Завжди готові Вам допомогти
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

SPA2100

Посібник користувача
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Безпека

Важливі заходи безпеки
•
•
•
•
•

Прочитайте і дотримуйтеся усіх цих вказівок.
Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте
на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад,
свічок).
Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів,
джерел відкритого вогню або інших джерел тепла.
Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.

Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
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Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не
є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть
позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу
щодо радіоперешкод.
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Утилізація
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і
компонентів, які можна переробити та використовувати
повторно.
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на
виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради
Європи 2002/96/EC:
У жодному разі не утилізуйте виріб з іншими побутовими
відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних пристроїв. Належна
утилізація старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали.
Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити
на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол
(амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний
пінопластовий лист).
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати
на переробку та повторне використання у відповідний центр.
Утилізуйте пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно
до місцевих правових норм.
Примітка

•• Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.
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Гучномовець

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує
компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають модель і серійний
номер цього пристрою. Модель та серійний номер вказані на задній
панелі пристрою. Запишіть тут цифри:
№ моделі _______________________________
Серійний номер ___________________________
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Використання гучномовця
Під’єднайте USB-штекер до роз’єму USB на комп’ютері.
Під’єднайте вхідний аудіоштекер до роз’єму для навушників
на комп’ютері (мал. 1).
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Зафіксуйте гучномовець вгорі на екрані ноутбука (мал. 2).
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Налаштуйте гучність на комп’ютері.
Після використання від’єднайте штекери USB та вхідний
аудіоштекер.
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Технічні характеристики

Загальна інформація
Потужність на вході USB

5В

Розміри
- Головний блок (Ш x В x Г)

250 x 61 x 39 мм

Вага
- Головний блок

0,23 кг

500 мА

Вимоги до системи:
ПК

Mac

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

Mac OS9/OS® X або
пізнішої версії
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Усунення несправностей

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно
ремонтувати систему.
Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми,
перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся
наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему,
зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/support.
Немає звуку
••
Перевірте, чи гучномовець підключено належним чином.
••
Налаштуйте гучність на комп’ютері.
UK
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