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Ladda LUXE
� Öppna Utforskaren 

i Windows (LUXE 
visas som en 
lagringsenhet).
Dra och släpp MP3-
filer till din LUXE.

1�

2�

Ansluta till en mobiltelefon med 
Bluetooth®

� När LUXE är i 
avstängt läge trycker 
du på  i 4 sek. (den 
blå lysdioden blinkar 
snabbt).
Aktivera Bluetooth® 
på mobiltelefonen 
(lösenord = 0000).

1�

2�

På/av
� Slå�på/av�LUXE

Tryck på  i 2 sek. för 
att slå på/stänga av 
LUXE. (Strömlysdioden 
blinkar en gång.)

Slå�på/av�Bluethooth®
-anslutningen

Tryck på  en gång för 
att aktivera/avaktivera 
Bluetooth®-anslutningen.

1�

1�

Välj�radio�( ),�musik�
( )�eller�slumpvis�
uppspelning�( )

� Anslut�hörlurarna

Bluetooth®-lysdioden för den röda versionen av LUXE är gul 
istället för blå.



Vid inkommande samtal

Ta emot samtal Tryck på 

Avvisa samtal Håll  intryckt

Avsluta samtal Tryck på  igen

Återför samtal till telefonen Tryck på 

Stäng av/slå på ljud för 
mikrofonen

Tryck på  x 2

Medan du lyssnar
� Tryck på ((/)) för att 

hoppa till föregående/
nästa titel ( ) / 
frekvens ( ) 
Håll ((/)) intryckt för 
att hoppa snabbare.
Tryck på ((/)) 2x 
för att hoppa till 
föregående/nästa mapp 
(om tillgängligt).

•

•

 � Tryck på +/- för att 
öka/minska volymen. 
Tryck på +/- samtidigt 
för att aktivera/
avaktivera FullSound™ 
( )

•

Tryck på  för att växla mellan uppspelning/paus 
( ) och tyst läge på/av ( ).



Registrera produkten
Eftersom du har möjlighet att  
uppgradera produkten rekommenderar 
vi att du registrerar den på 
www.philips.com/welcome så att vi 
kan informera dig så fort det finns nya 
gratis uppgraderingar att hämta.

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Läs i användarhandboken som finns 
på spelaren.
Online
Gå till www.philips.com/welcome

Kassering av din gamla produkt och dess batterier
Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa 
material och komponenter som kan både återvinnas och 
återanvändas.

Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär 
att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. 
Symbolen kan också användas i kombination med en 
kemisk symbol, som innebär att produkten följer 
miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Informera dig 
själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som 
gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla 
produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella 
negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som 
omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med 
de vanliga hushållssoporna. 
För att säkerställa produktens funktion och säkerhet skall du alltid 
ta med den till en officiell återvinningsstation eller serviceombud 
där en fackman kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas i 
användarhandboken
Informera dig själv om vilka lokala regler som 
gäller för separat insamling av batterier eftersom 
korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ 
påverkan på miljö och hälsa. Tryckt i Kina

wk8413

Specifikationerna kan ändras 
utan föregående meddelande. 
Alla varumärken tillhör 
Koninklijke Philips Electronics 
N.V. eller respektive ägare 
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