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När den här symbolen med en överkryssad 
papperskorg visas på produkten innebär det att 
produkten omfattas av det europeiska direktivet 
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste 
återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina 
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. 
Genom att kassera dina gamla produkter på 
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella 
negativa effekter på miljö och hälsa.

  
Din produkt innehåller batterier som omfattas 
av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får 
kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda 
på vilka lokala regler som gäller för separat 
insamling av batterier eftersom korrekt 
kassering bidrar till att förhindra negativ 
påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att 
dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna 
för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.

Kommentar

 • Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

1 Viktigt!

Säkerhet

Varning

 • Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att 
undvika att utsätta produkten för vattendroppar eller 
vattenstrålar, och placera aldrig vätskefyllda föremål som 
blomvaser nära produkten. 

 • Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras nära 
produkten. 

 • Tänk på miljön när du kasserar batterier. 
 • Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel 

solsken eller eld.
 • Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, 

standard- (kolzink) eller laddningsbara batterier.

Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten 
som inte uttryckligen har godkänts av Philips 
Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten 
att använda utrustningen.

 
Användning av den här produkten 
överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt

  
Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som 
både kan återvinnas och återanvändas. 
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2 Din Portable 
speaker

Gratulerar till din nya produkt och välkommen 
till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den 
support som Philips erbjuder ber vi dig att 
registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
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3 Komma igång

1 Öppna batterifacket och sätt in 3 AAA-
batterier med polerna (+/-) åt rätt håll 
enligt markeringen. (Bild 1)

2 Stäng batterifacket. (Bild 2)
3 Anslut enheten till högtalaren. (Bild 3)
4 Slå på högtalaren gen om att vrida 

strömbrytaren medurs. (Bild 4)
 » LED-lampan tänds.

5 Justera volymen och navigera bland 
ljudinnehållet på enheten.

6 Efter användning kopplar du bort enheten 
från högtalaren och stänger av högtalaren 
genom att vrida strömbrytaren moturs. 
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4 Felsökning
Försök aldrig reparera systemet själv. Om du 
gör det gäller inte garantin. 
Om det uppstår problem vid användningen av 
produkten bör du kontrollera nedanstående 
punkter innan du begär service. Om problemet 
inte går att lösa kan du registrera produkten 
och få support på www.philips.com/welcome. 
•	 Se till att hörlursuttaget är korrekt anslutet.
•	 Se till att batterierna är fulladdade och 

isatta på rätt sätt.
•	 Se till att LED-lampan tänds.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från nätet. 
Den inbyggda nätdelen är därför ansluten 
till elnätet så länge stickproppen sitter i 
vägguttaget.
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