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Översikt
Kära kund

Förpackningens innehåll

Tack för att du har köpt den här projektorn.
Vi önskar dig mycket nöje med din nya projektor
och de många funktionerna!

1 – Pico-projektor (PPX 5110)
2 – A/C-nätadapter
3 – Nätkontakter (EU, UK, USA)
4 – Snabbstartsguide
5 – Bärpåse

Om den här
bruksanvisningen
Med den bifogade snabbstartsguiden kan du
börja använda projektorn snabbt och smidigt.
Detaljerade beskrivningar finns i följande avsnitt
i den här bruksanvisningen.
Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen.
Följ alla säkerhetsanvisningar för att garantera
problemfri användning av projektorn (se Allmänna säkerhetsanvisningar, sidan 4). Tillverkaren övertar inget ansvar i händelse att dessa
anvisningar inte följs.

a

e

b

Använda symboler
Anvisning
Felsökning
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Den här symbolen anger tips som hjälper dig att använda projektorn på ett
effektivare och enklare sätt.
FARA!
Risk för personskada!
Den här symbolen varnar för risk för
personskada. Felaktig hantering kan
orsaka kroppsskador eller andra
skador.

OBSERVER!
Risk för skada på produkten eller förlust
av data!
Den här symbolen varnar för skada på
produkten eller möjlig förlust av data.
Skada kan uppstå av felaktig hantering.

d
Quick Start
Quick Start
Guide
Quick Start
Guide
Quick Start
Guide
Guide

Projektorns egenskaper
Anslutning till enheter med HDMI-utgång
Med HDMI till mini-HDMI-kabeln kan projektorn
anslutas till en uppspelningsenhet (se Anslutning till apparater med HDMI-utgång, sidan 8).
Trådlös skärmspegling (Android och iOS)
Med funktionen trådlös skärmspegling kan du
dela din skärm trådlöst. För att skärmspegling
ska fungera måste din smarttelefon stödja Miracast eller Airplay. Projektorn är kompatibel med
de flesta Miracast-kompatibla Android-telefonerna och iPhones med iOS 7/8/9/10 och 11.
USB-skärmspegling (iOS)
Med den här funktionen kan du spegla din
skärm med Lightning till USB-kabeln.
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1 Allmänna säkerhetsanvisningar
Gör inga inställningar eller ändringar som inte
beskrivs i den här bruksanvisningen. Felaktig
användning kan leda till kroppsskador eller
andra skador, skador på apparaten eller förlust
av data. Iaktta alla givna varnings- och säkerhetsinstruktioner.

Inställning av projektorn
Projektorn är endast avsedd för inomhusbruk.
Projektorn måste placeras säkert och stabilt på
ett jämnt underlag. Placera alla kablar på ett sätt
så att ingen kan snubbla över dem och därmed
skada sig själv eller projektorn.
Använd inte projektorn i fuktiga utrymmen. Rör
aldrig stickkontakten eller nätuttaget med våta
händer.
Tillräcklig ventilation av projektorn måste möjliggöras och den får inte täckas över. Placera inte
projektorn i stängda skåp eller lådor när den är i
bruk.
Skydda projektorn från direkt solljus, värme,
stora temperaturvariationer och fukt. Placera
inte projektorn i närheten av värmeelement eller
luftkonditioneringar. Observera informationen
om temperatur och fuktighet i den tekniska
informationen
(se Teknisk information,
sidan 18).
När projektorn är påslagen under en längre tid,
kommer ytan att bli varm och en varningssymbol
visas. Projektorn ställer automatiskt om till
standby-läge när den blir för varm.
Låt inga vätskor tränga in i projektorn. Stäng av
projektorn och koppla bort den från nätet om
vätskor eller främmande föremål har trängt in i
den. Låt en auktoriserad reparationsverkstad
undersöka projektorn.
Hantera alltid projektorn med omsorg. Undvik
att vidröra objektivet. Ställ aldrig tunga eller
vassa föremål på projektorn eller strömsladden.
Om projektorn blir för varm eller om det ryker
från den, ska du genast stänga av den och ta ut
kontakten från eluttaget. Låt en auktoriserad
reparationsverkstad undersöka projektorn. Projektorn får inte användas i närheten av eld.
Batteriet är inbyggt i projektorn. Det får inte
demonteras och modifieras. Batteriet får endast
bytas av kvalificerad servicepersonal.

Vid nedanstående situationer kan fukt bildas på
insidan av projektorn vilket kan leda till funktionsfel:
• om projektorn flyttas från en kall till en
varm miljö;
• efter ett kallt rum värms upp;
• när projektorn placeras i ett fuktigt rum.
Gör på följande sätt för att undvika ansamling av
fukt:
1 Lägg projektorn i en plastpåse innan du flyttar den till ett annat rum så att den kan
anpassa sig till rummets förhållanden.
2 Vänta en till två timmar innan du tar ut projektorn från plastpåsen.
Projektorn ska inte användas i mycket dammiga
miljöer. Dammpartiklar och andra främmande
föremål kan skada projektorn.
Utsätt inte projektorn för yttre vibrationer. Det
kan skada de inre komponenterna.
Låt inte barn använda projektorn utan översikt.
Barn får inte leka med förpackningsmaterialet.
Använd inte projektorn vid åska med blixtnedslag för din egen säkerhets skull.

Reparation
Försök inte reparera projektorn själv. Otillräckligt underhåll kan leda till kroppsskada eller
skada på projektorn. Projektorn ska repareras av
en auktoriserad reparationsverkstad.
Du finner information om auktoriserade reparationsverkstäder på garantikortet.
Ta inte bort märkskylten från projektorn eftersom det upphäver garantin.

FARA!
Om fel typ av batteri används finns risk för
explosion!
Försök inte byta batteriet själv.

4

Philips · PPX5110

Strömförsörjning
Använd endast en nätadapter som är certifierad
för den här produkten (se Teknisk information,
sidan 18). Kontrollera att nätadapterns nätspänning stämmer överens med nätspänningen på
platsen. Projektorn uppfyller de angivna spänningstyperna.
Batteriets kapacitet avtar med tiden. Om projektorn endast fungerar när den är ansluten till
elnätet, är batteriet defekt. Kontakta en auktoriserad reparationsverkstad för att byta batteriet.
OBSERVER!
Använd alltid knappen B för att stänga av
projektorn.

Stäng av projektorn och koppla bort den från
eluttaget innan du rengör den. (se Rengöring,
sidan 14). Använd en mjuk luddfri trasa. Använd
aldrig flytande, gasformiga eller brandfarliga
rengöringsmedel (sprayer, slipmedel, polermedel, alkohol). Låt inte fukt tränga in i projektorn.
FARA!
Risk för ögonirritation!
Projektorn är utrustad med en högeffektslysdiod som avger ett mycket
starkt ljus. Titta aldrig direkt in i projektorns objektiv vid användning. Det kan
irritera eller skada ögonen.

Allmänna säkerhetsanvisningar
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2 Översikt
Vy från baksidan och
undersidan

Vy framifrån och från sidan

1 – Ventilationsöppningar
1 – Stativgänga

2 – Projektorobjektiv

2 – Lysdiod för av/på/laddning
Den blå lysdioden blinkar vid laddning. När
projektorn är helt laddad upphör lysdioden
att blinka.

3 – Fokusratt för att justera bildskärpan
4– Högtalare

3 – DC-IN för strömförsörjning
4 – Audio out-uttag (hörlurar)
5 – USB-port för skärmspegling med iOS
6 – HDMI-ingång

Vy från sidan

1 – Reset (Återställningsknapp)
2 – B Strömbrytare/lägesväljare
För att slå av och på projektorn, tryck på
knappen B i åtta sekunder.
För att växla mellan iOS och Android, tryck
på knappen B i en sekund.
3 – Ventilationsöppningar
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3 Första idrifttagningen
Inställning av projektorn
Placera projektorn på en plan yta framför projektionsytan.

Första installationen

OBSERVER!
Använd alltid knappen B för att slå på
och av projektorn.

1 Sätt in motsvarande kontakt (EU, UK, USA) i
nätadaptern.

EU

FARA!
Om fel typ av batteri används finns risk för
explosion!
Försök inte byta batteriet själv.

Anslutning av
strömförsörjningen

US

Den blå lysdioden blinkar vid laddning. När projektorn är helt laddad upphör lysdioden att
blinka.

Påslagning av projektorn
1 För att slå av (och på) projektorn, tryck på
knappen B i åtta sekunder tills startskärmen
visas.

UK

2 Anslut en av strömsladdarna till uttaget DC IN
på baksidan av projektorn (1).
3 Sätt i kontakten i eluttaget (2).

b

2 Rikta projektorn mot en lämplig projektionsyta eller vägg. Observera att avståndet till
projektionsytan måste vara minst 0,5 meter
och max 3 meter. Se till att projektorn är
säkert placerad.
Avståndet mellan projektorn och projektionsytan bestämmer bildens faktiska storlek.
3 Använd fokusratten på vänster sida för att
ställa in bildens skärpa.

a

Ladda batteriet
Projektorn har ett inbyggt batteri för mobil
användning. Batteriet laddas endast när projektorn inte används (avstängd).
Ladda projektorn i fem timmar innan första
användning.

Första idrifttagningen
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4 Anslutning till uppspelningsenhet
Anslutning till enheter med
HDMI-utgång
Använd HDMI till mini-HDMI-kabeln för att
ansluta projektorn till en Blue-ray-spelare,
spelkonsol, videokamera, digitalkamera, bärbar
dator eller smarttelefon.
1 Anslut kabeln till projektorns mini-HDMIuttag på baksidan av enheten.

Anslutning av externa
högtalare eller hörlurar
FARA!
Fara för hörselskada!
Sänk volymen i projektorn innan anslutning av hörlurar.

Använd inte projektorn med hög volym
under en längre tid – särskilt inte tillsammans med hörlurar. Det kan leda till
hörselskada.
1 Anslut de externa högtalarna eller hörluren
till utgången Audio out på projektorn. Projektorns högtalare inaktiveras automatiskt när
en externa högtalare eller en hörlurar ansluts.

2 Anslut HDMI-kontakten till HDMI-ingången
på uppspelningsenheten.
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5 Trådlös projektion med Miracastkompatibla Android-enheter
Anvisning
För att skärmspegling ska fungera
måste din enhet stödja Miracast. Alla
Android-telefoner har inte den här
funktionen. Ofta är funktionen gömd
under ett annat namn såsom Screencast, Screen Sharing, WiFi Direct, Wireless Display osv.
Se instruktionsmanualen för din
Android- eller Miracast-enhet för ytterligare information.

3 Välj Other connections, och tryck sedan på
Wireless display.

1 Sätt projektorn i Android-läge. För att växla
mellan iOS och Android, tryck på knappen B
i en sekund.

Android mode

4 Under fliken Wireless display välj PPX5110xxx.

2 I Settings på din Android-telefon, välj
Network and connection.

Anvisning
Projektionen av den trådlösa speglingen fungerar via protokollet WiFi
Direct. Projektorn kan projektera
nästan alla Android-enheter via
Miracast.

Trådlös projektion med Miracast-kompatibla Android-enheter
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6 Projektering via iOS-enheter
Anvisning
Den här funktionen har testats med iOS
11. Med andra typer och modeller kan
det variera.

2 I Settings på din iPhone, välj PPX5110-xxx
och ange WiFi-lösenordet 12345678 om det
begärs.

Trådlös skärmspegling
PPX5110-xxx

Anvisning
Det går inte att dela allt innehåll via
iPhone och projektorn. Särskilt inte
videofilmer som är kopieringsskyddade
eller spelas upp från internet (t.ex.
YouTube).
1 Sätt projektorn i iOS-läge. För att växla mellan iOS- och Android-läge, tryck på knappen
B i en sekund.

iOS mode
3 Öppna Control Centre genom att gå uppåt på
skärmen och välj sedan Screen Mirroring.

10
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4 Välj PPX5110-xxx.

2 I Settings på din iPhone, välj Personal Hotspot.

USB-skärmspegling (iOS)

3 Växla Personal Hotspot till On.

1 Sätt projektorn i iOS-läge. För att växla mellan iOS- och Android-läge, tryck på knappen
B i en sekund.

Projektering via iOS-enheter
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4 Anslut Lightning-kabeln till projektorns USBport och den andra änden till din iPhone.

6 Öppna Control Centre genom att gå uppåt på
skärmen och välj sedan Screen Mirroring.

7 Välj PPX5110-xxx.

5 Bekräfta snabbmeddelandet på din iPhone.

12
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7 Anslutning av projektorn till internet
Ange IP-adressen 192.168.49.1 i webbläsaren på
din iPhone för att aktivera den trådlösa miljön.
Du har nu aktiverat surfning på din smarttelefon
med trådlös projektion.
1 Växla till iOS-läget genom att trycka på knappen B i en sekund.
2 Anslut telefonen till den hotspot som projektorn har upprättat.

6 Välj ditt trådlösa nätverk.

Anvisning
Den här funktionen beror på vilken typ
och telefonmodell du har.
3 Ange 192.168.49.1 i din favoritwebbläsare.
4 Välj Wi-Fi AP Setting.

7 Ange lösenord och tryck på Submit.

5 Välj Scan.

Anslutning av projektorn till internet
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8 Service
Skötselinstruktioner för
batteriet
Batteriets kapacitet avtar med tiden. Du kan förlänga batteriets livstid genom att iaktta följande
punkter:
• Utan strömförsörjning drivs projektorn av
det inbyggda batteriet. När batteriet inte
längre har tillräcklig kapacitet stängs projektorn av. Anslut i sådana fall projektorn
till strömförsörjningen.
• Ladda batteriet regelbundet. Förvara inte
projektorn med ett helt urladdat batteri.
• Om projektorn inte kommer att användas
under flera veckor, ladda ur batteriet lite
grann genom att använda projektorn
innan du lägger undan den.
• Håll projektorn och batteriet undan från
värmekällor.
• Om projektorn inte laddas efter anslutning av strömförsörjningen, tryck på knappen Reset.

Rengöring av objektivet
Använd en mjuk borste eller linsduk för rengöring av projektorns objektiv.
FARA!
Använd inte flytande rengöringsmedel!
Använd inte flytande rengöringsmedel
för att göra rent objektivet för att undvika att repa objektivets beläggningsskikt.

FARA!
Om fel typ av batteri används finns risk för
explosion!
Försök inte byta batteriet själv.

Djupurladdning av batteriet
När batteriet är djupurladdat kan det ta längre
tid för laddningsprocessen att starta. Försök i
detta fall att ladda projektorn i åtminstone fem
timmar innan du använder den.

Rengöring
FARA!
Anvisningar för rengöring!
Använd en mjuk luddfri trasa. Använd
aldrig flytande eller brandfarliga rengöringsmedel (sprayer, slipmedel, polermedel, alkohol osv.). Låt inte fukt tränga
in i projektorn. Spraya inga rengöringsvätskor på projektorn.

Torka av ytorna försiktigt. Var försiktig
så att du inte repar ytorna.
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Trådlös uppdatering av den
inbyggda programvaran

3 Tryck på Submit. under OTA host.

OBSERVER!
Risk för dataförlust!
Avbryt inte uppdateringen.

Anvisning
Se till att projektorn är ansluten till en
strömkälla med micro-USB-kabeln
innan du påbörjar uppdateringen.
1 Anslut projektorn till internet (se Anslutning
av projektorn till internet, sidan 13).
2 Välj Advanced.

Projektorn kommer att starta om automatiskt och ansluta sig till uppdateringsservern.

Anvisning
Om uppdateringsservern har ny
inbyggd programvara kommer den att
laddas ned och installeras automatiskt.

Service
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Felsökning

3 Slå på projektorn genom att trycka på knappen B i åtta sekunder.
4 Tryck på knappen Reset.
5 Slå på projektorn genom att trycka på knappen B i åtta sekunder.
6 Om problemet kvarstår, kontakta vårt tekniska servicecenter eller din återförsäljare.

Strömcykling
Följ nedanstående steg om ett problem uppstår
som inte kan åtgärdas med hjälp av anvisningarna i den här bruksanvisningen.
1 Stäng av projektorn genom att trycka på
knappen B i åtta sekunder.
2 Vänta i åtminstone tio sekunder.

Problem

Lösningar

Hur projektorn slås på/stängs av.

•

Tryck och håll ned knappen B i åtta
sekunder.

Vad kan jag göra om det inte går att ladda eller
slå på projektorn?

•

Troligtvis är batteriet helt tomt. Försök först
att ladda projektorn i åtminstone fyra timmar.
Om det inte fungerar, använd ett litet stift och
tryck försiktigt in det i det lilla hålet nära
knappen B. Det kommer att återställa
projektorn.

•

Vad kan jag göra om det inte går att stänga av
projektorn?

•

Tryck på knappen Reset. Om det inte
fungerar, dra ut strömkabeln.

Hur ansluter jag en extern enhet via HDMI?

•

Projektorns HDMI-kontakt är alldeles för liten
fören standard HDMI-kabel. Du behöver
använda en ”HDMI till mini-HDMI-kabel” för
att ansluta en extern enhet till projektorn.

Bilden från den externa HDMI-enheten visas
inte.

•

Koppla bort HDMI-kabeln eller stäng av
HDMI-enheten.
Vänta tre sekunder.
Återanslut HDMI-kabeln eller slå på HDMIenheten ingen.

•
•
Vad gör jag om skärmspeglingen inte fungerar
längre efter uppdatering av den inbyggda
programvara i en Android- eller iOS-enhet?

•

Vi rekommenderar att du regelbundet söker
efter ny inbyggd programvara för din
projektor (se Trådlös uppdatering av den
inbyggda programvaran, sidan 15).

Skärmspegling fungerar inte med min Androidenhet.

•

För att skärmspegling ska fungera måste din
enhet stödja Miracast. Alla Android-telefoner
har inte den här funktionen. Ofta är
funktionen gömd under ett annat namn
såsom Screencast, Screen Sharing, WiFi
Direct, Wireless Display osv.
Se bruksanvisningen för din Android-telefon
för att kontrollera om den här funktionen
stöds och hur den kan aktiveras.

•
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Problem

Lösningar

När jag ser på filmer är ljudet eller bilden ibland
förvrängt eller ljudet är inte synkroniserat med
bilden.

•

•

•

Vad stöds av micro-USB-porten?

•
•
•
•

USB-projektionen fungerar inte.

•
•
•

Kan jag ansluta en powerbank till projektorn?

•
•
•

Den tillgängliga WiFi-bandbredden är
otillräcklig för att skicka filmen i perfekt
kvalitet från smarttelefonen till projektorn.
Detta kan hända om en eller två WiFi-nätverk
använder samma frekvensområde i närheten.
Även vissa IoT-enheter (t.ex. ZigBeekompatibla enheter) använder det här
frekvensområdet.
Din smarttelefon är inte tillräckligt snabb för
att komprimera skärminformationen och
samtidigt skicka den över WiFi.
Det kan hända att din smarttelefon
upprätthåller parallella anslutningar till
hemnätverket och till projektorn. Detta
kommer att minska den tillgängliga
bandbredden. Att tillfälligt inaktivera
anslutningen till ditt nätverk kan hjälpa.
Micro-USB-porten används endast för
laddning.
Du kan antingen använda den inkluderade
laddningskabeln eller en extern powerbank.
Minimikravet för att projektorn ska fungera
korrekt är 3 A vid 5 V.
Använd inte projektorn under detta krav.
Kontrollera att du använder en iOSsmarttelefon. Det fungerar inte med Android.
Se till att du har valt iOS-läge.
Kontrollera att funktionen ”Hotspot” är satt
till ”On”.
Powerbanken måste anslutas till projektorns
micro-USB-port.
Minimikravet för att projektorn ska fungera
korrekt är 3 A vid 5 V.
Använd inte projektorn under detta krav.

Projektorns yta är varm.

•

För den här projektorn är det normalt att
måttlig värme genereras under användning.

Vad gör jag om projektorn inte fungerar vid
anslutning till en bärbar PC?

•

Kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt
ansluten.
Kontrollera att den bärbara PC:n har växlats
till projektorvisning.

•

Service
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9 Bilaga
Teknisk information
Teknik/optik
Optikteknik .......................................................... DLP®
Ljuskälla ........................................................RGB LED
Upplösning......................854 × 480 pixlar (WVGA)
Livstid för lysdioder.................... upp till 20 000 h
Kontrast..............................................................1 000:1
Bildförhållande ...................................................... 16:9
Ljusstyrka..................................... upp till 100 lumen
Projektorbildens storlek (diagonal)........................
......................................................... 51 till 305 cm
Projektionsavstånd..............................53 till 319 cm
Anslutning
Trådlös standard................................... 802.11b/g/n
HDMI ........................................................... mini-HDMI
Micro-USB-port ........................................................ ja
Audio out .......................................... 3,5 mm kontakt
Strömförsörjning
DC-in....................................................... 5 V, 3 A krävs
Inbyggt batteri............................... 3,7 V, 1 900 mAh
Batteriets livstid ... upp till 70 min vid projektion
Kompatibla enheter
Android .....................................Miracast-stöd krävs
iOS ............................................................ 7/8/9/10/11
Produktinformation
Mått (L × B × H)............................98 × 98 × 27,5 mm
Vikt ......................................................................... 215 g
Förpackningens innehåll
PPX5110,nätadapter, snabbstartsguide,
påse, Nätkontakter (EU, UK, USA)
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CE-märkningen intygar att produkten uppfyller
de viktigaste kraven i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/
30/EU om utrustning för informationsteknologi,
avseende användarnas säkerhet och hälsa och
om elektromagnetisk interferens.
Deklarationen om överensstämmelse kan läsas
på webbplatsen www.picopix.philips.com.
Bevarandet av miljön som en del av en plan för
hållbar utveckling är en viktig angelägenhet för
X-GEM SAS. X-GEM SAS önskar att driva system
som respekterar miljön och har därför beslutat
att integrera miljöprestanda i livscykeln för
dessa produkter, från tillverkning till idrifttagning och kassering.

Uttalande från Federal Communications Commission (FCC): Du är uppmärksammas på att
ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.
Denna enhet har testats och befunnits uppfylla
gränserna för en digital B-enhet i enlighet med
del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna enhet
genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och
används i enlighet med anvisningarna, kan den
orsaka skadlig störning för radiokommunikation.
Dock kan ingen garanti ges att störningar inte
kommer att uppstå i en specifik installation. Om
den här enheten enhet orsakar skadlig störning
för radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och på enheten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
• Justera eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
• Anslut enheten till ett uttag på en annan
krets än den som mottagaren är ansluten
till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en be en
erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.

Bilaga

Enheten uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna.
Användning är föremål för de två följande villkoren:
1 den här enheten får inte orsaka skadliga störningar;
2 den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion.
Uttalande om FCC RF strålningsexponering:
Den här sändaren får inte samlokaliseras eller
användas tillsammans med någon annan
antenn eller sändare. Den här enheten överensstämmer med FCC RF-strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.
Denna enhet ska installeras och användas med
ett minimalt avstånd på 20 centimeter mellan
enheten och din kropp.
Canada Regulatory Compliance
Den här enheten uppfyller Industry Canada CAN
ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Uttalande om RSS-Gen och RSS-247: Den här
enheten uppfyller standarden(-arna) Industry
Canada RSS.
Användning är föremål för de två följande villkoren:
1 den här enheten får inte orsaka störningar,
och
2 den måste acceptera alla störningar, inklusive
störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Uttalande om strålningsexponering från radiofrekvens: Enheten uppfyller undantaget från
de rutinmässiga utvärderingsgränserna i avsnitt
2.5 i RSS102 och användare kan få kanadensisk
information om RF-exponering och överensstämmelse.
Denna enhet ska installeras och användas med
ett minimalt avstånd på 20 centimeter mellan
enheten och din kropp.
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Förpackning: Närvaron av logotypen (grön
punkt) innebär att ett bidrag betalas till en godkänd nationell organisation för att förbättra
paketåtervinning och återvinningsinfrastruktur.
Var god respektera de lokala sorteringsreglerna
för denna typ av avfall.
Batterier: Om din produkt innehåller batterier
måste de avyttras vid en lämplig insamlingsplats.

Produkt: Symbolen med den överkryssade papperskorgen på produkten betyder att produkten
tillhör gruppen elektrisk och elektronisk utrustning. I det avseendet ber de europeiska förordningarna dig att avfallshantera selektivt;
• På försäljningsplatser vid inköp av liknande produkter.
• På lokala insamlingsplatser (inlämningscenter, återvinningsstationer osv.).
På detta sätt kan du delta i återvinningen och
uppgraderingen av elektriskt och elektroniskt
avfall, vilket kan påverka miljön och människors
hälsa.
Förpackningsmaterialet av papper och kartong
kan avyttras som återvinningsbart papper. Återvinn förpackningsmaterialet av plast eller avyttra
det som icke-återvinningsbart avfall, beroende
på föreskrifterna i ditt land.
Varumärken: Angivna referenser i den här
bruksanvisning är varumärken som tillhör respektive företag. Frånvaron av symbolerna É
and Ë rättfärdigar inte antagandet att dessa
särskilda terminologi är fria varumärken. Andra
produktnamn i bruksanvisningen används
endast av identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. XGEM SAS frånsäger sig alla rättigheter till dessa
märken.
Varken X-GEM SAS eller dess dotterbolag kan
hållas ansvariga gentemot köparen av denna
produkt eller tredje part för skador, förluster,
kostnader eller utgifter som köparen eller tredje
part har ådragit sig till följd av olycka, felaktig
användning eller missbruk av denna produkt
eller obehöriga modifieringar, reparationer eller
ändringar av denna produkt eller underlåtenhet
att strikt följa X-GEM SAS drifts- och underhållsinstruktioner.
X-GEM SAS ansvarar inte för några skador eller
problem som uppstår vid användning av andra
alternativ eller andra förbrukningsmaterial än de
som anges som original X-GEM SAS/PHILIPS-
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produkter eller X-GEM SAS/PHILIPS-godkända
produkter.
X-GEM SAS kan inte hållas ansvarig för skador
som uppstår på grund av elektromagnetisk störning som uppstår vid användning av andra
gränssnittskablar än de som är betecknade som
X-GEM SAS/PHILIPS-produkter.
Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna
publikation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form eller på
något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller andra metoder, utan
föregående skriftligt tillstånd från X-GEM SAS.
Informationen häri är endast avsedd att användas med den här produkten. X-GEM SAS ansvarar inte för tillämpningen av denna information
på andra enheter.
Den här bruksanvisningen utgör inte ett kontrakt.
Med förbehåll för fel tryckfel och ändringar.
Upphovsrätt È 2017 X-GEM SAS
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