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1. Oluline teave

Ohutus Teade

Olulised ohutusjuhendid

Vana toote hävitamine

Keskkonnaalane informatsioon

Hoiatus
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Ärge kunagi eemaldage selle toote ümbrist.

Ärge kunagi asetage seda seadet teiste
elektroonikaseadete peale.
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Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit.

Seda toodet tuleb kaitsta veepritsmete eest
ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga
täidetuid esemeid (näiteks vaase).

Seadme täielikuks eemaldamiseks
vooluvõrgust, tuleb juhe seinakontaktist välja
tõmmata.

Seadme voolujuhe peaks jääma kergesti
ligipääsetavaks.

Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt.
vedelikega täidetud anumaid, põlevaid
küünlaid).

Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest,
lahtistest leekidest ja teistest soojusallikatest.

Eemaldage seade äikesetormi ajal või toote
pikema mittekasutamise korral vooluvõrgust.

Voolujuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati
pistikust, mitte voolujuhtmest.

Kasutage ainult tootja poolt määratud
lisavarustust/-tarvikuid.

Kohtades, kus seadme ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.

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.

Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga
sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode
on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
seadmete ümbertöötlemisnõuetega.

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (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.
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2. Teie multimeediakõlarid

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel
www.philips.com/welcome.

3. Multimeediakõlarite
kasutamine

1. AUDIO OUTPUT
(1)

2.
(2)

3.
(3)

4. VOLUME

(4)

5.

6.

Ühendage kõlarite pistik
(heliväljund) pesasse .

Ühendage helisisendi pistik teie arvuti
heliväljundi pesasse .

Ühendage vahelduvvoolupistik seinakontakti
.

Keerake nuppu (helitugevuse nupp)
päripäeva, et lülitada multimeediakõlarid sisse

.
Roheline LED süttib.

Reguleerige helitugevust, keerates selleks
helitugevuse nuppu või kasutades
arvutirakendust.

Lülitage multimeediakõlarid pärast kasutamist
välja ning eemaldage vooluvõrgust.
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4. Toote informatsioon

Vahelduvvoolu sisend............................100-240 V~,
50/60 Hz, 180 mA

Voolutarbivus toote kasutamisel .......................15 W

Voolutarbivus ootere iimis ............................<0,5 W

Põhiseadme mõõtmed
(K x L x S) ................................168 x 180 x 141 mm

þ

5. Probleemide
lahendamine

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte
(www.philips.com/welcome). Kui te võtate
Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on
lähedal ja et te teate seadme mudeli ja
seerianumbrit.

Veenduge, et kõlarid on õigesti paigaldatud.

Veenduge, et LED tuluke süttib.
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