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Ładowanie urządzenia LUXE
� Otwórz przeglądarkę 

Windows Explorer 
(urządzenie LUXE 
zostanie wyświetlone 
jako urządzenie pamięci 
masowej USB).
Przeciągnij i wklej swoje 
pliki MP3 do urządzenia 
LUXE.

1�

2�

Podłączanie do telefonu komórkowego 
za pomocą urządzenia Bluetooth®

� W trybie „off” (wył.) 
naciśnij na 4 sekundy 
przycisk . (Niebieska 
dioda LED zacznie szybko 
migać).
Włącz funkcję Bluetooth®  
w telefonie komórkowym. 
(Kod dostępu = 0000).

1�

2�

Włączanie i wyłączanie
�Włączanie i wyłączanie 
urządzenia LUXE

Naciśnij na 2 sekundy 
przycisk , aby włączyć 
lub wyłączyć urządzenie 
LUXE. (Dioda zasilania 
LED mignie raz).

Włączanie i wyłączanie 
połączenia Bluetooth®

Naciśnij raz przycisk , 
aby włączyć lub wyłączyć 
połączenie Bluetooth®.

1�

1�

Wybór radia ( ), muzyki 
( ) lub odtwarzania 
losowego muzyki ( )

� Podłączanie słuchawek

W przypadku czerwonej wersji urządzenia dioda LED 
Bluetooth® LUXE jest żółta, a nie niebieska.



W przypadku połączenia 
przychodzącego

Akceptowanie połączenia Naciśnij przycisk 

Odrzucanie połączenia Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk 

Kończenie połączenia Naciśnij ponownie 
przycisk 

Przekierowywanie 
połączenia z powrotem 
do telefonu

Naciśnij przycisk 

Włączanie i wyłączanie 
mikrofonu

Naciśnij dwukrotnie 
przycisk 

Podczas odtwarzania
� Naciśnij przyciski ((/)), aby 

przejść do poprzedniego 
/ następnego tytułu ( ) / 
częstotliwości ( ) 
Naciśnij i przytrzymaj 
przyciski ((/)), aby pomijać 
szybciej.
Naciśnij dwukrotnie 
przyciski ((/)), aby 
przejść do poprzedniego 
/ następnego folderu (jeśli 
jest dostępny).

•

•

 � Za pomocą przycisków +/- 
zwiększaj lub zmniejszaj 
głośność. 
Naciśnij jednocześnie 
przyciski +/-, aby włączyć 
lub wyłączyć funkcję 
FullSound™ ( )

•

Naciśnij przycisk , aby odtwarzać lub wstrzymać 
( ) oraz wyciszyć ( ).



Zarejestruj produkt
Zarejestrowanie produktu na stronie 
internetowej www.philips.com/welcome 
umożliwi otrzymywanie powiadomień o 
darmowych uaktualnieniach.

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
dołączoną do odtwarzacza.
W Internecie
Odwiedź stronę internetową www.
philips.com/welcome

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym 
akumulatorem
Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o 
wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być 
ponownie użyte.

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na 
śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 
2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się 
symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania 
określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej 

substancji chemicznych.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę 
o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. 
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko 
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 
2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy 
przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w 
którym pracownik usunie lub wymieni akumulator 
w sposób pokazany w instrukcji obsługi.
Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, 
ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia 
się do zapobiegania negatywnym skutkom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego.

Dane techniczne mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są 
własnością firmy Koninklijke 
Philips Electronics N.V. lub 
odpowiednich właścicieli 
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