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1	 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne	informacje	dotyczące	bezpieczeństwa
• Przeczytaj tę instrukcję. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
• Czyść urządzenie suchą ściereczką.
• Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie 

zgodnie z instrukcjami producenta.
• Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak 

kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w 
tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 

• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez 
producenta.

• Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest 
używane przez dłuższy czas. 

• Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. 
Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie 
elementu urządzenia, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie 
na urządzenie płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; 
narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne 
działanie urządzenia lub jego upuszczenie.

• OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec 
wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń 
ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia. 
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - 

umieszczonymi na urządzeniu. 
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z 

alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.



• Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi 
temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

• Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą. 
• Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych 

przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec). 

Ostrzeżenie

 • Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia. 
 • Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną 
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą 
unieważnić pozwolenie na jego obsługę..
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej 
dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Utylizacja	zużytych	urządzeń	 
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom 
Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania 
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można 
uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie 
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z 



gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym 
zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.  
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/
WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami 
domowymi.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.

2	 Głośnik
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni 
skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw 
kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.

3	 Korzystanie	z	głośnika
1 Otwórz komorę baterii i włóż 3 baterie AAA z zachowaniem 

prawidłowej biegunowości (+/-) w sposób pokazany na ilustracji .

2 Zamknij komorę baterii.



3 Podłącz urządzenie do głośnika .

4 Przesuń przełącznik, aby włączyć głośnik .
 » Wskaźnik LED zaświeci się.

5 Ustaw poziom głośności i steruj zawartością audio odtwarzaną przez 
urządzenie.

6 Po zakończeniu korzystania z urządzenia odłącz je od głośnika i 
przesuń przełącznik, aby wyłączyć głośnik. 

Używanie	przewodu	jako	uchwytu
1 Włóż wtyczkę do gniazda.
2 Obróć wtyczkę z pozycji  do pozycji  w sposób pokazany na ilustracji .



4	 Rozwiązywanie	problemów
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. 
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj 
następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli 
problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej 
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. 
•  Upewnij się, że wtyczka słuchawek jest podłączona prawidłowo.
• Sprawdź, czy baterie lub akumulatory są w pełni naładowane i zostały 

włożone prawidłowo.
• Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci się.



All registered and unregistered trademarks are property of their 
respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0


