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1 Tärkeää
Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita
•	 Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä.
•	 Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä 

laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, 
esimerkiksi maljakoita. 

•	 Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen 
virtapistoke pistorasiasta. 

•	 Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa, eikä 
sitä saa peittää. 

•	 Älä aseta tuotteiden päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
•	 Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta ja liekkien tai 

muiden lämmönlähteiden läheisyydestä.
•	 Irrota laitteen pistoke verkkovirrasta ukkosilman ajaksi tai 

silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
•	 Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
•	 Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai 

irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
 • Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
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Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin 
WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä 
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
  

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.

Vanhan tuotteen hävittäminen
  

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva 
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. 
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita 
talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään 
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, 
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, 
suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut 
yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja 
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
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2 Multimediakaiutin
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

3 Multimediakaiuttimen käyttä-
minen

Huomautus

 • Kun siirrät laitteen valmiustilaan kaukosäätimen  ON/OFF-
painikkeella, laite on edelleen liitetty virtalähteeseen.

1 Liitä kaiuttimen liitin AUDIO OUTPUT (äänilähtö) -liitäntään 
(  ). 

2 Liitä kaukosäätimen äänituloliitin tietokoneen 
äänilähtöliitäntään (  ).

3 Liitä AC-pistoke AC-pistorasiaan (  ).
4 Käynnistä multimediakaiutin kaukosäätimen  ON/OFF-

painikkeella (  ).
 » Kaukosäätimen vihreä merkkivalo palaa.

5 Säädä äänenvoimakkuutta VOL (äänenvoimakkuus) 
-säätönupilla tai tietokonesovelluksella.

6 Säädä basson tasoa kääntämällä BASS (basso) -nuppia (  ).
7 Sulje multimediakaiutin käytön jälkeen kaukosäätimen  ON/

OFF-painikkeella ja irrota se pistorasiasta.
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4 Tuotetiedot
Virransyöttöteho 100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA

Virrankulutus käytössä 35 W

Virrankulutus valmiustilassa <0,5 W

Mitat 
– Päälaite (L x K x S) 190 x 225 x 200 mm
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5 Vianmääritys
Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. 
Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, 
ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi laitteesi, 
niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/support. 
•	 Varmista, että kaiuttimet on asennettu oikein.
•	 Varmista, että merkkivalo syttyy.
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