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Важно

Безопасност
Важни инструкции за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Прочетете тези инструкции. Следвайте всички инструкции.
Не използвайте това устройство близо до вода.
Почиствайте само със суха кърпа.
Не блокирайте никой от вентилационните отвори. Монтирайте
според указанията на производителя.
Не монтирайте близо до източници на топлина, като радиатори,
вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други
устройства (включително усилватели), които излъчват топлина.
Използвайте само посочените от производителя
приспособления или аксесоари.
Изключвайте устройството от контакта по време на
гръмотевични бури или ако няма да го използвате дълго време.
Сервизното обслужване трябва да се извършва само от
квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е
необходимо, когато устройството е повредено по какъвто и
да било начин, например ако има повреда в захранващия кабел
или щепсела, ако върху устройството е разлята течност или са
паднали предмети, ако устройството е било изложено на дъжд
или влага, ако не работи нормално или е изпускано.
Използване на батериите ВНИМАНИЕ – За да предотвратите
протичане на батериите, което може да причини нараняване,
повреда на предмети или повреда в устройството:
• Поставете правилно всички батерии, с полюси + и ориентирани според означенията върху устройството.
• Не комбинирайте батерии (стари с нови или въглеродноцинкови с алкални и др.).

•

•
•

Изваждайте батериите, ако няма да използвате устройството
дълго време.
• Батериите (комплектът батерии или поставените батерии)
не бива да се излагат на силна топлина, например слънчева
светлина, огън и подобни.
Устройството не бива да се излага на капки или разливане.
Не поставяйте върху устройството опасни предмети (като
съдове с вода или запалени свещи).

Предупреждение
•• Никога не отваряйте корпуса на това устройство.
•• Никога не слагайте това устройството върху други
електрически уреди.

Бележка
Всякакви промени или модификации на устройството, които не са
изрично одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може да доведат
до обезсилване на правото на потребителя да използва това
оборудване..
Този продукт е в съответствие с изискванията на
Европейската общност относно радиосмущенията.

Изхвърляне на стар продукт   
Задрасканият символ на контейнер за отпадъци върху
продукта означава, че продуктът е в съответствие с
Европейска директива 2002/96/EC.

Осведомете се относно местната система за разделно събиране на
отпадъци за електрическите и електронните продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите
си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното
изхвърляне на старите продукти помага за избягване на евентуални
неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.
Продуктът съдържа батерии, за които важи
европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не
могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови
отпадъци.Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне
ще спомага за предотвратяване на потенциални отрицателни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
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Вашият високоговорител

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да
се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
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Използване на високоговорителя

1 Отворете отделението за батерии и поставете 3 батерии тип
AAA, като ги ориентирате правилно (+/-), както е показано.

2 Затворете отделението за батерии.
3 Свържете вашето устройство към високоговорителя.

4 Плъзнете превключвателя, за да включите високоговорителя.
»»Светодиодният индикатор светва.

5 Регулирайте силата на звука и навигирайте в аудио
съдържанието на устройството си.

6 След използване изключете устройството си от
високоговорителя и плъзнете превключвателя, за да изключите
високоговорителя.
Използвайте кабела като каишка за китка
1 Включете щекера в гнездото.
2 Завъртете щекера от на , както е показано.
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Отстраняване на неизправности

За да запазите валидността на гаранцията, никога не се опитвайте
да ремонтирате продукта сами.
Ако срещнете проблеми при използване на продукта, проверете
следното, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът
остане нерешен, регистрирайте продукта си и потърсете
поддръжка на www.philips.com/welcome.
• Проверете връзката в гнездото за слушалки.
• Уверете се, че батериите са напълно заредени и правилно поставени.
• Уверете се, че светодиодният индикатор се включва.
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