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1      Важно

Безопасност

Важни инструкции относно
безопасността

Спазвайте всички предупреждения.
•  Следвайте всички инструкции.
•  Не използвайте уреда близо до вода.
•  Не блокирайте вентилационните отвори. 
    Разположете в съответствие с инструкциите 
    на производителя.
•  Не поставяйте близо до източници на топлина 
    като радиатори, датчици за топлина, печки или
    други уреди (включително усилватели), 
    които излъчват топлина.
•  Използвайте само приложенията/аксесоарите 
    определени от производителя.
•  Оставете всички ремонти на квалифициран 
    персонал. Поправка се налага когато уреда е 
    повреден по някакъв начин, като повреда на 
    захранващия кабел или щепсела, разлята е течност 
    или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил 
    изложен на дъжд или влага, не работи нормално 
    или е бил изтърван.
•  Уреда не трябва да се излага на пръскане 
    или разливане.
•  Не поставяйте опасни предмети върху уреда 
    (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).

•  



Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството,
които не са предварително одобрени от Philips 
Consumer Lifestyle може да отменят правата на 
потребителя да борави с оборудването.
Този продукт отговаря на изисквания за 
радио смущенията на Европейския Съюз.

Внимание

•  Не махайте капака на уреда.
•  Не смазвайте частите на уреда.
•  Не поставяйте уреда върху друго 
    електрическо оборудване.

Изхвърляне на стария ви продукт 
Вашия продукт е проектиран и произведен от 
висококачествени материали и съставни части, 
които могат да бъдат рециклирани и използвани 
отново.
Когато този символ със зачеркнат контейнер за 
болкук е прикачен към продукт, това означава, 
че продукта е под закрилата на Европейска 
директива 2002/96/ЕС.
Моля информирайте се относно местната система 
за разделно събиране на електрически и електронни 
отпадъци.



Бележка

 •  Лепенката с модела се намира отдолу на
    системата.

Информация относно околната среда
Всякакви излишни опаковъчни материали са 
премахнати. Направили сме опаковката лесна за 
разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор 
(уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)
Системата ви се състои от материали които могат да 
се рециклират и използват отново ако се разглоби от 
специализирана фирма. Моля спазвайте местните 
изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен 
материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт 
ще помогне за предотвратяването на евентуални 
отрицателни последствия за околната среда и 
човешкото здраве.
Вашият продукт съдържа батерии покрити от 
Европейска директива 2006/66/EC, които не 
могат да се изхвърлят с останалите домакински 
отпадъци. Моля информирайте се относно 
местните правила за разделно събиране на батерии. 
Правилното изхвърляне на батериите ще помогне 
за предотвратяването на евентуални отрицателни 
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Винаги носете продукта на професионален техник, 
който да извади вградената батерия. (     )



Възпроизвеждане

1 Издърпайте аудио входящи жак от тонколоната.
2 Приплъзнете бутона, за да включите тонколоната.
   9   LED светлината светва.
3 Свържете тонколоната към вашето устройство с 
   аудио входящия жак.
4 Нагласете силата на звука и управлявайте вашето 
   аудио съдържание на вашето устройство.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел 
последователно. Ако се свържете с Philips, ще бъдете 
попитани за номера на модела и серийният номер 
на уреда. Тези номера се намират отдолу на уреда. 
Запишете номерата тук:
Модел No. ____________________________
Сериен No. ___________________________

Захранване

2      Начало

Тонколоната може да работи с вградената 
презареждаща се батерия.
За да заредите вградената батерия:
Свържете тонколоната към компютър посредством 
осигурения USB кабел.
9    Индикатора за захранването се включва.
•  Индикатора за захранването се изключва, 
    когато батерията е напълно заредена.



Тегло - Основна част 0.2 кг

5 След употреба, изключете устройството от 
   тонколоната и приплъзнете бутона, 
   за да изключите тонколоната.

Бележка

Изходна мощност 2W RMS

DC входящо захранване USB 5V 500mA

Вградена Li-Polymer батерия 3.7V 500mAH

Режима на работа на батерията > 8 часа

Размери- Основна част
(диаметър x височина)

3      Информация за продукта

•  Информацията за продукта подлежи на промени 
    без предизвестие.

Основна информация

Спецификации

Д 65.8mm * В 76.6mm



Внимание

4      Възможни проблеми

•  Не махайте капака на уреда.

За да запазите валидна гаранцията, никога 
не опитвайте да поправяте системата сами. 
Ако се сблъскате с проблеми по време на 
употреба на уреда, проверете следните 
възможности преди да се обърнете към сервиз. 
Ако проблема остава без решение, посетете 
уеб сайта на Philips (www.philips.com/welcome). 
Когато се свържете с Philips, се уверете, че уреда 
е наблизо и имате записани номера на модела 
и серийният номер.

Няма захранване
•  Заредете тонколоните.

Няма звук
•  Нагласете силата на звука на вашето устройство.

Няма отговор от тонколоната
•  Рестартирайте тонколоната.
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