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1 Ważne 
informacje 

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi symbolami 
bezpieczeństwa 

PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZREDUKOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO 
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY 

(LUB TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE 
SERWISOWAĆ UŻYTKOWNIK. SERWISOWANIE NALEŻY ZLECAĆ 

WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

„Symbol błyskawicy” wskazuje nieizolowane 
materiały w urządzeniu, które mogą skutkować 
porażeniem prądem. Dla bezpieczeństwa 
wszystkich domowników nie demontuj osłony 
produktu. 
„Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, 
w przypadku których należy uważnie przeczytać 
załączone informacje, aby uniknąć problemów z 
obsługą i konserwacją.
OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka 
pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego 
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, nie kładź 
przedmiotów wypełnionych cieczami, np. waz.
PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, 
włóż szeroki wtyk do szerokiego otworu gniazda. 
Upewnij się, że jest on całkowicie włożony. 

Ostrzeżenie

•	 	Nie	wolno	zdejmować	obudowy	tego	urządzenia.
•	 	Nie	wolno	smarować	żadnej	części	tego	urządzenia.
•	 	Nie	wolno	umieszczać	tego	urządzenia	na	innym	

sprzęcie elektrycznym.
•	 	Urządzenie	należy	trzymać	z	dala	od	

bezpośredniego światła słonecznego, otwartego 
płomienia i źródeł ciepła.

•	 	Nie	wolno	patrzeć	na	wiązkę	lasera	wewnątrz	
urządzenia.

•	 	Upewnij	się,	że	masz	zawsze	łatwy	dostęp	do	kabla	
zasilającego, wtyczki lub adaptera, aby odłączyć to 
urządzenie od zasilania.

•	 Nie	używaj	tego	urządzenia	w	pobliżu	
wody.

•	 Zainstaluj	urządzenie	zgodnie	z	instrukcją	
producenta.

•	 Nie	instaluj	urządzenia	w	pobliżu	źródeł	
ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece 
lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), 
które wytwarzają ciepło.

•	 Chroń	kabel	zasilający	przed	nastąpieniem	
lub ściśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, 
gniazd zasilających oraz miejscach, gdzie 
kabel jest połączony z urządzeniem.

•	 Używaj	wyłącznie	wyposażenia/akcesoriów	
zalecanych przez producenta. 

•	 Używaj	wyłącznie	wózka,	stojaka,	
statywu, wspornika i stołu zalecanych 
przez producenta lub sprzedawanych z 
urządzeniem. W przypadku korzystania 
z wózka zachowaj ostrożność podczas 
przenoszenia	zestawu	wózek/urządzenie,	
aby uniknąć obrażeń. 

•	 Podczas	burzy	lub	w przypadku	długiego	
okresu nieużywania urządzenia odłącz 
urządzenie od zasilania.

•	 Serwisowanie	należy	zlecać	
wykwalifikowanemu personelowi. Serwis 
jest wymagany w następujących przypadkach: 
gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu 
zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do 
urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie 
było wystawione na działanie deszczu lub 
wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało 
upuszczone.

•	 Eksploatacja	akumulatora	–	UWAGA:	Aby	
uniknąć wycieku akumulatora, który może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała, 
uszkodzenia mienia lub pilota zdalnego 
sterowania: 
•	 Prawidłowo	wszystkie	akumulatory,	

+ oraz -, jak oznaczono na pilocie 
zdalnego sterowania.
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•	 Nie	używaj	różnych	rodzajów	
akumulatorów (starych i nowych, 
węglowych i alkalicznych itp.).

•	 Wyjmij	akumulatory,	jeśli	pilot	zdalnego	
sterowania nie będzie używany przez 
dłuższy czas.

•	 Nie	wystawiaj	akumulatora	na	nadmierne	
ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub 
podobne. 

•	 Nie	narażaj	urządzenia	na	kontakt	z kapiącą	
czy pryskającą wodą.

•	 Nie	umieszczaj	na	urządzeniu	żadnych	
źródeł stwarzających zagrożenie (np. 
przedmiotów wypełnionych cieczami, 
zapalonych świec). 

•	 W	przypadku,	gdy	rolę	wyłącznika	
głównego spełnia wtyczka zasilania lub 
złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do 
elementu odłączającego urządzenie.

Przestroga

•	 	Korzystanie	z	elementów	sterujących	lub	
regulacyjnych lub wykonywanie procedur innych 
niż wymienione w niniejszym dokumencie może 
spowodować niebezpieczne narażenie na działanie 
lasera lub inne niebezpieczne działanie.

Ochrona słuchu

Słuchaj na średnim poziomie głośności. 
•	 Korzystanie	ze	słuchawek	przy	wysokiej	

głośności może uszkodzić słuch. Ten produkt 
może wytwarzać dźwięki w zakresach 
decybelowych, które mogą powodować 
ubytek słuchu u normalnej osoby, nawet 
przy ekspozycji krótszej niż minuta. Wyższe 
zakresy decybelowe są oferowane dla osób, 
które mogły już doświadczyć ubytku słuchu. 

•	 Dźwięk	może	być	zwodniczy.	Z	czasem	
„poziom komfortu” Twojego słuchu 
dostosowuje się do wyższego poziomu 
głośności dźwięku. Dlatego po dłuższym 
czasie słuchania to, co brzmi „normalnie”, 
może być głośne i szkodliwe dla Twojego 
słuchu. Aby się przed tym uchronić, ustaw 
głośność na bezpiecznym poziomie, zanim 
Twój słuch się przystosuje i nie zmieniaj go. 

Aby ustawić bezpieczny poziom głośności: 
•	 Ustaw	regulator	głośności	na	niskie	

ustawienie.
•	 Powoli	zwiększaj	głośność,	aż	będziesz	

słyszeć dźwięki wyraźnie i bez zniekształceń.
Należy słuchać przez rozsądny czas: 
•	 Długotrwałe	narażenie	na	dźwięk,	nawet	

przy normalnie „bezpiecznym” poziomie, 
również może powodować utratę słuchu. 

•	 Upewnij	się,	że	korzystasz	ze	swojego	
sprzętu w rozsądny sposób i robisz 
odpowiednie przerwy. 

Podczas korzystania ze słuchawek należy 
przestrzegać następujących wskazówek. 
•	 Należy	słuchać	w	rozsądnej	głośności	przez	

rozsądny czas. 
•	 Należy	uważać,	aby	nie	podnosić	stale	

głośność w miarę dostosowywania się 
słuchu. 

•	 Nie	wolno	podnosić	poziomu	głośności	do	
poziomu, w którym nie słychać otoczenia. 

•	 Należy	zachować	ostrożność	lub	
tymczasowo zaprzestać stosowania w 
sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. 

Uwaga

•	 	Tabliczka	znamionowa	znajduje	się	z	tyłu	
urządzenia. 
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2 Twój system 
Mini Hi-Fi

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów 
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy 
technicznej oferowanej przez firmę Philips, 
zarejestruj swój produkt pod adresem  
www.philips.com/welcome.	

Wprowadzenie 

Dzięki temu produktowi możesz 

•	 Cieszyć	się	dźwiękiem	z	urządzeń	pamięci	
USB, urządzeń z interfejsem Bluetooth lub 
innych urządzeń zewnętrznych;

Ten produkt oferuje następujące efekty 
dźwiękowe, wzbogacające brzmienie: 

•	 Dynamic	Bass	Boost	(DBB)

Zawartość opakowania 

Sprawdź i określ zawartość opakowania: 

•	 Główny	moduł	x	1
•	 Materiały	drukowane
•	 Przewód	zasilający	x	1

www.Philips.com/welcome
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Ogólne informacja na temat 
głównego modułu 

PANEL GÓRNY: 

1.	 GNIAZDO	WEJŚCIA	MIC1
2.	 GNIAZDO	WEJŚCIA	MIC2
3.	 POKRĘTŁO	REGULACJI	

GŁOŚNOŚCI	MIC1
4.	 POKRĘTŁO	REGULACJI	

GŁOŚNOŚCI	MIC2
5.	 FADER	WOKALU
6.	 ZMIENIACZ	GŁOSU
7. DBB
8.	 WSKAŹNIK	POZIOMU	

AKUMULATORA
9.	 TRYB	OCZEKIWANIA	(wskaźnik	

czerwony)	SPRAWDŹ	POZIOM	
AKUMULATORA

10. POPRZEDNI
11.	 GŁOŚNOŚĆ	–

12.	 BLUETOOTH	(niebieski	
wskaźnik)

13. ODTWARZANIE/
ZATRZYMYWANIE

14.	 NASTĘPNY
15.	 GŁOŚNOŚĆ	+
16.	 ŚWIATŁO
17.	 GŁOŚNOŚĆ	GITARY
18.	 ECHO
19.	 GNIAZDO	USB
20.	 WYJŚCIE	LINIOWE
21.	 WEJŚCIE	LINIOWE	
22.	 WEJŚCIE	GITAROWE	
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Ogólne informacja na temat 
głównego modułu 

PANEL TYLNI: 

1. GNIAZDO ZASILANIA
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Odtwarzanie	podstawowe	
OBSŁUGA	FUNKCJI	PANELU	GÓRNEGO	

•	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie Naciśnij, aby wyświetlić 
aktualny poziom naładowania akumulatora, gdy urządzenie jest włączone.

•	Naciśnij kilkakrotnie, aby przełączyć pomiędzy funkcją VOCAL ON i VOCAL OFF.

•	Naciśnij kilkakrotnie, aby przełączać pomiędzy różnymi efektami DBB w DBB1/DBB2/ WYŁ. DBB. 

•	Naciśnij, aby włączyć tryb Bluetooth. 
•	Naciśnij i przytrzymaj, aby rozłączyć połączenie bluetooth.

•	Naciśnij kilkakrotnie, aby zmieniać pomiędzy różnymi barwami głosu i głos1/głos2/głos3/wył. głos.

•	Naciśnij kilkakrotnie, aby przełączyć pomiędzy różnymi trybami wskaźnika LED na głośniku. 
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć stroboskop.

•	Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby je wznowić.

•	Naciśnij, aby przejść do następnej ścieżki. 

•	Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej ścieżki.

•	Naciśnij [VOLUME+], aby pogłośnić.

•	Naciśnij [VOLUME-], aby ściszyć.

•	Głośność, która jest używana do karaoke lub ogłaszania komunikatów, może być regulowana 
pokrętłem głośności mikrofonu.

•	Głośność echa mikrofonu, która jest używana do karaoke lub ogłaszania komunikatów, może być 
regulowana pokrętłem głośności echa mikrofonu.

•	Głośność podłączonej gitary można regulować pokrętłem regulacji głośności gitary znajdującym 
się na górnym panelu. 

•	Zewnętrzny mikrofon można podłączyć poprzez gniazdo mikrofonowe stereo jack do śpiewania 
karaoke lub do ogłaszania komunikatów.

•	Gniazdo gitarowe na panelu górnym służy do podłączenia gitary.

•	Urządzenia pamięci masowej USB można podłączyć do USB na górnym panelu w celu 
odtwarzania muzyki MP3.
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Odtwarzanie	podstawowe	

DŹWIĘK	Z	MIKROFONU	
•	Włóż jeden mikrofon do gniazda mikrofonowego na górnym panelu i dostosuj do niskiego poziomu pokrętłem 

głośności mikrofonu na górnym panelu. 
•	Dostosuj głośność mikrofonu i echo do żądanego poziomu. Użyj pokrętła głośności mikrofonu na górnym panelu. 
Teraz możesz cieszyć się śpiewaniem karaoke! 

ŁADOWANIE	
•	Użyj kabla zasilającego AC {w zestawie}, aby podłączyć wejście zasilania AC w urządzeniu do gniazdka zasilania 

AC. Lepiej jest włączyć urządzenie przed ładowaniem, aby wyświetlić stan naładowania akumulatora. Podczas 
ładowania miga dioda aktualnego stanu naładowania na urządzeniu, a gdy cztery diody informujące zaczną świecić 
stałym światłem, akumulator będzie w pełni naładowany. 

Uwaga: Wbudowany akumulator ładujący urządzenia może być również ładowany w stanie wyłączonym. W takiej 
sytuacji urządzenie nie może wyświetlać stanu naładowania. 

SPRAWDZANIE	JAKOŚCI	AKUMULATORA	
•	Głośnik został zaprojektowany z funkcją inteligentnego sprawdzania stanu akumulatora dla wygody użytkowania. 
• Naciśnij przycisk podglądu poziomu naładowania akumulatora, aby sprawdzić jego stan na wskaźniku LED 

urządzenia w trybie włączonym, gdy urządzenie nie jest ładowane. 

Zapalone 4 BIAŁE DIODY LED = urz. naładowane w 100% 
Zapalone 3 BIAŁE DIODY LED = urz. naładowane w 75% 
Zapalone 2 BIAŁE DIODY LED = urz. naładowane w 50% 
Zapalone 1 BIAŁE DIODY LED = urz. naładowane w 25% (wskazanie wymaganego ładowania) 
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3 Rozpoczynanie 

Przestroga

•	 	Korzystanie	z	elementów	sterujących	lub	
regulacyjnych lub wykonywanie procedur innych 
niż wymienione w niniejszym dokumencie może 
spowodować niebezpieczne narażenie na działanie 
lasera lub inne niebezpieczne działanie.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym 
rozdziale w podanej kolejności. 

W przypadku kontaktu z firmą Philips będzie 
konieczne podanie modelu i numeru seryjnego 
urządzenia. Model i numer seryjny urządzenia 
znajdują się z tyłu urządzania. Dane te można 
zapisać tutaj: 

Nr modelu  _______________________

Nr seryjny ________________________

Połącz
WEJŚCIE	LINIOWE

To urządzenie jest wyposażone w złącze wejścia audio. Można doprowadzać analogowe sygnały stereo z 
dodatkowych urządzeń, takich jak VCD, CD, VCR, odtwarzacz MP3 itp. 
Użyj kabla audio do podłączenia złącza wejściowego LINE IN na górnym panelu odtwarzacza, a urządzenie 
automatycznie przełączy się w tryb LINE IN. 

Wejście	GITAROWE

Gitarę można podłączyć do tego głośnika dyskotekowego bezpośrednio przez gniazdo wejściowe gitary na górnym 
panelu. 
Użyj złącza gitarowego 6,5 mm (1/4"), aby podłączyć gniazdo GUITAR IN na panelu górnym, głośność podłączonej 
gitary można następnie regulować pokrętłem regulacji głośności gitary na panelu górnym. 
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Podłączanie do zasilania 

Przestroga

•	 	Ryzyko	uszkodzenia	produktu!	Upewnij	się,	
że napięcie zasilania odpowiada wartości 
nadrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.

•	 	Ryzyko	porażenia	prądem!	Odłączając	przewód	
zasilający	(AC)	od	gniazdka,	należy	zawsze	chwytać	
za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Uwaga

•	 	Przed	podłączeniem	zasilania	AC	zadbaj	o	
wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.

Podłącz	kabel	zasilający	do	gniazda	AC	IN	na	
tylnym panelu urządzenia, 

a następnie podłącz drugi koniec kabla 
zasilającego do gniazda zasilania. 

Wtyczka przewodu zasilającego dostępna tylko z TANX100/77 

Wtyczka przewodu zasilającego dostępna tylko z TANX100/37 

Wtyczka przewodu zasilającego dostępna tylko z TANX100/10

Włączanie 

Naciśnij .

  Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aby	włączyć/wyłączyć	urządzenie.	
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4 Odtwarzanie z 
USB 

Odtwarzanie z urządzenia 
magazynującego USB 

Uwaga

•	 	Upewnij	się,	że	urządzenie	USB	zawiera	
odtwarzaną zawartość audio w obsługiwanych 
formatach.

1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby 
włączyć/wyłączyć	urządzenie.	

2 Włóż wtyczkę USB urządzenia do gniazda 
.

Urządzenie automatycznie przełączy się w 
tryb odtwarzania USB.

3 Naciśnij przycisk 	/	 , aby wybrać 
ścieżkę audio. 

  Odtwarzanie rozpocznie się 
automatycznie. 

Sterowanie odtwarzaniem 

W trybie USB postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami, aby sterować odtwarzaniem. 

Przycisk Działanie
	/	 Naciśnij, aby powrócić do 

poprzedniej ścieżki lub przejść do 
następnej 

+ / - Zwiększ	/	zmniejsz	poziom	głośności.	
Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić 
odtwarzanie. 



PL12

5 Odtwarzanie 
dźwięku przez 
Bluetooth 

Produkt może przesyłać strumieniowo muzykę 
z urządzenia Bluetooth do systemu przez 
Bluetooth.

Podłączanie urządzenia 

Uwaga

•	 	Przed	sparowaniem	urządzenia	z	tym	produktem	
należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi 
kompatybilności Bluetooth. 

•	 	Produkt	może	zapamiętać	maksymalnie	osiem	
sparowanych urządzeń. Dziewiąte sparowane 
urządzenie zastąpi pierwsze.

•	 	Wszelkie	przeszkody	pomiędzy	głośnikiem,	a	
urządzeniem Bluetooth mogą zmniejszyć zakres 
działania. Trzymaj z dala od innych urządzeń 
elektronicznych, które mogą powodować 
zakłócenia.

•	 	Zakres	działania	pomiędzy	produktem,	a	
urządzeniem	Bluetooth	wynosi	średnio	10 metrów	
(30 stóp). 

Ręczne podłączanie urządzenia 
1 Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb 

bluetooth. 

2 Włącz funkcję Bluetooth w swoim 
urządzeniu i wyszukaj urządzenia Bluetooth, 
które można sparować (patrz instrukcja 
obsługi urządzenia). 

3 Wybierz [PHILIPS TANX100] wyświetlone 
na ekranie parowania urządzenia. 

  Po udanym połączeniu, wskaźnik 
Bluetooth będzie świecić stałym 
światłem. 

Odtwarzanie z urządzenia 
Bluetooth 

Po pomyślnym połączeniu Bluetooth możesz 
odtwarzać z niego audio. 

  Strumień audio jest przesyłany z 
urządzenia Bluetooth do produktu. 
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Rozłączanie urządzenia 

•	 Naciśnij	i	przytrzymaj	przycisk	  przez trzy 
sekundy;

•	 Wyłącz	funkcję	Bluetooth	na	swoim	
urządzeniu;

•	 Przemieść	urządzenie	poza	zasięg	
komunikacji.

Uwaga

•	 	Przed	podłączeniem	innego	urządzenia	Bluetooth	
należy najpierw odłączyć obecne urządzenie.
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6 Regulacja 
dźwięku 

Regulacja głośności 

Podczas odtwarzania naciśnij + VOL –, aby 
zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 

Wzmocnienie basów 

Ustawienie Dynamic Bass Boost (DBB) jest 
generowane automatycznie dla każdego 
wybranego EQ. Możesz ręcznie wybrać 
ustawienie DBB, które najbardziej pasuje do 
otoczenia, w którym korzystasz z urządzenia. 

•	 Podczas	odtwarzania	naciśnij	kilka	razy	DBB, 
aby wybrać:
•	 DBB 1
•	 DBB 2
•	 DBB OFF
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7 Inne funkcje 

Słuchanie z urządzenia 
zewnętrznego 

Ten produkt umożliwia słuchanie zewnętrznego 
urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz MP3. 

Odtwarzanie z odtwarzacza MP3 
1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby 

włączyć/wyłączyć	urządzenie.	

2 Podłącz kabel wejściowy 3,5 mm audio (nie 
stanowi części zestawu) do: 

•	 gniazda	LINE IN na produkcie. 
•	 gniazda	słuchawkowego	na	odtwarzaczu	

MP3. 
•	 urządzenie	automatycznie	przełączy	się	

w tryb LINE IN.

3 Odtwarzaj audio na odtwarzaczu MP3 
(patrz instrukcja obsługi odtwarzacza). 

Włączanie lub wyłączanie 
oświetlenia dekoracyjnego 

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij 
kilkukrotnie przycisk LIGHT, aby wybrać kolor 
podświetlenia głośnika lub wyłączyć je:

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij kilkakrotnie 
przycisk LIGHT, aby przełączać pomiędzy różnymi 
trybami świecenia diody LED na głośniku. 

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i 
przytrzymaj,	aby	włączyć/wyłączyć	stroboskop.	
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8 Informacje o 
produkcie

Dane techniczne 
Wzmacniacz

Moc	wyjścia	AC	 Maksymalnie 40 W 
Moc wyjścia 
akumulatora 

15 W 

Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz; ± 3 dB 
Stosunek sygnału do 
szumu 

≥ 65 dBA 

Całkowite	
zniekształcenie 
harmoniczne 

< 1% 

Głośnik

Impedancja głośnika 4 omy 
Czułość	 87	±	3	dB/m/W

USB

Wersja złącza USB 2.0, pełna prędkość 
Prąd ładowania 5 V, 500 mA 

Bluetooth 

Wersja Bluetooth V5.0
Pasmo częstotliwości 
Bluetooth 

Pasmo ISM  
2,4 GHz ~ 2,48 GHz 

Zasięg Bluetooth 10 m (bez przeszkód) 

Akumulator

Pojemność 
akumulatora 

Wbudowany 
akumulator 11,1 V 
2200 mAh 

Informacje ogólne 

Zasilanie	AC	 100-240	V	~,	50/60	Hz	
Zużycie energii w 
trybie czuwania Eco 

≤ 0,5 W 

Wymiary

-  Główny moduł  
(Sz.	x	Wys.	x	Głęb.)

268	x	385	x	285	mm

Masa

-  Główny moduł 5,6 kg 
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Informacje o odtwarzaniu z 
USB 

Kompatybilne urządzenia USB: 

•	 pamięć	flash	USB	(USB	2.0)
•	 odtwarzacze	flash	USB	(USB	2.0)
•	 karty	pamięci	(do	pracy	z	tym	

urządzeniem wymagany jest dodatkowy 
czytnik kart) 

Obsługiwane formaty: 

•	 USB	lub	format	pliku	pamięci	FAT12,	
FAT16,	FAT32	(rozmiar	sektora:	
512 bajtów)	

•	 Prędkość	transmisji	MP3	(przesyłanie	
danych):	32-320	Kb/s	i	zmienna	
prędkość transmisji

•	 Gniazdo	katalogowe	do	maksymalnie	
8 poziomów	

•	 Liczba	albumów/folderów:	maksymalnie	
99 

•	 Liczba	utworów/tytułów:	maksymalnie	
999

•	 Nazwa	plików	w	Unicode	UTF8	
(maksymalna długość: 128 bajtów) 

Nieobsługiwane formaty: 

•	 Puste	albumy:	pusty	album	to	taki,	
który nie zawiera plików MP3 i nie jest 
wyświetlany na wyświetlaczu. 

•	 Nieobsługiwane	formaty	plików	są	
pomijane. Na przykład, dokumenty 
Word (.doc) lub pliki MP3 z 
rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nie 
są odtwarzane.

•	 Pliki	audio	AAC,	WAV,	PCM
•	 Pliki	WMA

Obsługiwane formaty MP3 

•	 Maksymalny	numer	tytułu:	999	(w	zależności	
od długości nazwy pliku)

•	 Maksymalny	numer	albumu:	64
•	 Obsługiwane	częstotliwości	próbkowania:	

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Obsługiwane	prędkości	transmisji:	 

32-320 (kb/s),	zmienna	prędkość	transmisji

Konserwacja 

Czyszczenie szafki 

•	 Użyj	miękkiej	ściereczki	lekko	zwilżonej	
łagodnym roztworem detergentu. Nie 
należy używać roztworu zawierającego 
alkohol, spirytus, amoniak lub środki ścierne.
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9 Rozwiązywanie 
problemów 

Przestroga

•	 	Nie	wolno	zdejmować	obudowy	tego	urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać 
produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie 
gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, 
przed oddaniem go do serwisu, sprawdź 
następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie 
rozwiązany, przejdź do strony internetowej 
firmy	Philips	(www.philips.com/support).	Podczas	
kontaktowania się z firmą Philips należy upewnić 
się, że urządzenie znajduje się w pobliżu, a numer 
modelu i numer seryjny są dostępne. 

Brak zasilania 

•	 Upewnij	się,	że	wtyk	zasilający	AC	
urządzenia jest prawidłowo podłączony.

•	 Upewnij	się,	że	gniazdo	sieciowe	
doprowadza zasilanie.

•	 W	celu	oszczędzania	energii	urządzenie	
przełącza się automatycznie na tryb 
czuwania, jeżeli pozostaje bezczynne przez 
15 minut od zakończenia odtwarzania.

Brak dźwięku lub słaby dźwięk 

•	 Regulacja	głośności.

Brak odpowiedzi urządzenia. 

•	 Odłącz	i	podłącz	ponownie	wtyk	zasilający	
AC,	a	następnie	włącz	urządzenie.

Nie można wyświetlać niektórych plików w 
urządzeniu USB 

•	 Liczba	folderów	lub	plików	w	urządzeniu	
USB przekroczyła określony limit. Zjawisko 
to nie jest usterką.

•	 Formaty	tych	plików	nie	są	obsługiwane.

Urządzenie USB nie jest obsługiwane 

•	 Urządzenie	USB	jest	niekompatybilne	z	
urządzeniem. Spróbuj innego.

Informacje o urządzeniu 
Bluetooth 

Jakość dźwięku jest słaba po połączeniu z 
urządzeniem wyposażonym w Bluetooth. 

•	 Odbiór	Bluetooth	jest	słaby.	Przysuń	
urządzenie bliżej do tego produktu lub usuń 
wszelkie przeszkody pomiędzy nimi.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem. 

•	 Funkcja	Bluetooth	w	urządzeniu	nie	jest	
włączona. Patrz instrukcja obsługi urządzenia 
na temat włączania tej funkcji.

•	 Produkt	jest	już	połączony	z	innym	
włączonym urządzeniem Bluetooth. 
Odłącz tamto	urządzenie,	a	następnie	
spróbuj ponownie.

Sparowane urządzenie ciągle łączy się i 
rozłącza. 

•	 Odbiór	Bluetooth	jest	słaby.	Przysuń	
urządzenie bliżej do tego produktu lub usuń 
wszelkie przeszkody pomiędzy nimi.

•	 W	przypadku	niektórych	urządzeń	
połączenie Bluetooth może być 
automatycznie wyłączane jako funkcja 
oszczędzania energii. Nie oznacza to, 
że produkt	działa	wadliwie.
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10 Informacja 

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które 
nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
MMD Hong Kong Holding Limited, mogą 
spowodować pozbawienie użytkownika prawa 
do korzystania z urządzenia. 

Zgodność 

Firma	MMD Hong Kong Holding Limited 
niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami oraz innymi 
ważnymi zapisami Dyrektywy 2014/53/UE. 
Deklarację zgodności można znaleźć na stronie 
www.philips.com/support.	

Ochrona środowiska 

Utylizacja starego produktu i baterii 

Twój produkt został zaprojektowany i 
wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów 
i komponentów, które można poddać 
recyklingowi i wykorzystać ponownie. 

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on 
objęty	dyrektywą	europejską	2012/19/UE.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie 
podlegające	dyrektywie	europejskiej	2013/56/UE,	 

których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi 
odpadami domowymi. 

Zapoznaj się z lokalnym systemem 
selektywnej zbiórki produktów elektrycznych 
i elektronicznych	oraz	baterii.	Przestrzegaj	
lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj 
produktu	ani	baterii	z normalnymi	odpadami	
domowymi. Prawidłowa utylizacja starych 
produktów i baterii pomaga zapobiec 
negatywnym	skutkom	dla	środowiska	i zdrowia	
ludzkiego. 

Usuwanie jednorazowych baterii 

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz 
rozdział poświęcony montażowi baterii. 

Informacje dotyczące środowiska 

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie 
można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy 
materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową 
(podkładka) oraz polietylen (torby, arkusz pianki 
ochronnej). 

Urządzenie to składa się z materiałów, które 
można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli 
zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną 
firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych 
przepisów dotyczących usuwania opakowań, 
zużytych baterii i starego sprzętu. 

Zawiadomienie o znaku 
towarowym 

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., 
a wykorzystanie	takich	znaków	przez	MMD 
Hong Kong Holding Limited podlega licencji. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą 
do odpowiednich właścicieli. 

www.philips.com/support


PL20

Opisywane jest urządzenie klasy II z podwójną 
izolacją, bez uziemienia ochronnego.

Bądź odpowiedzialny, 
szanuj prawa autorskie

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii 
materiałów chronionych przed kopiowaniem, 
w tym	programów	komputerowych,	plików,	
audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić 
naruszenie praw autorskich i stanowić 
przestępstwo karne. Sprzęt ten nie powinien być 
używany do takich celów.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na 
licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong 
Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do 
tego produktu. 
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