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Lue ja hyväksy CD-ROM-levyn käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä 
ohjelmiston käyttöoikeussopimus.
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Ennen kauko-ohjaimen käyttöä:

Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.
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Valmistelut1
Näkymä edestä

p

+ VOL - äänenvoimakkuus

Näyttö

)K siirtyminen eteenpäin

DBB Dynamic Bass Boost

PYSÄYTYS

POISTA levyn poistaminen

CD-kelkka

INTERNET-RADIO

VALIKKO

KOTI

J( siirtyminen taaksepäin

1 234 selaaminen 
OK / 2; vahvistus/toisto/tauko

 USB-liitäntä

y/PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA/ECO-
VALMIUSTILA

WiFi-antenni
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Kaukosäädin
a y

b INTERNET-RADIO
c KOTI
d HAKU 
e HD kiintolevyllä oleva musiikki (PC tai Center)
f VALIKKO
g 3 4 1 2 selaaminen

h OK / 2; vahvistus / toisto/tauko 

i )K siirtyminen eteenpäin

j 9 pysäytys

k + VOL - äänenvoimakkuus

l MYKISTYS
m SATUNNAISTOISTO (3 def) toisto 

satunnaisessa järjestyksessä
n UUSINTATOISTO (2 abc)
o INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround ääni
p DBB (5 jkl) Dynamic Bass Boost
q RDS/UUTISET (9 wxyz)
r SAMA TYYLI (8 tuv)
s MUSIIKKI SEURAA MINUA
t DIM
u KATSELU
v SAMA ARTISTI (7 pqrs)
w SMART EQ (4 ghi)
x VALMIUSTILA (1.,?!’@-_:;/) valmiustila ajastin
y 3SELAUS4

z TYHJENNÄ J( siirtyminen taaksepäin
{ SUOSIKKI
| USB Universal Serial Bus
} FM-VIRITIN
~ MP3-CD/CD
� UPNP Universal Plug and Play

B 
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Liitä2

MCi300:n liittäminen virtalähteeseen
MCi300:n liittäminen kotiverkkoon
Musiikin siirtäminen langattomasti tietokoneesta
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Tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano. 
(Tietoja muunlaisen yhteyden muodostamisesta on käyttöoppaassa.)

Kun liität MCi300:n kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit
kuunnella Internet-radiota.
Muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

ALOITA TÄSTÄ…
Tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

MCi300:n liittäminen virtalähteeseen
Kun liität MCi300:n virtalähteeseen ensimmäisen kerran:

Odota, kunnes kielenvalintavalikko avautuu ja valitse kieli.
Paina 3 tai 4, ja sitten2 ja valitse kieli.

MCi300 kehottaa valitsemaan verkkoasetukset.
Kun haluat valita verkkoasetukset, seuraa kotiverkkoonliittämisohjeita.

Kotiverkkoon liittäminen:
Varmista, että mahdollinen salausavain on saatavilla.
Varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen, joissa on Internet-
laajakaistayhteys, on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta. 
Valittavissa on kaksi asennusmenetelmää:

Ensiasennus, kun MCi300 liitetään virtalähteeseen (jatka vaiheista 6–8).
Verkkoasetusten muuttaminen ensiasennuksen jälkeen (jatka vaiheista 4–8).

Paina MCi300:n MENU -p.ainiketta.
Paina 3 tai 4, ja sitten 2 ja valitse [Settings] > [Network].
Paina 3 tai 4, ja sitten 2 ja valitse [Wireless].
Paina 3 tai 4, ja sitten 2 ja valitse verkko.
Kirjoita salausavain (tarvittaessa).
Paina 3 tai 4, ja sitten 2 ja valitse [Automatic] > (Apply settings?) [Yes].

MCi300 näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu.

1 
2 

>
3 

1 
2 

3 

•
•

4 
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9 

>
>

Huomautus Lisätietoja verkkoyhteyksistä on käyttöoppaan luvussa 
Kotiverkkoon liittäminen.
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Musiikin suoratoistaminen UPnP-laitteesta/PC:stä
Jos Windows Media Player 11 on jo asennettu tietokoneeseen, voit ohittaa asennusvaiheen 
ja jatkaa määrityksistä.
Windows Media Player 11 -ohjelman asentaminen

Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
Asennus käynnistyy.
Jos asennus ei käynnisty, napsauta Resurssienhallinnassa  -kuvaketta.

Asenna Windows Media Player 11 tietokoneen ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen
Voit jakaa musiikkia tietokoneesta MCi300:lla. 

Asenna Windows Media Player 11 ohjeiden mukaisesti.
Valitse tietokoneessa Käynnistä > Ohjelmat > Windows Media Player.
Valitse Windows Media Player -ohjelmassa avattava Kirjasto -valikko ja valitse Median 
jakaminen...

 
Valitse Median jakaminen... -ponnahdusikkunassa Jaa media, ja vahvista OK  
-painikkeella.

Kun MCi300 on liitetty kotiverkkoon, näytössä näkyy MCi300 ja hälytyskuvake: 
Napsauta MCi300:a.
Valitse Salli, ja vahvista OK-painikkeella.
Paina MCi300:n HOME-painiketta.
Paina 3 tai 4 ja valitse [UPnP]. Paina sitten 2.

Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin tietokone on valmis jakamaan mediaa.
Näytössä on teksti [Searching for UPnP servers...], ja mediapalvelimien luettelo

Paina 3 tai 4 ja valitse tietokone. Paina sitten 2.
Paina 3 tai 4 ja valitse raita. Aloita sitten toisto painamalla OK / 2;.
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Internet-radio

MCi300:n rekisteröiminen Philipsin sivulla
Seuraavassa Internet-radio-toiminnon rekisteröimisen vaiheet.
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
Varmista, että sinulla on kelvollinen sähköpostiosoite.
Paina INTERNET RADIO -painiketta.

Näyttöön avautuu Internet-radion rekisteröimisikkuna.
Kirjoita kelvollinen sähköpostiosoite kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.
Paina 2.

Näyttö vahvistaa automatisoidun sähköpostiviestin lähettämisen antamaasi osoitteeseen.
Lue osoitteesta ConsumerCare@Philips.com lähetetty sähköpostiviesti, 
jonka aiheena on Streamium-rekisteröitymisesi...
Jatka rekisteröintiä sähköpostiviestin ohjeiden mukaisesti Philipsin sivustossa.

Internet-radion kuunteleminen
Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
Paina INTERNET RADIO -painiketta.

Asetukset tulevat näkyviin.
Paina 3 tai 4, ja sitten 2 ja valitse ensin Internet-radio-palvelu ja sen jälkeen 
Internet-radioasema.
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Huomautus
Internet-radio-toiminnot vaativat Internet-laajakaistayhteyden.
Internet-radio-toiminnot vaativat rekisteröinnin.

Tip Voit hallita Internet-radioasemia Philipsin sivuston Streamium Management -osassa.
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Internet-radioasemien merkitseminen suosikeiksi
Voit merkitä Internet-radioasemia suosikeiksi, jotta asema löytyy helposti 
seuraavalla kuuntelukerralla.

Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
Kun kuuntelet Internet-radiota, voit merkitä aseman painamalla [FAVORITE]-painiketta.

Kun seuraavan kerran muodostat yhteyden Internet-radioon, radioasema näkyy 
Suosikkikanavat-valikossa.

Suosikkiasemien kuunteleminen
Internet-radioasemat on tallennettava Suosikkeihin ennen kuin tämä toiminto 
on käytettävissä.

Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
Merkitse Internet-radioasemat Suosikkeihin ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
Paina HOME -painiketta.
Valitse [Internet Radio] > [Favorite Stations]. 
Paina 3 tai 4 ja paina sitten 2.

Omien mediatiedostojen kuunteleminen
Oma media mahdollistaa sellaisten Internet-radioasemien lisäämisen manuaalisesti, 
jotka eivät kuulu vakiopalveluun.

Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
Lisää Internet-radioasema manuaalisesti ohjeiden mukaan. 
Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
Paina INTERNET RADIO -painiketta.
Paina 3 tai 4 ja valitse [My Media], Paina sitten 2.
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Usein kysytyt kysymykset
Kuunteluympäristö
Kysymys Vastaus
Onko Philips Wireless 
Micro Hi-Fi Systemin ja 
Wi-Fi-reitittimien välisellä 
tehokkaalla suoratoistolla 
jokin enimmäisetäisyys?

Kyllä. Wi-Fi-lähetyksen enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa 
tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia 
kiinteitä esteitä, tehokas lähetysetäisyys on 50-100 m.  
Siirrä laitteita, jos lähetysongelmia ilmenee. 

E

D

C
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Musiikinhallinta
Kysymys Vastaus
Voiko Philips Wireless Micro 
Hi-Fi Systemiä päivittää?

Kyllä, Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ohjelmiston 
voi päivittää, minkä ansiosta laitteet ovat valmiita mahdollisiin 
tuleviin päivityksiin. Käy säännöllisesti sivustossamme 
tarkistamassa tiedot uusista ominaisuuksista ja parannuksista 
osoitteessa http://www.philips.com/support.

Liitännät
Kysymys Vastaus
Olen liittänyt Wireless Micro 
Hi-Fi Systemin kotiverkkoon 
ohjeiden mukaisesti, mutta 
järjestelmän yhteys ei 
vieläkään toimi. Mitä teen?

Paina Wireless Micro Hi-Fi Systemin MENU-painiketta ja 
valitse [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. 
Tarkista, että Wireless Micro Hi-Fi Systemin tilaksi ei ole 
valittu Ad hoc vaan Infrastructure. Tarkista myös, että SSID, 
IP-osoite, WEP-avain tai WPA-avain vastaa langattoman 
kotiverkon asetuksia.

Yritä muuttaa reitittimen SSID-nimi yksilöllisemmäksi, ettei 
se ole sama kuin naapurin käyttämä reitittimen SSID.
Wireless Micro Hi-Fi System tukee langatonta ja kiinteää 
yhteyttä samanaikaisesti. On mahdollista, että sekä langaton 
että kiinteä IP-osoite ovat samassa aliverkossa. Se sekoittaa 
laitetta. Yritä muuttaa langattoman reitittimen DHCP-
aluetta niin, että laitteen vastaanottama langattoman verkon 
IP-osoite on eri aliverkossa kuin kiinteän verkon IP-osoite.
Yritä muuttaa kanavaa reitittimen kotiverkkoasetuksissa.
Harkitse reitittimen WPA-avaimen käyttämistä WEP-
avaimen sijaan. Jos salausavaimena on WEP, määritä kaikki 
4 avainta samoiksi.
Varmista, että langattoman reitittimen mahdollinen 
turbotila ei ole käytössä.

•

•

•
•

•

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa

Online
Käy osoitteessa www.philips.com/welcome
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Tärkeää

Turvallisuus
Turvasymbolit 

  
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, 
joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuussyistä laitteen 
kantta ei saa irrottaa. 
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan 
on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta 
laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää. 
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta 
ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä 
esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle. 

VAARA: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa 
liitännän leveään osaan kunnolla. 

Lue nämä ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Huomioi kaikki varoitukset.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä käytä laitetta veden lähellä.

Puhdista vain kuivalla liinalla.

Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten 
lämpöpattereita, uuneja, tai muita lämpöä tuottavia 
laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 

Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.  
Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi 
johtoliitintä.Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi 
johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu 
pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa 
yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.

Vaara: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen 
leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.Tämä laite saattaa tuottaa 
kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on 
tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen 
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. 
Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:
Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, 
sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen 
mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta 
kaatumasta siirtämisen aikana. 

 

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen 
aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite.
Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, 
esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, 
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, 
laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla 
seuraavilla tavoilla:

Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat 
(+ ja -) vastakkain.
Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita 
esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia 
paristoja keskenään).
Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti 
vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä 
esineitä tai kynttilöitä.

Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. 
Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä 
tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä 
tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai 
Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta 
osoitteesta www.eiae.org.

Tärkeää

Älä koskaan avaa MCi300:n runkoa. 
Älä koskaan voitele mitään MCi300:n osaa.
Aseta MCi300 tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
Älä koskaan aseta MCi300:a muiden laitteiden päälle.
Käytä MCi300:a ainoastaan sisällä. Pidä MCi300 erillään vedestä, 
kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
Älä säilytä MCi300:a suorassa auringonvalossa tai liekkien tai 
lämmönlähteiden läheisyydessä. 

•
•
•
•
•

•

j 

k 

l 

m 

n 

o 

•

•

•

p�

q�

r�

Pistokkeen liittäminen
Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen 
= nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).
Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa 
pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi 
seuraavalla tavalla:

Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N 
tai jonka väri on musta. 
Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L 
tai jonka väri on punainen.
Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen 
maaliitäntään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka 
väri on vihreä (tai keltavihreä).
Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että 
kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen 
päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Virtapistoke
Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. 
Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä 
BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää 
tyyppiä.
Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle 
sopiva pistoke. 
Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 
5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa 
ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 
5 ampeerin sulake. 
Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen 
sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään 
myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, 
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

•

•

•
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Huomautus
Huomautus säädöksistä
USA: 
Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 
15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten 
mukaiseksi.Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia 
häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, 
käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei 
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa 
häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä 
ei esiinny missään laitekokoonpanossa. Jos  laite aiheuttaa 
haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö 
voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se 
uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin 
seuraavista tavoista:

Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin 
pistorasioihin. 
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kanada: 
Tämä digitaalilaite ei ylitä Kanadan viestintäministeriön 
luokan B digitaalilaitteelle määrittämiä radiotaajuussäteilyn 
radiohäiriösäädösten rajoja.Tämän luokan B laite noudattaa 
kanadalaista ICES-003-säädöstä.

Laiteluokan II symboli

 

Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen 
eristysjärjestelmä.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin 
hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista 
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää 
ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, 
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille 
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

•
•
•

•

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita 
tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden 
hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään 
ympäristölle  ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa 
eri materiaaleihin.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia 
kierrätysohjeita.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo 
jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin 
(pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää 
ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen 
hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia 
pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä 
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Paristojen hävittäminen
Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. Anna 
ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. Vie paristot 
ja akut aina niiden kierrätyspisteeseen.
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