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- Wrzucenie akumulatora do ognia, 
nagrzanego piekarnika lub mechaniczne 
zmiażdżenie lub przecięcie akumulatora 
może spowodować eksplozję.

- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu 
o bardzo wysokiej temperaturze lub 
bardzo niskim ciśnieniu powietrza może 
spowodować eksplozję lub wyciek 
łatwopalnej substancji albo gazu.

Ostrzeżenie

•	 Nie	demontuj	obudowy	tego	głośnika.
•	 Nie	smaruj	żadnych	części	tego	głośnika.
•	 Umieść	głośnik	na	płaskiej,	twardej	i	stabilnej	

powierzchni.
•	 Nie	umieszczaj	głośnika	na	innych	urządzeniach	

elektrycznych.
•	 Korzystaj	z	tego	głośnika	tylko	wewnątrz	

budynków. Trzymaj głośnik z dala od wody, 
wilgoci i obiektów wypełnionych wodą.

•	 Trzymaj	głośnik	z	dala	od	bezpośredniego	
światła słonecznego, płomieni lub ciepła.

•	 Ryzyko	wybuchu	w	przypadku	wymiany	
akumulatora na nieprawidłowy typ.

Informacja

Niniejszym	TP	Vision	Europe	B.V.	deklaruje,	
że ten głośnik jest zgodny z podstawowymi 
wymogami oraz innymi postanowieniami 
Dyrektywy	2014/53/UE.	Deklarację	
zgodności można znaleźć pod adresem  
www.philips.com/support.

Ten głośnik został zaprojektowany i 
wyprodukowany z materiałów i komponentów 
o wysokiej jakości, które można poddać 
recyklingowi i wykorzystać ponownie.

1 Ważne 
informacje

Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa

-	 Nie	wolno	narażać	głośnika	na	działanie	
ściekających lub rozpryskiwanych cieczy.

-	 Nie	stawiać	na	głośniku	potencjalnie	
niebezpiecznych przedmiotów (np. 
naczyń wypełnionych płynem, zapalonych 
świeczek).

-	 Należy	upewnić	się,	że	wokół	głośnika	jest	
wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić 
prawidłową wentylację.

- Głośnika należy używać w środowisku o 
temperaturze od 0° do 45°.

-	 Używać	tylko	dodatków	oraz	akcesoriów	
określonych przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa i 
środki ostrożności dotyczące 
akumulatora

-	 Ryzyko	wybuchu	w	przypadku	
nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać 
tylko na taki sam lub równoważny typ.

- Baterii (akumulatora lub zainstalowanych 
baterii) nie wolno wystawiać na działanie 
nadmiernego ciepła, na przykład na 
słońce, ogień itp.

- Bateria w skrajnie wysokich lub niskich 
temperaturach podczas użytkowania, 
przechowywania lub transportu oraz 
przy niskim ciśnieniu powietrza na dużej 
wysokości może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa.

-	 Nie	wolno	wymieniać	akumulatora	
na nieprawidłowy rodzaj; może to 
dezaktywować zabezpieczenie (na 
przykład w przypadku niektórych rodzajów 
akumulatorów litowych).
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Jeśli do produktu dołączono ikonę 
przekreślonego kosza na kołach, oznacza 
to, że produkt ten jest objęty Dyrektywą 
europejską	2012/19/UE.
Należy	uzyskać	informacje	o	lokalnym	
systemie oddzielnego gromadzenia 
odpadów dotyczącym zużytych produktów 
elektrycznych i elektronicznych.
Należy	przestrzegać	lokalnych	przepisów	
i nie wolno wyrzucać zużytych produktów 
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowa utylizacja starych 
produktów pomaga zapobiegać potencjalnym 
negatywnym skutkom na środowisko i zdrowie 
człowieka. 

Twój głośnik zawiera akumulatory objęte 
Dyrektywą	europejską	2013/56/UE,	które	nie	
mogą być utylizowane zgodnie z normalnymi 
odpadami domowymi. Zapoznaj się z 
lokalnymi przepisami na temat segregowanej 
zbiórki baterii i akumulatorów, ponieważ 
prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać 
negatywnym skutkom na środowisko i ludzkie 
zdrowie.

Przestroga

•	 Wyciągnięcie	wbudowanych	akumulatorów	
narusza gwarancję i może zniszczyć głośnik.

W celu wyciągnięcia wbudowanego 
akumulatora głośnik należy zawsze zanieść 
do profesjonalisty.

Informacje dotyczące środowiska
Wszelkie zbędne elementy opakowania 
zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby opakowanie można było w łatwy 
sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę 
(pudełko), piankę poliestrową (bufor) i 
polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).
Twój głośnik składa się materiałów, które 
można poddać recyklingowi i ponownie 
wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane 
przez wyspecjalizowaną firmę. Przestrzegaj 
lokalnych przepisów w zakresie utylizacji 
opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Uwaga

•	 Tabliczka	znamionowa	znajduje	się	na	tylnej	
części głośnika.
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2 Twój głośnik 
Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie 
klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać 
ze wsparcia oferowanego przez firmę 
Philips zarejestruj swój głośnik na stronie 
www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Dzięki temu głośnikowi możesz cieszyć się 
muzyką z kompatybilnych urządzeń Bluetooth 
lub innych urządzeń audio. 

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się 
następujące elementy:
•	 Urządzenie	główne
•	 Kabel	USB
•	 Kabel	audio
•	 Skrócona	instrukcja	obsługi
•	 Ogólnoświatowa	gwarancja

Informacje o urządzeniu 
głównym

1. 
- Przycisk włączania/wyłączania głośnika

2. 

- Przycisk wyboru funkcji
- Przycisk połączenia/odłączenia i 

parowania Bluetooth
3. BF

- Przycisk uruchamiania, wstrzymania lub 
wznowienia odtwarzania

- Przycisk przeskoczenia do kolejnego 
utworu

4. Pokrętło regulacji głośności
5. 5 V  2 A

-	 Gniazdo	kabla	USB
6.	 Wejście	AUX	IN

- Służy do podłączenia zewnętrznego 
urządzenia audio
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3 Rozpoczynanie
Przestroga

•	 Używanie	elementów	sterowania	lub	regulacji	
lub wykonywanie procedur innych niż określone 
w niniejszym dokumencie może skutkować 
niebezpiecznym promieniowaniem.

Należy	zawsze	przestrzegać	instrukcji	
przedstawionych w tym rozdziale w 
zademonstrowanej kolejności.
Jeżeli skontaktujesz się z firmą Philips, 
poprosimy Cię o model i numer seryjny 
głośnika.	Numer	modelu	i	numer	seryjny	
znajdują się z tyłu głośnika. Miejsce na 
numery: 
Nr	modelu:	_______________________
Nr	seryjny:	_______________________

Wbudowany akumulator
Głośnik może pracować na wbudowanych 
akumulatorach.
- Gdy głośnik jest włączony i akumulator jest 

bliski rozładowaniu, zacznie migać ikona 
„ ”.

Ładowanie wbudowanego 
akumulatora:

1	 Podłącz	jeden	koniec	kabla	USB	do	
gniazda 5 V  2 A na głośniku.

2	 Podłącz	drugi	koniec	kabla	USB	do	gniazda	
(5 V  2 A).

- Podczas ładowania głośnika zapalona jest 
dioda „ ”.

- Po naładowaniu akumulatora do pełna, 
dioda „ ” zgaśnie.

Przestroga

•	 Ryzyko	uszkodzenia	głośnika!	Upewnij	się,	
że napięcie zasilania odpowiada napięciu 
wskazanemu na tylnej części lub pod 
głośnikiem.

•	 Ryzyko	porażenia	elektrycznego!	Po	odłączeniu	
kabla	USB	zawsze	wyciągaj	wtyczkę	z	gniazda.	
Nie	wolno	ciągnąć	za	przewód.

•	 Używaj	tylko	kabla	USB	określonego	przez	
producenta lub sprzedawanego z tym 
głośnikiem.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij	przycisk , aby włączyć lub wyłączyć 
głośnik.
- Głośnik informuje, gdy zostanie włączony.
- Gdy żadne urządzenie nie jest podłączone 

do	gniazda	AUX	IN,	mruga	ikona	„ ”.

Automatyczne wyłączanie głośnika:

Głośnik wyłączy się automatycznie w 
następujących sytuacjach:
•	 W	trybie	Bluetooth:	brak	sygnału	audio	

z urządzenia Bluetooth przez ponad 
15 minut.

•	 W	trybie	AUX	IN:	żadne	urządzenie	nie	jest	
podłączone przez ponad 15 minut.
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4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia 
Bluetooth

Za pomocą połączenia Bluetooth można 
przesyłać dźwięk z urządzenia do głośnika.

Uwaga

•	 Przed	rozpoczęciem	parowania	upewnij	
się, że funkcja Bluetooth jest włączona, a 
urządzenie wykrywane.

•	 Głośnik	i	urządzenie	muszą	znajdować	się	w	
promieniu 10 metrów od siebie (zasięg funkcji 
Bluetooth).

1	 Naciśnij	przycisk	  na głośniku.

- Ikona „ ” miga na niebiesko, aby 

umożliwić bezprzewodową łączność.
- Funkcja Bluetooth jest włączana 

automatycznie na głośniku, jeżeli nic nie 
jest	podłączone	do	gniazda	AUX	IN.

2 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu 
Bluetooth, aby ją uwidocznić.

3	 Wybierz	„Philips	VS500”	na	urządzeniu,	
aby je sparować.
- W przypadku starszego urządzenia, 

wpisz hasło parowania 0000.

- Po ustanowieniu połączenia, dioda „ ” 

świeci na niebiesko.

4	 Naciśnij	przycisk	B na urządzeniu 
Bluetooth, aby rozpocząć przesyłanie 
muzyki.

Odłączanie parowania Bluetooth

-	 Naciśnij	i	przytrzymaj	przez	co	najmniej	

2 sekundy przycisk , aż dioda „ ” zacznie 

migać.

Odtwarzanie z urządzenia 
zewnętrznego

Na	głośniku	możesz	słuchać	muzyki	z	
zewnętrznego urządzenia audio.

1	 Podłącz	kabel	audio	do	gniazda	AUX	
IN	w	głośniku	i	do	gniazda	słuchawek	w	
urządzeniu zewnętrznym.
- Głośnik następnie przełączy się w tryb 

AUX	IN.

- Zgaśnie dioda „ ”.

2	 Naciśnij	przycisk	B na urządzeniu 
zewnętrznym, aby rozpocząć przesyłanie 
muzyki.

Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania 
- Przekręć pokrętłem, aby zwiększyć/

zmniejszyć głośność.
-	 Naciśnij	przycisk	BF, aby odtwarzać/

wstrzymać.	Naciśnij	szybko	przycisk	BF 
dwa razy, aby przejść do kolejnego utworu.
•	 Działa	tylko	w	trybie	Bluetooth.
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5 Informacje o 
produkcie

Uwaga

•	 Informacje	o	produkcie	podlegają	zmianie	bez	
uprzedzenia.

Ogólne informacje

Wymagania dotyczące zasilania 5	V	  2 A

Akumulator litowy 7,4	V	  2200 mAh

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 180 x 140 x 84 mm

Ciężar (urządzenie główne) 0,99 kg

Wzmacniacz

Moc wyjściowa 10 W

Charakterystyka częstotliwości 100 - 20000 Hz

Stosunek sygnału do szumu > 70 dB

Głośniki

Impedancja głośnika 4 Ω

Maksymalna moc wejściowa 
głośnika

10 W

Przetwornik głośnika 3" szerokopasmowy

Bluetooth

Wersja Bluetooth 5.0

Zakres częstotliwości 2402 - 2480 MHz

Maksymalna przenoszona moc 5 dBm

Maksymalny zasięg komunikacji ok. 10 m

Kompatybilne	profile	Bluetooth A2DP
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Jakość dźwięku jest niska po połączeniu 
z urządzeniem Bluetooth
- Odbiór Bluetooth jest słaby. Przesuń 

urządzenie bliżej głośnika lub usuń 
wszelkie przeszkody między nimi.

Nie można połączyć się z głośnikiem
-	 Urządzenie	nie	obsługuje	profilu	

wymaganego z tym głośnikiem.
- Funkcja Bluetooth głośnika nie jest 

włączona. Odnieś się do podręcznika 
użytkownika głośnika, aby sprawdzić, 
jak należy włączyć funkcję.

- Ten głośnik nie jest w trybie parowania.
- Ten głośnik jest już połączony do 

innego urządzenia Bluetooth. Odłącz to 
urządzenie i spróbuj ponownie.

6 Rozwiązywanie 
problemów
Ostrzeżenie

•	 Nie	demontuj	obudowy	tego	głośnika.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie 
próbuj samodzielnie naprawiać głośnika.
Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania 
z tego głośnika, sprawdź następujące 
punkty przed złożeniem zapytania o usługę. 
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, 
przejdź do strony internetowej firmy Philips 
(www.philips.com/welcome). Podczas 
rozmowy z przedstawicielem firmy Philips 
upewnij się, że masz pod ręką głośnik, jego 
numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania
•	 Upewnij	się,	że	głośnik	jest	w	pełni	

naładowany.
•	 Upewnij	się,	że	gniazdo	USB	głośnika	jest	

prawidłowo podłączone.
•	 Głośnik	wyposażono	w	funkcję	

oszczędzania energii, polegającą na 
automatycznym wyłączeniu głośnika 
po 15 minutach od momentu, gdy nie 
jest odbierany sygnał audio lub nie jest 
podłączone żadne urządzenie audio.

Brak dźwięku
•	 Wyreguluj	głośność.

Brak reakcji głośnika
•	 Uruchom	ponownie	głośnik.

Odtwarzanie muzyki jest niedostępne na 
głośniku nawet po udanym połączeniu 
Bluetooth
-	 Urządzenia	nie	można	używać	do	

bezprzewodowego odtwarzania muzyki.



Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami 
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