu akumulatorków, na ekranie pojawi siê BATT FULL.
Przybli¿ony poziom na¬adowania akumulatora jest pokazywany na wyœwietlaczu.

✔

WSKAZÓWKA
> Nagrzewanie siê akumulatorka jest normalnym zjawiskiem podczas ¬adowania.
> Je¿eli baterie ulegnå przegrzaniu, ¬adowanie zostanie zawieszone na oko¬o 30 minut.
> £adowanie bêdzie dzia¬aæ w¬aœciwie, je¿eli styki bateryjne nie bêdå zabrudzone.
> Do¬adowywanie w pelni lub czêœciowo na¬adowanych akumulatorków doprowadzi do
skrócenia ich trwa¬oœæi. Dlatego przed rozpoczêciem ¬adowania zalecamy ca¬kowite
wyczerpanie akumulatorków.
> W celu zapobie¿enia zwarciom akumulatorek nie powinien stykaæ siê z metalowymi
przedmiotami.
> Je¿eli baterie wyczerpujå siê tu¿ po na¬adowaniu, oznacza to, i¿ zanieczyszczone så
styki lub baterie osiågnê¬y kres swej ¿ywotnoœci.
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Zasilacz sieciowy AC/ DC
Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY4103 (pråd sta¬y 4,5 V/300 mA, biegun dodatni na bolcu œrodkowym).
Inne zasilacze mogå uszkodziæ odtwarzacz.

1

Nale¿y sprawdziæ, czy poziom napiêcia zasilacza jest identyczny z napiêciem w lokalnej sieci.

2

Pod¬åcz zasilacz sieciowy do gniazda ¬adowania odtwarzacza, a nastêpnie do gniazda sieciowego

✔

WSKAZÓWKA
Nale¿y zawsze od¬åczyæ zasilacz, je¿eli z niego nie korzystamy.

Czas dzia¬ania baterii
Przybli¿ony czas odtwarzania dla 2 baterii akumulatorków w normalnych warunkach:

Tryb oszczêdny

Audio CD

MP3/ WMA

Radio FM

20 h

30 h

30 h
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Odtwarzanie p¬yt CD
Odtwarzacz umo¿liwia s¬uchanie nastêpujåcych p¬yt
> wszelkie fabrycznie nagrane p¬yty audio CD (CDDA)
> wszelkie sfinalizowane p¬yty CDR oraz CDRW
> p¬yty WMA/MP3-CD (p¬yty CD-ROM z plikami WMA/MP3)

1

Naciœnij i podnieœ, aby otworzyæ pokrywê CD.

2

W¬ó¿ p¬ytê (stronå zadrukowanå ku górze), lekko naciskajåc œrodek p¬yty,
aby znalaz¬ siê w tulejce. Zamknij pokrywê, naciskajåc lekko krawêdê pokrywy.

3

Naciœnij 2; aby rozpoczåæ odtwarzanie.

4

Naciœnij 2; aby przerwaæ odtwarzanie.
➜Czas, w którym przerwano odtwarzanie miga.
Aby wznowiæ odtwarzanie naciœnij 2; ponownie dla p¬yt.

5

Naciœnij 9 aby zakoñczyæ odtwarzanie.

6

Naciœnij i przytrzymaj 9 2-3 sekundy, aby wy¬åczyæ odtwarzacz CD.

7

Aby wyjåæ p¬ytê, nale¿y uchwyciæ p¬ytê lekko za krawêdzie, naciskajåc jednoczeœnie
na otwór œrodkowy i podnieœæ p¬ytê.
0

✔

WSKAZÓWKA
> Po naciœniêciu 2; odtwarzanie pierwszego pliku MP3/WMA mo¿e rozpoczåæ siê dopiero
po d¬u¿szej chwili.
> Domyœlnie, odtwarzanie rozpoczyna siê od miejsca, w którym zosta¬o przerwane.
> Je¿eli p¬yta CD nagrywalna (CD-R) lub p¬yta CD wielokrotnie nagrywalna (CD-RW) nie jest w¬aœciwie nagrana, pojawi siê napis Unfinalized CD. W takim przypadku nale¿y skorzystaæ z funkcji
FINALIZE na nagrywarce CD w celu zakoñczenia nagrania.
> Je¿eli odtwarzamy p¬ytê CD-Rewritable (CD-RW), po naciœniêciu 2 ; up¬ynie 3-5 sekund zanim
us¬yszymy muzykê.
> Otwarcie pokrywy odtwarzacza CD spowoduje przerwanie odtwarzania.
> Przy w¬åczonej pauzie CD, czas miga na wyœwietlaczu.
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Wybór utworu oraz przeszukiwanie
Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach
Wybór utworu podczas odtwarzania
Naciskaj krótko 5 lub 6 , aby przeskoczyæ do poczàtku aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych utworów.
➜ Odtwarzacz przejdzie do wybranego utworu.
Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania

1

Naciœnij i przytrzymaj klawisz 5 lub 6 do chwili znalezienia szukanego fragmentu.
➜ Rozpocznie siê przeszukiwanie przy zmniejszonej sile g¬osu.
W przypadku utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekundach.

2

Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach WMA/MP3-CD
Wybór albumu podczas odtwarzania
Naciskaj krótko 1 lub 2 , aby przeskoczyæ do poczàtku aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych utworów.
➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.
Szukanie utworu podczas odtwarzania

1

Przyciœnij 1 lub 2 , aby przeskoczyæ do poprzedniego lub kolejnego utworu MP3.

2

Zwolnij przycisk po odnalezieniu szukanego utworu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie wybranego utworu.

✔

WSKAZÓWKA
Aby przeskoczyæ z utworu do utworu przy normalnej prêdkoœci, u¿ywaj klawiszy 5 oraz 6.

5

PSA410-POL.QXD

11/6/04

9:44

Page 6

G¬osu, Beep, dbb
Regulacja g¬oœnoœæi
Wyreguluj g¬oœnoœæ korzystajåc z VOLUME + / – (w górê lub w dó¬).

Regulacja dŸwiêków basowych
1

Naciœnij przycisk dbb, raz, aby wybraæ tryb dbb low, drugi raz, aby wybraæ tryb dbb hi.

2

Naciœnij ponownie dbb , aby wy¬åczyæ wzmocnienie dŸwiêków niskich. (brak ikony)

Sygna¬ dŸwiêkowy
Sygna¬ dŸwiêkowy jest s¬yszalny po naciœniêciu klawiszy na odtwarzaczu. Regularny sygna¬ dŸwiêkowy
s¬yszalny jest tak¿e po w¬åczeniu pauzy, lub je¿eli baterie så bliskie wyczerpania.

1

Naciœnij dbb przez 2 sekundy, aby w¬åczyæ lub wy¬åczyæ sygna¬ dŸwiêkowy:
➜ Beep on na ekranie: W¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy.
➜ Beep off na ekranie: Wy¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy.

Specjalne tryby odtwarzania - mode
1

Naciœnij kilkakrotnie mode podczas odtwarzania, aby wybraæ:
>

Odtwarzanie losowe albumu (tylko MP3/WMA)

>

Odtwarzanie losowe wszystkich utworów na p¬ycie (MP3/WMA/ CDDA)

>

Powtarzanie albumu (MP3/WMA)

>

Powtarzanie wszystkich utworów (MP3/WMA/CDDA)

2

Po up¬ywie 2 sekund rozpocznie siê odtwarzanie w wybranym trybie.

3

Aby powróciæ do zwyk¬ego trybu, naciœnij kilkakrotnie mode a¿ z ekranu zniknie
i

.
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esp / Tryb oszczêdzania energii
Tradycyjne przenoœne odtwarzacze p¬yt CD powodowa¬y przerwy w odtwarzaniu np. podczas biegania. electronic
skip protection (esp) zapobiega utracie dŸwiêku spowodowanej lekkimi wibracjami i wstrzåsami. Funkcja pozwala na
nieprzerwane s¬uchanie muzyki. Jednak¿e funkcji ESP nie zapobiegnie przerwom w muzyce wywo¬anym silnymi
wstrzåsami. Nie zapobiega równie¿ uszkodzeniom urzådzenia wywo¬anych upuszczenia!
Dla osiågniêcia optymalnego poziomu dŸwiêku i lepszej ochrony baterii, esp w¬åcza siê samoczynnie dopiero po
wykryciu wstrzåsów odtwarzacza.

1

➜ Brak esp na ekranie:
> odtwarzacz dzia¬a przy zasilaniu sieciowym AC. Wy¬åczone opcje esp . Najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku.

2

esp : zasilania bateryjnego, gdy odtwarzacz wykryje wstrzåsy. esp zostanie w¬åczone.
> kiedy odtwarzacz nie jest poddawany dzia¬aniu wibracji w¬åcza siê tryb oszczêdny.

3

OOPs:
przekroczony maksymalny okres ochrony esp . Wyståpi krótka przerwa w odtwarzaniu,
która zakoñczy siê po ustaniu wibracji.

960 sec magic esp
Przybli¿ony czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:
960s
480s
180s

WMA (64kbps, odpowiednik oko¬o 3 utworów)
MP3
(128kbps, odpowiednik oko¬o 3 utworów)
Audio CD

Strobe Light (Oœwietlenie stroboskopowe)
Technologia oświetlenia stroboskopowego (Strobe light) umożliwia
podświetlenie wyświetlacza LCD przez rozbłyski światła, co polepsza
widoczność szybko poruszających się obiektów przy słabym oświetleniu.
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Radio FM
W¬åczanie/ wy¬åczanie radia
1

Naciœnij fm jeden lub kilka razy, aby w¬åczyæ/ wy¬åczyæ radio.
➜ Wyœwietlacz wskazuje przez chwilê Radio on (Radio w¬åczone) lub Radio off (Radio wy¬åczone).
> Naciœnij fm lub 9 aby wy¬åczyæ radio.

Automatyczne ustawianie stacji radiowych
1

Naciœnij i przytrzymaj 5 lub 6 przez ponad 2 sekundy.
➜ Wyœwietlacz wskazuje Searching (Wyszukiwanie). Radio ustawia siê na wystarczajåco silnej stacji i zaczyna odtwarzaæ stacjê. Czêstotliwoœæ FM jest wyœwietlana.

2

Powtarzaj wyszukiwanie, a¿ do ustawienia wybranej stacji.

Rêczne ustawianie stacji radiowych
1

Przytrzymaj 5 lub 6 .

2

Zwolnij 5 lub 6 , nastêpnie krótko naciœnij ponownie 5 lub 6 , aby dostroiæ wybranå czêstotliwoœæ.

3

Krótko naciœnij 5 lub 6 kilka razy, a¿ do ustawienia wybranej czêstotliwoœci.
➜ Stacja jest odtwarzana. Czêstotliwoœæ FM jest wyœwietlana.
> Aby prze¬åczyæ siê z radia na odtwarzanie p¬yt CD, naciœnij 2 ;.
> Naciœnij fm lub 9 aby wy¬åczyæ radio.

✔

WSKAZÓWKA
> Poprawienie jakoœci odbioru: Przewód s¬uchawki jest wykorzystywany jako antena FM. W razie
potrzeby przemieœæ jå, aby poprawiæ jakoœæ odbioru.
> Dzia¬anie radia nie jest zak¬ócane przy otwieraniu kieszeni CD w celu wymiany p¬yty.
> Niektóre ustawienia i funkcje sà niedost´pne w trybie radia.
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Radio FM
Programowanie stacji radiowych
Mo¿esz zaprogramowaæ do 30 stacji radiowych. Wybierz pozycjê od 1-30.

1

Ustaw wybranå stacjê radiowå i naciœnij krótko mode.

2

Naciœnij przycisk mode (tryb), gdy numer pamiêci bêdzie miga¬, aby zapisaæ ustawienia.
➜ PRESET, czêstotliwoœæ FM i numer pozycji så wyœwietlane.

3

Zaprogramuj w ten sposób wszystkie stacje.

✔

WSKAZÓWKA
Zaprogramowane stacje så identyfikowane przez numer pozycji.

Ustawienie zaprogramowanej stacji radiowej
1

Naciœnij 1 lub 2 kilka razy je¿eli zachodzi potrzeba, aby wybraæ numer pozycji wybranej stacji radiowej.
➜ Dj Radio w¬åcza siê. Czêstotliwoœæ FM i numer pozycji (P1-30) stacji radiowej så wyœwietlane.

HOLD
Mo¿emy w¬åczyæ blokadê wszystkich innych klawiszy, przesuwajåc przycisk do hold. Po w¬åczeniu hold unikniemy
przypadkowego uruchomienia innych funkcji.

1

Funkcjê hold mo¿emy w¬åczyæ przesuwajåc klawisz w pozycjê hold.
➜ Wszystkie klawisze zosta¬y zablokowane. HOLD pojawi siê po naciœniêciu ka¿dego klawisza. Je¿eli odtwarzacz
jest wy¬åczony, HOLD wyœwietla siê tylko po naciœniêciu 2 ; .

2

Przesunåæ klawisz w pozycjê hold w celu wy¬åczenia off.

9
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Noszenie odtwarzacza

1

Dołącz pasek
na ramię

Gniazdo słuchawkowe

Podłączenie słuchawek

4
2

✔

3

Dołącz pasek biodrowy

WSKAZÓWKA
Odtwarzacz mo¿na nosiæ w sportowym pokrowcu i przypiêty do paska.

✔

WSKAZÓWKA
Przyciski pilota do¬åczanego zdalnego sterowania dzia¬ajå tak samo, jak w odtwarzaczu.

10
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Rozwiåzywanie problemów
W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione na kolejnych
stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można także
znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem www.nike-philips.com.
eśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy użyciu podanych wskazówek, należy
zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.
OSTRZEZENIE:
Pod ¿adnym pozorem nie wolno podejmowaæ prób samodzielnej naprawy urzådzenia, gdy¿ spowoduje to
uniewa¿nienie gwarancji.
Brak zasilania odtwarzacza CD lub nie rozpoczyna siê odtwarzanie
> Sprawdziæ,czy baterie nie så zu¿yte,så poprawnie zainstalowane,astyki czyste.
> Mog¬o poluzowaæ siê po ¬åczenie zzasilaczem. Poprawiæ po¬åczenie.
Wyœwietlany jest komunikat Please insert CD
> Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).
>Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.
Wyœwietlany jest komunikat Unfinalized CD / No audiofile
> P¬yta CD-RW (CD-R) zosta¬a niew¬aœciwie nagrana. Skorzystaæ FINALIZE (zfinalizowania) na swojej nagrywarce.
W¬åczony jest wskaŸnik HOLD i/lub brak reakcji na elementy sterujåce
> Wrazie uaktywnienia opcji hold ,wy¬åczyæ jå.
> Wy¬adowanie elektrostatyczne. Na kilka sekund od¬åczyæ zasilanie lub wyjåæ baterie.
Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
> P¬yta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê.
Brak lub z ¬a jakoœæ dŸwiêku
> Mo ¿e byæ aktywny tryb (PAUSE). Nacisnåæ 2 ;.
> Poluzowane,nieprawid¬owe lub zabrudzone po¬åczenia.Sprawdziæ ioczyœciæ po ¬åczenia.
> Mo¿liwe niew¬aœciwe ustawienie si¬y dŸwiêku. Wyregulowaæ silê dŸwiêku.
> Silne pole magnetyczne. Sprawdziæ po¬o ¿enie ipo¬åczenia odtwarzacza. Trzymaæ zdaleka
od dzia¬ajåcych przenoœnych telefonów.

Producent zastrzega mo¿livoœæ wprowadzania zmian technicznych.
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Bezpieczeństwo i konserwacja
Uwaga!
Wykorzystywanie klawiszy lub pokrête¬, oraz realizacja procedur w sposób odbiegajåcy od opisanego
w niniejszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.
Korzystanie ze słuchawek
Bezpieczne słuchanie:
Głośność należy nastawiać na umiarkowany poziom. Korzystanie z słuchawek przy dużej głośności
może mieć niekorzystny wpływ na słuch użytkownika.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
nie korzystać z aparatu podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to
spowodować wypadek.
Zasady bezpieczeństwa związane z oświetleniem stroboskopowym
Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło stroboskopu przez dłuższy czas, gdyż może to
spowodować uszkodzenie wzroku.
Konserwacja
Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
> Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
> Nie upuszczać odtwarzacza i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
> Nie należy zanurzać urządzenia odtwarzacza w wodzie. Nie wolno dopuścić do kontaktu gniazd
połączeniowych z wodą, gdyż w razie wniknięcia wody do wnętrza urządzenia może dojść do jego
poważnego uszkodzenia.
> Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one uszkodzić wykończoną powierzchnię urządzenia odtwarzacza.
> Znajdujące się w pobliżu urządzenia włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
Korzystanie z zasilacza / ładowarki

> Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego razem z odtwarzacza. Zasilacze innych urządzeń elektronicznych, mimo zewnętrznego podobieństwa, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia odtwarzacza.

> Jedyną metodą całkowitego odcięcia zasilania od zasilacza / ładowarki jest odłączenie od źródła zasilania.
> Należy zawsze pozostawiać wolną przestrzeń wokół zasilacza. Urządzenia nie należy używać w miejscach,
w których przepływ powietrza wokół zasilacza byłby utrudniony, np. w regale.

> Podłączając i odłączając zasilacz, należy zawsze chwytać go za boki. Nie zbliżać palców do metalowych
elementów wtyczki.

> W zasilaczu odtwarzacza występują wysokie napięcia i nie należy pod żadnym pozorem go otwierać,
nawet gdy odtwarzacza jest wyłączone.

Informacje ekologiczne
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.
Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to
wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczących składowania
opakowań, zużytych bateriioraz przestarzałych urządzeń.

Przeróbki
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do
korzystania z tego urządzenia.
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.
12
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Parametry techniczne
Dane ogólne
Wymiary
Ciężar

148 (W) x 148 (D) x 24.5 mm
240g, 280g (+ baterie)

Zasilanie
Akumulatorki ¬adowalne HF18/07/68
Uniwersalny zasilacz
Czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora
20(CD)-30(FM) godzin przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora
*Żywotność akumulatora zależy od sposobu eksploatacji.
Wyświetlacz

podświetlenie białą diodą LCD

Informacje o wyświetlacz

wykonawca, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, EPS,częstotliwość,
zaprogramowana stacja, czas, utwór, g¬osu

Dźwięk

Podbicie niskich tonów
Przetwornik analogowo-cyfrowy (D/A)
Korektor
Pasmo przenoszenia
Moc wyjściowa (RMS)
Stosunek sygnał/szum
Regulacja głośności

Odtwarzanie audio

MP3 (8 - 320 kbps); WMA (32 - 192 kbps)

Odtwarzanie p łyt

CD, CD-R, CDRW, MP3-CD

Obsługa znaczników ID3-tag

Dynamic Bass Boost
1-bitowy
Funk, Hip hop, Rock, Techno
20 - 20 000 Hz
2 x 1 mW (16 Ω)
>80
30-stopniowy

Tytuł utworu, wykonawca
87.5 - 108 MHz
30
UKF, stereo

Tuner

Zakres częstotliwości
Ilość programów
Pasma

Złącza

zasilanie napięciem stałym 4.5 V, słuchawkowe (wyjście liniowe 3,5 mm), pilot zdalnego
sterowania

Akcesoria

(dostępne w niektórych krajach)
AY4103
Zasilacz / ¬adowarka
AY3365
Baterie
AY4213
Pokrowiec
AY4487
CDROM
SBC HJ030/77
Słuchawki
AY4002
Pilot zdalnego sterowania do paska biodrowego

Typ modelu i numer serii znajdjĆ siź pokrywy odtwarzacza cd..

Informacje o prawach autorskich
Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.
W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim
może wymagać uzyskania zgody właścicieli tych praw.
W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma Philips, Nike, Inc zastrzega sobie prawo do zmiany ich
wzornictwa i paramterów technicznych bez uprzedzenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone
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