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1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προειδοποίηση

 • Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και δεν 
πρέπει να τοποθετούνται κοντά του αντικείμενα που 
περιέχουν υγρά, όπως βάζα. 

 • Κοντά στο προϊόν δεν πρέπει να τοποθετούνται 
πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. 

 • Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο της απόρριψης της μπαταρίας. 

 • Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική 
θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

 • Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες. 
Μην συνδυάζετε αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργύρου-
άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις 
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη 
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics 
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του 
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος 
σας

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

 
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο 
τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
και μην απορρίψετε τα παλιά σας 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 που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν 
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του 
σπιτιού σας.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.
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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.

Σημείωση

 • Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
συσκευής.
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2 Το Portable 
speaker

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την 
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε 
το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.
com/welcome.
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3 Ξεκίνημα

1 Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας και 
τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA με 
τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως 
υποδεικνύεται. (Εικ. 1)

2 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. (Εικ. 2)

3 Συνδέστε τη συσκευή σας στο ηχείο. (Εικ. 
3)

4 Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη 
για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. (Εικ. 4)
 » Η λυχνία LED ανάβει.

5 Προσαρμόστε την ένταση και 
περιηγηθείτε στο περιεχόμενο ήχου στη 
συσκευή σας.

6 Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή 
σας από το ηχείο και περιστρέψτε 
το διακόπτη αριστερόστροφα για να 
απενεργοποιήσετε το ηχείο. 
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4 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

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. Εάν το 
πρόβλημα παραμένει, δηλώστε τη συσκευή 
σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome. 
• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των 

ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι 

πλήρως φορτισμένες και έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι 
αναμμένη.
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