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1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies
•	 Lees deze instructies. Volg alle instructies.
•	 Plaats dit apparaat niet de nabijheid van water.
•	 Reinig alleen met een droge doek.
•	Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de 

instructies van de fabrikant.
•	 Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals 

radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals 
versterkers) die warmte produceren. 

•	 Gebruik	uitsluitend	door	de	fabrikant	gespecificeerde	toebehoren/
accessoires.

•	Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en 
wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. 

•	 Laat al het onderhoud verrichten door erkend 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, 
het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het 
apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, 
wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer 
het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

•	WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat 
batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of 
beschadiging van eigendommen of het apparaat: 
•	 Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. 
•	 Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in 

het apparaat.
•	 Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.



•	 Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet 
worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden 
veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

•	 Apparaten niet blootstellen aan vocht. 
•	 Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas 

water of een brandende kaars. 

Waarschuwing

 • Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. 
 • Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

Kennisgeving
Eventuele	wijzigingen	of	modificaties	aan	het	apparaat	die	niet	uitdrukkelijk	
zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg 
hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken..
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot 
radiostoring van de Europese Unie.

Verwijdering van uw oude product  
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste 
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de 
EU-richtlijn 2002/96/EG.
Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet 
samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede 
afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van 
mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.  
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese 
richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 



mogen worden weggegooid.Informeer u over de lokale regels inzake de 
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking 
draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid.

2 De luidspreker
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw 
home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

3 De luidspreker gebruiken
1 Open het batterijcompartiment en plaats 3 AAA-batterijen met de 

juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. 

2 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
3 Sluit het apparaat aan op de luidspreker. 



4 Zet de luidspreker aan met de schakelaar. 
 » Het LED-lampje gaat branden.

5 Stel het volume in en navigeer naar de audio op uw apparaat.
6 Koppel na gebruik het apparaat los van de luidspreker en verschuif 

de schakelaar om de luidspreker uit te schakelen. 
Gebruik de kabel als handgreep.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Draai de stekker van  naar , zoals aangegeven. 



4 Problemen oplossen
Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de 
garantie ongeldig. 
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, controleer 
dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet 
is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.
philips.com/welcome. 
•	 Controleer of de hoofdtelefoonaansluiting juist is verbonden.
•	 Controleer of de batterijen helemaal zijn opgeladen en op de juiste 

wijze zijn geplaatst.
•	 Controleer of het LED-lampje brandt.
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