Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome
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Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
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Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
•
•
•
•
•

Мына нұсқаулардың барлығын оқып, орындаңыз.
Өнімге су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс және оның
үстіне құмыралар сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға
болмайды.
Өнімдерге жандырылған шамдар сияқты ашық от көздерін
қоймау керек.
Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық
жалыннан немесе басқа қызатын жерден алыс ұстаңыз.
Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды
қолданыңыз.

Абайлаңыз
•• Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
•• Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым
салынған.
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Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген
қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының
жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.
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Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне
қойылатын талаптарына сай.

Қайта өңдеу
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.
Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі
болса, өнім Еуропалық 2002/96/EC директивасына кіретінін білдіреді.
Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге
тастамаңыз. Электр және электрондық өнімдердің бөлек
жиналуы туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Ескі
өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған
ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады.
Айналаны қорғау мәселелер ақпараты
Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш
материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон
(қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар,
қорғағыш көбік орауышы.)
Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген
жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан
тұрады. Орауыш материалдар мен ескірген жабдықты тастауға
қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.
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Ескертпе

•• Типтік кесте құрылғының артқы жағында орналасқан.
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Динамигіңіз

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips
компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі
торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.
Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының
моделін және сериялық нөмірін сұрайды. Модель нөмірі және
сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге
нөмірлерді жазыңыз:
Үлгі нөмірі _______________________________
Сериялық нөмір ___________________________
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Динамикті пайдалану
USB ашасын компьютердегі USB ұяшығына салыңыз.
Дыбыс кірісі ашасын компьютердің құлақаспап ұяшығына
салыңыз. (1-сур.)
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Динамикті ноутбук экранының жоғарғы жағына қыстырыңыз.
(2-сур.)
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Компьютердің дыбыс деңгейін реттеңіз.
Пайдаланудан кейін USB және дыбыс кірісі ашаларын
ажыратыңыз.
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Ерекшеліктер

Жалпы ақпарат
USB қуат кірісі

5В

Мөлшері
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)

250 x 61 x 39 мм

Салмағы
- Негізгі құрылғы

0,23 кг

500 мА

Жүйе талаптары:
Компьютер

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP
немесе Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X немесе
одан кейінгі нұсқа
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Ақаулықтарды жою

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз
жөндеуге әрекет жасамаңыз.
Өнімді пайдалану кезінде қиындықтарға кезіксеңіз, қызмет
сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Мәселе
шешілмеген күйі қалса, өнімді www.philips.com/support сайтында
тіркеп, қолдау алыңыз.
Дыбыс жоқ
••
Динамик дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
••
Компьютердің дыбыс деңгейін реттеңіз.
KK
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