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1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

•	 Læs og følg alle disse instruktioner.
•	 Produktet må ikke udsættes for dryp eller 

stænk, og der må ikke placeres genstande 
fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet. 

•	 For at afbryde strømtilførslen fuldstændigt 
skal produktets strømstik tages ud af 
stikkontakten. 

•	 Produktets strømstik må ikke tildækkes - 
det skal være nemt tilgængeligt under brug. 

•	 Der må ikke placeres åben ild - f.eks. 
tændte stearinlys - på produktet.

•	 Udsæt ikke produktet for direkte sollys, 
åben ild eller varme.

•	 Tag stikket ud af produktet ud af 
stikkontakten under tordenvejr, eller hvis 
det ikke skal bruges gennem længere tid.

•	 Når du tager ledningen ud, skal du altid 
holde i stikket og ikke i ledningen.

•	 Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er 
godkendt af producenten.

•	 Hvis netstikket eller et apparatstik bruges 
til at afbryde enheden, skal disse kunne 
betjenes nemt.

Advarsel

 • Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
 • Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk 

udstyr.

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af WOOX Innovations, kan annullere 
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

  
Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter

  
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for 
dit lokale indsamlingssystem for elektriske og 
elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er 
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø 
og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 

Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis	det	adskilles	af	et	specialfirma.	Overhold	de	
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
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2 Din multimedie-
højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.
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3 Brug din multi-
mediehøjttaler

1 Tilslut højttalerstikket til stikket AUDIO 
OUTPUT (lydudgang) (  ). 

2 Tilslut stikket til lydindgang til stikket til 
lydudgang på din computer (  ).

3 Sæt strømstikket i stikkontakten (  ).
4 Drej VOLUME (lydstyrkeknappen) med 

uret for at tænde for multimediehøjttaleren 
(  ).
 » Grøn indikator er tændt.

5 Juster lydstyrken med lydstyrkeknappen 
eller via computerprogrammet.

6 Sluk for multimediehøjttalerne, og tag 
stikket ud efter brug.
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4 Produktinforma-
tion

AC-strømindgang 100-240 V~, 
50/60 Hz, 180 
mA

Strømforbrug ved drift 15 W
Strømforbrug ved standby <0,5 W
Mål - Hovedenhed  
(B x H x D)

168 x 180 x 141 
mm
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5 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 

Hvis der opstår fejl på produktet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis problemet varer ved, skal du 
registrere produktet og få support på www.
philips.com/support. 
•	 Kontroller, at højttalerne er installeret 

korrekt.
•	 Kontroller, at LED-indikatoren lyser.



7

D
an

sk

DA



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX 
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred 
to in this document as WOOX Innovations, and is the 
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the 
warrantor in relation to the product with which this booklet 
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are 
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 
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