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1. Oluline

Ohutus Teade

Olulised ohutusjuhendid

Hoiatus

�

�

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Lugege läbi kõik juhendid ning järgige
neid.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele
vedelikke ning ärge asetage seadmele
ühtegi vedelikuga täidetud anumat, nagu
näiteks vaase.

Seadme täielikuks eemaldamiseks
vooluvõrgust on vaja eemaldada
voolujuhtmed seinakontaktist.

Juurdepääsu voolujuhtmetele ei tohi
takistada ning neile peab igal ajal olema
tagatud kerge juurdepääs.

Ärge asetage seadmele lahtise tule
allikaid, nagu näiteks küünlaid.

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

Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal
stepslist välja või kui seadet ei kasutata
pikema perioodi jooksul.

Kui te eemaldate voolujuhtme
seinakontaktist, tõmmake alati pistikust,
mitte juhtmest.

Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
lisaseadmeid/lisatarvikuid.

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

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer
Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud,
tühistavad kasutaja volitused kasutada seda
seadet.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning
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.

Vana toote hävitamine

Keskkonnaalane informatsioon
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2. Teie multimeediakõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt
pakutavatest võimalustest, registreerige oma
toode aadressil www.philips.com/welcome.
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3. Multimeediakõlari kasutamine

Märkus

� Kui te vajutate kaugjuhtimispuldil
klahvile , et lülitada seade
puhkereþiimi, on seade ikkagi jätkuvalt
vooluvõrku ühendatud.

� ON/OFF

1. AUDIO OUTPUT
(1)

2.
(2)

3.
(3)

4.

(4)

5.
VOL

6. BASS
(5)

7.

Ühendage kõlari sisend
(heli väljundpesa) pessa .

Ühendage kaugjuhtimispuldi helisisend
arvuti heli väljundpessa .

Ühendage vahelduvvoolujuhe vooluvõrku
.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
, et lülitada multimeediakõlar

sisse .

Muutke helitugevust kaugjuhtimispuldi
(helitugevus) nupu või

arvutirakenduse abil.

Keerake nuppu (bassihelid), et
muuta bassihelide seadistust .

Peale kasutamist vajutage
kaugjuhtimispuldil nupule , et
lülitada multimeedia kõlar välja ja
eemaldage sisendid/väljundid.

�

�

ON/OFF

ON/OFF

� Kaugjuhtimispuldi roheline LED tuli süttib.
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5. Probleemide
lahendamine

4. Toote informatsioon

Vahelduvvoolu

Voolutarbivus

Voolutarbivus

Mõõtmed
Põhiseade (l x k x s)

100 – 240 V~,
sisendvõimsus 50/60 Hz, 350 mA

35 W
tööreþiimis

<0,5 W
puhkereþiimis

190 x 225 x 200 mm

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,
registreerige oma toode ja vaadake Philipsi
veebilehte www.philips.com/support.

Kontrollige, kas kõlarid on korrektselt
ühendatud.

Veenduge, et LED tuli on süttinud.

�

�
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.
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