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1  Ważne 
informacje 

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

•	 	Nie	wolno	zdejmować	obudowy	tego	głośnika.
•	 	Nie	wolno	umieszczać	głośnika	na	innym	sprzęcie	

elektrycznym.
•	 	Głośnik	należy	trzymać	z	dala	od	bezpośredniego	

światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł 
ciepła.

•	 Należy	używać	tylko	osprzętu	i	akcesoriów	
określonych	przez	producenta.

•	 Na	głośniku	nie	wolno	umieszczać	źródeł	
zagrożeń	(np.	zapalonych	świec).

•	 Jeśli	głośnik	zostanie	zamoczony,	oczyścić	
suchą	miękką	szmatką,	a	następnie	do	
kolejnego	użycia	pozostawić	do	całkowitego	
wyschnięcia	w	dobrze	wentylowanym	
miejscu.

Uwaga

•	 	Tabliczka	znamionowa	znajduje	się	po	lewej	
stronie	zbiornika.

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

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym 
oświadcza,	że	ten	produkt	jest	zgodny	z	
podstawowymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
2014/30/UE.	
Deklarację	zgodności	można	znaleźć	na	stronie	 
www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego produktu 

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.

2013/56/UE,	których	nie	można	wyrzucać	razem	
ze	zwykłymi	odpadami	domowymi.	Zalecamy	
zabranie produktu do oficjalnego punktu 
zbiórki lub do centrum serwisowego Philips 
w	celu	profesjonalnego	wyjęcia	akumulatora.	
Należy	zapoznać	się	z	lokalnym	systemem	
selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i 
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elektronicznych	oraz	akumulatorów.	Przestrzegaj	
lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj 
produktu ani akumulatorów z normalnymi 
odpadami	domowymi.	Prawidłowa	utylizacja	
starych produktów i akumulatorów pomaga 
zapobiegać konsekwencjom wywieranym na 
środowisko	i	ludzkie	zdrowie.

Uwaga

Informacje dotyczące środowiska
Wszystkie	zbędne	opakowania	zostały	pominięte.	
Dołożyliśmy	wszelkich	starań,	aby	opakowanie	
można	było	w	łatwy	sposób	rozdzielić	na	
trzy	materiały:	tekturę	(pudełko),	poliester	w	
odniesieniu do utylizacji opakowania arkusza 
pianki	ochronnej.
Twój	system	składa	się	z	materiałów,	które	
można	poddać	recyklingowi	i	użyć	ponownie,	
jeśli zostanie on rozmontowany przez 
wyspecjalizowaną	firmę.	Prosimy	przestrzegać	
miejscowych przepisów dotyczących pianki 
(bufora)	i	polietylenu	(toreb,	materiałów,	zużytych	
baterii	i	starego	sprzętu).
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2  Twój głośnik 
bezprzewodowy

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

Wprowadzenie 

Dzięki	temu	głośnikowi	możesz	cieszyć	się	
nagraniami z urządzeń posiadających włączoną 
funkcję	Bluetooth	lub	odtwarzać	muzykę	z	sieci.

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

•	 Głośnik
•	 Zasilacz
•	 Materiały	drukowane
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 Ładowanie bezprzewodowe/
•	 Ładowanie	bezprzewodowe

 Wycisz/
•	 Mikrofon	wł.	lub	wył.

 Wciśnij, aby rozmawiać/
•	 Wciśnij,	aby	rozmawiać	(krótkie	

naciśnięcie)	Włączanie/wyłączanie	trybu	
czuwania	z	dostępem	do	sieci	(Długie	
naciśnięcie	3	s)

 Odtwarzanie/Zatrzymywanie/
•	 Odtwarzanie/Zatrzymywanie/Wyjście	

z trybu czuwania/zatrzymanie zegara/
alarm	(krótkie	naciśnięcie)

•	 Otwórz	Bluetooth	po	pomyślnym	
uwierzytelnieniu	(długie	naciśnięcie,	3	s).

•	 Wejdź	do	trybu	czuwania	(długie	
naciśnięcie,10	s)

 Tryb/
•	 Regulacja	jasności	zegara	(krótkie	

naciśnięcie)
•	 Regulacja	jasności	dolnego	podświetlenia	

(podwójne	naciśnięcie)
•	 Zmiana	wyświetlania	formatu	godziny	

(długie	naciśnięcie,	3	s)

 Głośność-/  
•	 1	poziom	w	dół	(krótkie	naciśnięcie)
•	 ciągłe	zmniejszanie	poziomu	(długie	

naciśnięcie,	3	s	lub	powyżej	3	s)

 Vol+/
•	 1	poziom	w	górę	(krótkie	naciśnięcie)
•	 ciągłe	zwiększanie	poziomu	(długie	

naciśnięcie,	3	s	lub	powyżej	3	s)

 Gniazdo ładowania USB
•	 Ładowanie	urządzeń	mobilnych
•	 Maks.	prąd	wyjściowy	5	V,	1	A	

 Gniazdo wtykowe zasilania
•	 DC	IN	(WEJŚCIE	DC-PRĄD	STAŁY)	

15	V	2,5	A

 Panel zegara / wyświetlacza
•	 Wyświetlanie	bieżącego	stanu
•	 Skonfiguruj	automatycznie	i	wyświetl	po	

połączeniu z siecią

 [  ]+[  ] Przywracanie ustawień 
fabrycznych
•	 (Długie	naciśnięcie12	s)

Ogólne informacja na 
temat głównego modułu 

USB DC IN
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3  Rozpoczynanie 

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym 
rozdziale	w	podanej	kolejności.

Podłączanie do zasilania

Uwaga

•	 	Ryzyko	uszkodzenia	produktu!	Upewnij	się,	że	
napięcie	zasilania	odpowiada	napięciu	podanemu	
na	drukowanej	etykiecie	znajdującej	się	z	tyłu	lub	
pod	radiem	z	budzikiem.

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

Podłącz	zasilacz	do	gniazda	ściennego.



PL6

Aplikacja „Google Home”

1  Umieść urządzenie możliwie najbliżej 
routera bezprzewodowego sieci LAN.

•	 Ustaw połączenie bezprzewodowe 
ze smartfona/iPhona do 
bezprzewodowego	routera	LAN.	

•	 Zapisz	SSID	i	hasło	(klucz	szyfrowania)	
połączonego routera bezprzewodowe 
LAN.	Niektóre	routery	bezprzewodowe	
LAN	posiadają	wiele	SSID. Aby uzyskać 
szczegółowe	informacje,	zapoznaj	się	

•	 Włącz	funkcje	BLUETOOTH	na	iPhonie.	
„Google Home” korzysta z funkcji 
BLUETOOTH	do	identyfikacji	jednostki.

2  Konfiguracja Wi-Fi® z aplikacją.
•	 Włącz	urządzenie.
•	 Stuknij,	aby	uruchomić	„Google	Home”.
•	 Postępuj	zgodnie	ze	wskazówkami	

aplikacji,	aby	ustawić	swoją	jednostkę	
dla	sieci	Wi-Fi.	Ustaw	urządzenia	w	tej	
samej	sieci	Wi-Fi	co	smartfon/iPhone.

Aplikacja „Google Home”

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

Sposób korzystania

Rozmowa	z	Asystentem	Google.	Możesz	zacząć	
rozmowę	wypowiadając	słowa	„Ok	Google”,	lub	
naciskając krótko .

Ok Google,  
puść	muzykę

Jasne,	oto	muzyka	na	
Google Play Music
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4  Możesz także 
wykorzystać 
to urządzenie 
jako głośnik 
BLUETOOTH

Dzięki	temu	głośnikowi	możesz	słuchać	nagrań	
z	urządzeń	posiadających	włączoną	funkcję	
Bluetooth	i	odtwarzać	muzykę	przy	użyciu	
łączności	Bluetooth.

Łączenie z urządzeniem 
Bluetooth

Uwaga

•	 	Upewnij	się,	że	włączyłeś	funkcję	Bluetooth	na	
swoim	urządzeniu	oraz	że	urządzenie	to	jest	
widoczne	dla	wszystkich	urządzeń	Bluetooth.

•	 	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	głośnikiem,	a	
urządzeniem	Bluetooth	wynosi	średnio	3	metrów.

•	 Po	pomyślnej	konfiguracji	sieci	Wi-Fi,	
użytkownicy	mogą	głosem	uruchomić	
opcję	parowania	Bluetooth:	„OK,	
Google otwórz Bluetooth”/”OK, Google 
parowanie	Bluetooth”.	Głośnik	przejdzie	
w tryb oczekiwania dla parowania innego 
urządzenia	Bluetooth. W ustawieniach 
BLUETOOTH swojego smartfona lub 
innego	urządzenia,	znajdź	nazwę	urządzenie,	
które	ustawiłeś	dla	połączenie	z	siecią	Wi-Fi.

•	 Jeśli	procedura	parowania	zakończyła	się	
pomyślnie, stan oczekiwania na parowanie 
zostanie	zakończony.	Głośnik	zmieni	stan	na	
połączenie	z	BT.

•	 W	przypadku	operacji	parowania	BT, jeśli 
głośnik nie znajdzie urządzenia w ciągu  
3	minut,	zostanie	wyłączony.	Stan	ten	można	
zmienić	za	pomocą	sterowania	Google.

•	 Jeśli	urządzenie	połączy	się	lub	rozłączy	się	
z Bluetooth, zostanie wyemitowany sygnał 
dźwiękowy.
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Odtwarzanie z 
połączonych urządzeń 
Bluetooth

Po	pomyślnym	połączeniem	Bluetooth	możesz	
odtwarzać	dźwięk	na	połączonym	urządzeniu.
•		 Dźwięk	audio	jest	przesyłany	z	urządzenia	

Bluetooth	do	głośnika.	
•	 Naciśnij	 , aby zatrzymać lub włączyć 

odtwarzanie.

Wskazówka

•	 	Możesz	także	użyć	urządzenia	Bluetooth	do	
sterowania	odtwarzaniem.

Rozłączanie urządzenia

•	 Wyłącz	funkcję	Bluetooth	na	swoim	
urządzeniu;

•	 Przemieść	urządzenie	poza	zasięg	
komunikacji.

Ponowne łączenie 
urządzenia

•		 Podczas	włączania	głośnika.
•	 W	przypadku	braku	połączenia,	wybierz	

nazwę	urządzenia	Bluetooth	w	menu	
Bluetooth,	aby	rozpocząć	ponowne	łączenie.

Ustawianie zegara

Skonfiguruj automatycznie i wyświetl po 
połączeniu	z	siecią.

1 Clock

AM/PM2

•		 Naciśnij	przez	3	sekundy	 , aby ustawić 
format	12/24-godzinny.

Ustawianie zegara alarmu

Możesz	ustawić	alarm/zegar	z	pomocą	Asystenta	
Google.	
•	 Przycisk	wprowadzania:	  Po włączeniu 

się	alarmu	naciśnij	krótko	przycisk,	aby	go	
zatrzymać.
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Ładowanie 
bezprzewodowe 

•	 Kolor	biały:	normalny	/ładowanie	zakończone.
•	 Kolor	pomarańczowy:	ładowanie.
•	 Kolor	pomarańczowy	-	miga:	błąd	ładowania.

Tryb czuwania

•	 Tryb	czuwania	z	dostępem	do	sieci

Moduł Opis

Oświetlenie 
GVA 

Dolne oświetlenie zegar

WYŁ.
WYŁ. (brak ładowania 
bezprzewodowego)

Wł.
Po 

uwierzytelnieniu

WYŁ.
WYŁ. (brak ładowania 
bezprzewodowego)

--|--
(miga)

Stan 
resetowania

-
Wł (ładowanie 

bezprzewodowe)  
- 

 Pozostaw 
włączone

•	 Warunki	wyzwolenia
1.	 Uwierzytelnienie	Google	zakończone	

pomyślnie.
2.		 Brak	działania	(w	tym	użycia	klawisza	lub	

słowa	klucza)	przez	15	minut	spowoduje,	
że	urządzenie	automatycznie	wejdzie	w	
tryb	oczekiwania	z	dostępem	do	sieci.

•	 Warunek	wyjścia
1.		 Dowolne	działanie	użytkownika	(w	tym	

wybudzenie głosem, zadziałanie przycisku 
lub	sterowanie	aplikacją).

2.		 Zasilania	głośnika	znajduje	się	w	
przedziale	2	W.

•	 Tryb	zawieszenia
	 Wstępny	warunek:	Zasilanie	wł.
•	 Działanie:

1.		 Zawieszenie	wł.:	Naciśnij	i	przytrzymaj	  
przez ponad 10 s

2.	 Zawieszenie	wył.:	naciśnij	
•	 Opis:

1.	 Zatrzymanie	wyjścia	do	ładowania	USB;	 
wyjście ładowania bezprzewodowego 
wciąż	działa,	ale	lampa	na	dole	wyłączyła	
się;

2.	 Zasilania	głośnika	znajduje	się	w	
przedziale	0,5	W.
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5  Inne funkcje

Regulowanie głośności

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij -/+, aby 
zwiększyć	lub	zmniejszyć	poziom	głośności.

Wskazówka

•	 	Możesz	nacisnąć	i	przytrzymać	-/+, aby w sposób 
ciągły	zmniejszać	lub	zwiększać	poziom	głośności.

•	 	Gdy	głośność	osiągnie	poziom	maksymalny,	głośnik	
dwukrotnie	wyemituje	sygnał	dźwiękowy.

 

6  Regulacja 
dźwięku

Uwaga

•	 	Informacje	o	produkcie	podlegają	zmianie	bez	
powiadomienia.

Moc znamionowa 
(wzmacniacz)

2 x 8 W

Charakterystyka	
częstotliwości	
akustycznej

60-20000	Hz

Głośnik 2 x 1,5" pełnozakresowy, 
8 Ω

Wzmocnienie basu   1x głośnik pasywny

Wersja Bluetooth V4.2

Obsługiwane profile 
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Pasmo	częstotliwości	
Bluetooth / Moc 
wyjściowa

2,402 GHz~2,480 GHz 
pasmo ISM / 
BDR: 7 ± 2 dBm  
EDR: 4 ± 2 dBm

Ładowanie przez wyjście 
USB

5 V,	1	A

Zasilanie 100-240 V~50-60	Hz	 
(Wejście	AC)

Wyjście	DC	(prąd	stały)	 15	V	  2,5 A

Obsługa 
bezprzewodowego 
ładowania  
Tryb	oczekiwania	WI-FI	

Maksymalna moc 
wyjściowa 10 W

< 2 W

pobór mocy w trybie 
czuwania 
Tryb czuwania  

< 0,5 W

pobór mocy (wyświetlacz	zegara	
wył.)

Wymiary  
-		główny	moduł	 
(Sz.	x	Wys.	x	Głęb.)		

223 x 87 x 94 mm

Waga 
-		główny	moduł	 1,01 kg
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OGÓLNY	OPIS	EUT:
•	 Maks.	e.i.r.p.:		IEEE	802.11a:	17,97	dBm 

IEEE	802.11n	(HT20):	16,94	dBm 
IEEE	802.11n	(HT40):	15,86	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT20):	17,93	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT40):	16,96	dBm	 
IEEE	802.11ac	(VHT80):	16,92	dBm

•	 BT	(2402-2480	MHz):	8,07	dBm 
BT	LE	(2402-2480	MHz):	9,00	dBm 
WIFI	2,4	GHz	(2412-2472	MHz):	19,94	dBm 
WIFI	5	GHz	(5150-5250	MHz):	17,93	dBm 
WIFI	5	GHz	(5250-5350	MHz):	17,97	dBm 
WIFI	5	GHz	(5470-5725	MHz):	17,92	dBm 
WIFI	5	GHz	(5725-5850	MHz):	13,84	dBm

•	 We	wszystkich	państwach	członkowski	UE,	
obsługa	5150-5350	MHz	jest	ograniczona	tylko	
do	użytku	wewnętrznego.

7  Usuwanie 
usterek 

Ostrzeżenie

•	 Nie	wolno	zdejmować	obudowy	tego	urządzenia.

Nigdy	nie	próbuj	samodzielnie	naprawiać	
produktu,	ponieważ	spowoduje	to	unieważnienie	
gwarancji.	
W przypadku problemów z urządzenie, sprawdź 
następujące	punkty	przed	oddaniem	urządzenia	
do	serwisu.	Jeśli	problem	nie	zostanie	rozwiązany	
przejdź	do	witryny	Philips	(www.philips.com/
support).	Kontaktując	się	z	firmą	Philips	upewnij	
się,	że	urządzenie	jest	w	pobliżu	i	posiadasz	
numer	modelu	i	numer	seryjny.

Informacje ogólne

Brak zasilania 
•	 Naładuj	ponownie	głośnik.

Brak	dźwięku
•	 Dostosuj	głośności	produktu.	
•	 Dostosuj	głośność	podłączonego	urządzenia.	
•	 Upewnij	się,	że	urządzenie	Bluetooth	jest	w	

skutecznym	zasięgu	działania.

Brak	reakcji	głośnika	po	naciśnięciu	dowolnego	
przycisku. 
•	 Wyłącz	zasilanie	i	włącz	je	ponownie.	
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