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1 Σημαντικό

•
•

Ασφάλεια
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας

•

•
•
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο
υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια
όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το
κάλυμμα.
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε
χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο
υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε
προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη
συντήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και
μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά
το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα
βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το βύσμα με την
υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
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•

•

Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή
κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής
θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών)
που παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα
φις, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο
σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή
βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το
τραπεζάκι που συνιστάται από τον
κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση,
προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή
μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να
αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω
ανατροπής.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν
παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν
η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

•

•
•
•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των
μπαταριών – Για να αποφύγετε τη
διαρροή του υγρού των μπαταριών,
το οποίο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στη
συσκευή:
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά,
με τις ενδείξεις πολικότητας + και
- όπως υποδεικνύονται πάνω στη
συσκευή.
• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα,
όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
• Αφαιρείτε την μπαταρία όταν η
συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση

•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.

•• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της

2 Το CD
Soundmachine
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.

Εισαγωγή
Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:
• αναπαράγετε δίσκους CD, MP3/wma
• αναπαράγετε αρχεία mp3/wma από
συσκευές USB
• ακούτε ραδιόφωνο FM/MW
• προγραμματίζετε την ακολουθία
αναπαραγωγής των κομματιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα (χωρίς μπαταρίες)
• 1 τροφοδοτικό AC/DC
• 1 καλώδιο MP3 Link
• Εγχειρίδιο χρήσης

συσκευής.

•• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.

•• Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση

ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που
παράγεται μέσα στη συσκευή.
•• Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για
να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
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Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
a b c

n
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a Διακόπτης επιλογής πηγής: CD•USB/
MW/FM/OFF
• Επιλογή πηγής CD•USB, MW(AM),
FM ή απενεργοποίηση της μονάδας.
b
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Υποδοχή USB.

q

p

c VOL+/• Προσαρμογή έντασης.
d Οθόνη ενδείξεων
• Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
e OPEN/CLOSE
• Πατήστε για να ανοίξετε ή να
κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

f Συντονισμός
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
g USB
• Επιλογή πηγής συσκευής USB.
h CD
• Επιλέξτε πηγή CD.
i - ALBUM +
• Για CD με αρχεία MP3: μετάβαση
στο επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ
σε ένα CD με αρχεία MP3.
j

k

l

/
Επιλογή προηγούμενου/επόμενου
κομματιού.
• Αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
•

•

Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.

•
•

Διακοπή αναπαραγωγής.
Διαγραφή προγράμματος.

m MODE
• Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
REPEAT ή SHUFFLE.
n PROG
• Για CD με αρχεία MP3:
προγραμματισμός κομματιών και
περιήγηση στο πρόγραμμα.
o Τηλεσκοπική κεραία
• Ρύθμιση λήψης FM.
p MP3 LINK
• Υποδοχή για τη σύνδεση εξωτερικής
συσκευής.
q DC IN
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

3 Ξεκινήστε
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή

προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου
__________________________
Αριθμός σειράς
___________________________

Τοποθέτηση μπαταριών
Σημείωση
•• Για την τροφοδοσία της συσκευής, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε είτε μπαταρίες είτε ρεύμα AC.

1
2
3

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες R14/
UM2/C CELL 1,5 V (δεν παρέχονται)
με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

r Θήκη μπαταρίας
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4 Χρήση του CD
Soundmachine
Αναπαραγωγή CD
6 x 1.5 V R14/UM2/C CELL

Σημείωση
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων

Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η

τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος
του προϊόντος.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
•• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.

Σημείωση
•• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, να ρυθμίζετε το

διακόπτη επιλογής πηγής στη θέση OFF μετά τη
χρήση.
•• Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής αν
παραμείνει αδρανής για 15 λεπτά.

CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που
διατίθενται στο εμπόριο:
• Εγγράψιμα CD (CD-R)
• Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
• MP3-CD
• WMA-CD

1
2
3
4

Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο
CD•USB.
Πατήστε και ανοίξτε το καπάκι της
θήκης CD.
Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη
πλευρά προς τα πάνω και κλείστε
προσεκτικά το καπάκι της θήκης CD.
Πατήστε CD για να επιλέξετε ως πηγή
το CD και πατήστε
για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
»» εμφανίζεται η ένδειξη [ ].
•
•
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Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.

Έλεγχος της αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή από συσκευή
USB

Κουμπιά
VOL

Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει αρχεία

ήχου κατάλληλα για αναπαραγωγή, σε κάποια από
τις υποστηριζόμενες μορφές.

1
2
3
4

/

Τοποθετήστε μια συσκευή αποθήκευσης
USB στην υποδοχή .
Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής πηγής
στη θέση CD•USB και μετά πατήστε USB
για να επιλέξετε ως πηγή τη μονάδα
USB.
Πατήστε - ALBUM + για να επιλέξετε
φάκελο.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε ένα
αρχείο και μετά πατήστε
για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
• Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.

Σημείωση
•• Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου
κομματιού, το CD σταματά.

Επιλογή λειτουργιών
αναπαραγωγής
1

Ακρόαση ραδιοφώνου
1
2

Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής MW/FM
στο MW ή στο FM.
Περιστρέψτε το TUNING μέχρι να
βρείτε την καλύτερη λήψη.
Συμβουλή

•• Για να βελτιώσετε την λήψη στα FM, μπορείτε

να προεκτείνετε, να γείρετε ή να στρίψετε την
τηλεσκοπική κεραία στη θέση της καλύτερης
δυνατής λήψης.
•• Για να βελτιώσετε τη λήψη στα MW, γυρίστε τη
συσκευή προς διαφορετική κατεύθυνση.

Λειτουργίες
Περιστρέψτε το για να
προσαρμόσετε την ένταση του
ήχου.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Πατήστε για να επιλέξετε κάποιο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για
γρήγορη αναζήτηση προς τα
πίσω/προς τα εμπρός.

2

Πατήστε επανειλημμένα MODE για
επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
• [ ] (επανάληψη) – επανάληψη ενός
κομματιού
• [ ALL] (επανάληψη όλων) επανάληψη ολόκληρου του CD/
προγράμματος.
• [
] (τυχαία αναπαραγωγή) αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία
σειρά
• [
] (επανάληψη και τυχαία
αναπαραγωγή όλων) - επανάληψη
της αναπαραγωγής όλων των
κομματιών σε τυχαία σειρά.
Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα
MODE μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον
τα εικονίδια λειτουργίας αναπαραγωγής.

EL
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Συμβουλή
•• Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας

αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή
προγραμματισμένων κομματιών.

5 Άλλες
λειτουργίες
Προγραμματισμός
κομματιών
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20
κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

1

2
3
4

5

6

8

EL

Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε PROG
για έναρξη του προγραμματισμού της
σειράς αναπαραγωγής.
»» Εμφανίζονται οι ενδείξεις [PROG]
και [P01].
Για τα CD με αρχεία MP3, πατήστε ALBUM + για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
Πατήστε το
/
για να επιλέξετε ένα
κομμάτι και, στη συνέχεια, το PROG για
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να
προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
»» Όταν αποθηκευτούν και τα 20
κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή
περισσότερων κομματιών και στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [FUL].
Για αναπαραγωγή προγράμματος,
πατήστε
.
• Σε λειτουργία διακοπής, πιέστε και
κρατήστε πατημένο το PROG για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
προγραμματισμένων κομματιών.
Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα,
πατήστε στη διακοπή λειτουργίας.
»» εμφανίζεται η ένδειξη [CLr].

Ακρόαση ήχου από
εξωτερική συσκευή
Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης
να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από
εξωτερική συσκευή ήχου.
Για συσκευή ήχου με υποδοχή ακουστικών:

1

2

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3
Link:
• στην υποδοχή MP3-LINK στο πίσω
μέρος της μονάδας.
• υποδοχή ακουστικών του MP3 player.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο MP3
player. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του MP3 player.)

6 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.

Τροφοδοσία
ρεύματος
- Τροφοδοτικό
AC/DC

- Μπαταρίες
Κατανάλωση
ρεύματος
Έξοδος ισχύος
USB
Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας
Διαστάσεις (π x
υ x β):
Βάρος

Μοντέλο:
SEF0800100E1BA
Είσοδος: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,3 A
Έξοδος: 8,0 V 1,0 A
6 μπαταρίες V R14/
UM2/C CELL 1,5 V
Ενεργή <12 W
2 x 1 W RMS
300 mA
-10 °C - 50 °C
14 °F -122 °F
341 x 122 x 236 χιλ.
1,8 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας
αναπαραγωγής μέσω USB
Συμβατές συσκευές USB:
• Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
• Συσκευές αναπαραγωγής USB flash
(USB 2.0 ή USB 1.1)
• Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη
συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)
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Υποστηριζόμενα φορμά:
• USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12,
FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512
byte)
• Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων):
32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός
bit
• WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
• Ο μέγιστος αριθμός ένθετου
καταλόγου είναι 8 επίπεδα
• Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο
99
• Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο
999
• Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη
έκδοση
• Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8
(μέγιστο μήκος: 128 byte)
Μη υποστηριζόμενα φορμά:
• Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι
το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία
MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην
οθόνη.
• Τα μη υποστηριζόμενα φορμά
αρχείων παραλείπονται. Για
παράδειγμα, τα έγγραφα Word
(.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση
.dlf παραβλέπονται και δεν
πραγματοποιείται αναπαραγωγή
τους.
• Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
• Αρχεία WMA με προστασία DRM
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Αρχεία WMA σε φορμά Lossless

7 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
•• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη
σωστή πολικότητα (σήματα +/– ) όπως
υποδεικνύεται.
•• Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•• Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που
αναπαράγεται έχει συμβατή μορφή.
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά. /Η
συσκευή δεν αντιδρά όταν χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε χειριστήριο.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά
από μερικά δευτερόλεπτα.
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Αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκου
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει
τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά
προς τα πάνω.
•• Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού
από ίνες με κατεύθυνση από το κέντρο
προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
•• Ο δίσκος αυτός ενδέχεται να είναι
ελαττωματικός. Πραγματοποιήστε
αναπαραγωγή άλλου δίσκου.
•• Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ένα
οριστικοποιημένο CD/CD-R/CD-RW.
•• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός του λέιζερ είναι
καθαρός.
•• Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι
κωδικοποιημένο με τεχνολογίες
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Το CD παραλείπει κομμάτια
•• Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι
φθαρμένο ή λερωμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί
η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας
αναπαραγωγής.
Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν
υποστηρίζεται
•• Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν
είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε
άλλη συσκευή.

8 Σημείωση
Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
EL
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Οδηγία 2013/56/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής
ετικέτες:

Σύμβολο εξοπλισμού Class II

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν
προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο
Windows αποτελούν εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.

Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά
σήματα της Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.
Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού
ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε
το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων
του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας
των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958
έως το 1972.
12
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