
Multimedia Speakers
SPA4350

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη 
διεύθυνση
www.philips.com/welcome

EL Εγχειρίδιο χρήσης
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Προειδοποίηση: 1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και 
δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν 
υγρά, όπως βάζα. 2. Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας, 
αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. 3. 
Το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται Ή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την 
χρήση της συσκευής για τον προορισμένο σκοπό της. 4. Πάνω 
στα προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, 
όπως αναμμένα κεριά. 5. Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο 
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, 
η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική. 6. Η πινακίδα του 
τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 7. Μην αφαιρείτε 
ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο πολυμέσων είναι σωστά 
εγκατεστημένο πριν τη χρήση.
Εγκατάσταση:
1 Συνδέστε το βύσμα του ηχείου στην υποδοχή εξόδου ήχου. (a)
2 Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου στην έξοδο ήχου του υπολο-

γιστή σας. (b)
3 Συνδέστε το βύσμα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας AC. (c)
4 Ενεργοποιήστε το ηχείο. (d)
5 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να προσαρμόσετε την 

ένταση ήχου. (e)
6 Γυρίστε το διακόπτη μπάσων για να ρυθμίσετε τα μπάσα. (f)
7 Απενεργοποιήστε το ηχείο και αποσυνδέστε το βύσμα.  
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές 
ραδιοφωνικών σημάτων. 
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το 

σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε 
τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά 
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. 

Πληροφορίες προϊόντος
Είσοδος ρεύματος AC 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Ισχύς εξόδου (RMS) 30W
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