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1	 Svarīgi

Drošība

Svarīgi	drošības	norādījumi
• Izlasiet šīs instrukcijas. Izpildiet visas instrukcijas.
• Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
• Notīriet tikai ar sausu drānu.
• Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja 

instrukcijām.
• Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, 

krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju), tuvumā. 
• Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
• Atvienojiet šo ierīci no strāvas negaisa laikā vai, kad tā netiek lietota 

ilgu laika periodu. 
• Uzticiet remontdarbu veikšanu kvalificētam servisa personālam. 

Remontdarbi ir jāveic, ja ierīce ir bojāta, piemēram, bojāts strāvas vads vai 
kontaktdakša, uz ierīces izlijis šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce 
pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai ir nomesta.

• BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju noplūdi, 
kas var izraisīt ķermeņa ievainojumus, īpašuma bojājumus vai ierīces 
bojājumus: 
• Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot + un - atzīmes uz ierīces. 
• Nesajauciet baterijas (vecās ar jaunajām vai oglekļa ar sārma utt.).
• Izņemiet baterijas, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu.
• Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst 

pakļaut lielam siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.
• Sargājiet ierīces no pilieniem un šļakstiem. 
• Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., 

ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces). 



Brīdinājums

 • Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku. 
 • Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.

Paziņojums
Jebkādas šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājis 
Philips Consumer Lifestyle, var traucēt lietotājam lietot šo aprīkojumu..
Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences 
prasībām.

Veco	izstrādājumu	utilizācija	 
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, 
tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 
2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo 
atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos 
produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā 
produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un 
cilvēka veselību.  
  
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas 
direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem 
sadzīves atkritumiem.Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus 
attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz 
novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



2	 Jūsu	skaļrunis
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu 
Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu mājas kinozāli vietnē www.
philips.com/welcome.

3	 Skaļruņa	lietošana
1 Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 3 AAA ar pareizu polaritāti 

(+/-), kā norādīts. 

2 Aizveriet bateriju nodalījumu.
3 Pievienojiet ierīci skaļrunim. 



4 Pavirziet slēdzi, lai ieslēgtu skaļruni. 
 » LED indikators iedegas.

5 Pielāgojiet skaļumu un navigējiet audio saturu savā ierīcē.
6 Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no skaļruņa un pavirziet slēdzi, lai 

izslēgtu skaļruni. 
Izmantojiet	kabeli	kā	rokturi
1 Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
2 Pagrieziet kontaktdakšu no  līdz , kā norādīts. 



4	 Traucējummeklēšana
Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet remontēt sistēmu patstāvīgi. 
Ja produkta lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet šos nosacījumus, 
pirms pieprasīt remontu. Ja problēma joprojām nav novērsta, reģistrējiet 
savu produktu un iegūstiet atbalstu vietnē www.philips.com/welcome. 
• Pārliecinieties, vai austiņu spraudnis ir pareizi pievienots.
• Pārliecinieties, vai baterijas ir pilnībā uzlādētas un pareizi ievietotas.
• Pārliecinieties, vai iedegas LED indikators.
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