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1 Vigtigt

annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.

Sikkerhed

Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret
materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk
stød. For din egen og andres sikkerhed må
produktets kabinet ikke fjernes.
Udråbstegnet betyder, at du skal være
opmærksom på funktioner, der kræver
omhyggelig læsning af den vedlagte
vejledning, så du forebygger drifts- og
vedligeholdelsesproblemer.
Advarsel
•• For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må

produktet ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må
ikke placeres ting fyldt med vand, f.eks. vaser, i nærheden af
produktet.
•• Der må ikke placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - i
nærheden af produktet.
•• Vær opmærksom på de miljømæssige aspekter i forbindelse
med bortskaffelse af batterier.
•• Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild
eller lignende.
•• Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Undgå at blande
forskellige batterityper, f.eks. alkaline, standard (brunstenszink)
eller genopladelige batterier.

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol
med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine
udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen
er forenklet og består af tre materialer: Pap
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(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
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2 Dit Portable
speaker
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
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3 Kom godt i gang
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Åbn batterirummet, og isæt 4 AA-batterier
med den korrekte polaritet (+/-) som
angivet. (Fig. 1)
Luk batterirummet. (Fig. 2)
Tilslut din enhed til højttaleren. (Fig. 3)
Skub kontakten for at tænde for
højttaleren. (Fig.4)
»» LED-indikatoren lyser.
Juster lydstyrken, og naviger i dit lydindhold
på enheden.
Efter brug skal du frakoble din enhed fra
højttaleren og skubbe knappen for at
slukke for højttaleren.
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4 Fejlfinding
Prøv aldrig selv at reparere systemet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på produktet, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis problemet varer ved, skal du
registrere produktet og få support på www.
philips.com/welcome.
• Kontroller, at hovedtelefonstikket er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at batterierne er fuldt opladet
og korrekt isat.
• Kontroller, at LED-indikatoren lyser.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder
i stikkontakten.
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