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MÄRKUS
Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei
ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer
Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja
õiguse seadme kasutamiseks.

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiointerferentsi nõuetega.

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND
(kotike, kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on
võimalik ümber töödelda ja korduvalt
kasutada, kui seade on lahti võetud selleks
litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide,
vanade patareide ning seadmete hävitamisel
järgige palun kohalikke eeskirju.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsest materjalist ja komponentidest,
mida saab taaskasutada.

Kui Te näete seda läbi kriipsutatud
prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see
tähendab, et seda toodet on vastavuses
Euroopa direktiiviga 2002/96/EC. Palun viige
end kurssi elektriliste ja elektrooniliste
seadmete eraldi kogumise süsteemiga.
Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne
seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.
Teie toode sisaldab patareisid, mida katab
Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning neid ei saa
hävitada tavaliste majapidamisjäätmete
hulgas.

Loata koopiate tegemine autoriõigustega
kaitstud materjalidest (kaasa arvatud
arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja
helisalvestised) võib olla autoriõiguste
rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda
seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

"Made for iPod" ja "Made for iPhone"
tähendavad, et see elektrooniline seade on
loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga või
iPhone'iga ja on vastavuses Apple'i
standarditega. Apple ei vastuta selle seadme
toimimise eest ega selle vastavuse eest
ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle
seadme kasutamine koos iPodiga või
iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta võrgu
toimimist.
iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid,
mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides
ja teistest riikides.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada
kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen
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Märkus
H

Tüübiplaat asub seadme all.
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OHUTUS
lahti ühendatud seadet võimalik edasi
kasutada.

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere
tulemast Philipsisse!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt
pakutavatest võimalustest, siis registreerige
oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Ohutus
H

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

H

Järgige kõiki juhendeid.

H

Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

H

H

H

H

H

H

H

H
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Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
Ärge jätke seadet kuumusallikate
lähedusse (nt. radiaatorid, pliidid või
teised elektrilised seadmed, kaasa arvatud
võimendid).

Hoiatus
H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Ärge kunagi määrige ühtegi seadme
osa.
Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.
Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ja
kuumusest.
Veenduge, et voolujuhtmetele ja
pistikutele on kergelt võimalik juurde
pääseda, et vajadusel seade
vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Kaitske voolujuhet peale astumise eest
ning tõmbamise eest eriti pistikute juures
ja kohtades, kus juhe tuleb seadme seest
välja.
Kasutage ainult tootjapoolseid
lisaseadmeid ja varustust.
Jätke kõik hooldus- ja parandustööd
kvalifitseeritud teenindajatele. Seadmele
on vaja teha hooldus- ja parandustäid, kui
seade on mingil viisil kahjustatud saanud
(nt. voolujuhe või pistik on kahjustatud),
seadmele on sattunud vedelikke,
seadmele on objektid peale kukkunud,
seade on olnud vihma või niiskuse käes,
seade ei toimi korralikult või seade on
maha kukkunud.
Ärge tilgutage ega pritsige midagi
seadmele.
Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat
(nt. objektid, mis sisaldavad vedelikke,
põlevad küünlad).
Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks
on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on
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Võimendi
Väljundi võimsus ..............................................................2 x 2 W RMS
Müratase signaalis .....................................................................77 dBA
Üldine informatsioon
AC vool (vooluadapter) ..............................................S018KV 0590240
Sisend: 100-240V~ 50/60Hz, 500mA
Väljund: 12 V, 2400mA
Voolutarbivus töö ajal................................................................... 18 W
Mõõtmed
– Peaseade.....................................................176.4 x 176.4 x 77.3 mm
Kaal – Peaseade .........................................................................0.88 kg

OLULISED OHUTUSJUHENDID
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Lugege enne seadme kasutamist läbi kõik kaasasolevad
ohutusjuhendid.
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