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1 Güvenlik
Önemli güvenlik talimatları
• Tüm bu talimatları okuyun ve takip edin.
• Ürüne sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin ve vazo gibi sıvıyla 

dolu nesneleri ürünün üzerine yerleştirmeyin. 
• Yakılmış mum gibi açık alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle 

yerleştirilmemelidir.
• Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya diğer ısı 

kaynaklarından koruyun.
• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
 • Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine 

koymayın.

2 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça 
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.  

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine 
uygundur.
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Geri dönüşüm 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz 
konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir. 

Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili 
yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye 
kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren 
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri 
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin ve eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.

Not

 • Tip plakası, ana ünitenin arka kısmında bulunur.
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3 Hoparlörünüz
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş 
geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü 
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu cihazın seri ve model numarası 
istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. 
Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________
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4 Hoparlörünüzün kullanımı
1 USB fişini PC’nizin USB soketine takın.
2 Ses girişi fişini PC’nizin kulaklık jakına takın.(Şek.1) 
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3 Hoparlörü dizüstü bilgisayarınızın üzerine tutturun.(Şek.2) 

4 PC’nizin sesini ayarlayın. 
5 Kullandıktan sonra, USB’yi ve ses girişi prizlerini çıkarın.
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5 Ürün bilgileri
Özellikler
USB Güç Girişi, 5 V  500 mA
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)

 
250 x 61 x 39 mm

Ağırlık
- Ana Ünite

 
0,23 kg

Sistem Gereksinimleri:
PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, 
Windows® XP veya Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X 
veya üzeri

6 Sorun giderme
Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla 
onarmaya çalışmayın. 
Ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki 
noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/support 
adresinde ürününüzü kaydettirin ve destek alın. 

Ses yok 
 • Hoparlörün bağlantısının doğru yapıldığından emin olun.
 • PC’nizin sesini ayarlayın.
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