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Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome
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Попередження. 1. Уникайте витікання чи розбризкування води на 
виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, 
вази). 2. Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель 
виробу слід від’єднати від мережі живлення. 3. Штепсель виробу 
не можна блокувати, а також він має бути легкодоступний під час 
використання виробу.  4. Не ставте на пристрій джерел відкритого 
вогню (наприклад, свічок). 5. Якщо для вимикання пристрою 
використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за 
його справністю.  6. Табличка з даними знаходиться на задній панелі 
пристрою. 7. Ніколи не знімайте корпус виробу.
ПРИМІТКА. Перед використанням переконайтеся, що мультимедійний 
гучномовець встановлено належним чином.
Встановлення:
1  Під'єднайте штекер гучномовця до вихідного аудіороз'єму. (a)
2  Під'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу до вихідного 

аудіороз'єму комп'ютера. (b)
3  Вставте штекер кабелю змінного струму в розетку змінного 

струму. (c)
4  Увімкніть гучномовець. (d)
5  Повертаючи регулятор гучності, налаштуйте гучність. (e)
6  Повертаючи регулятор басів, налаштуйте низькі частоти. (f)
7  Вимкніть гучномовець та від'єднайте його від мережі.  
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод. . 
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і 
компонентів, які можна переробити та використовувати 
повторно. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного 
збору електричних та електронних пристроїв, зокрема 
тих, що містять маркування з перекресленим кошиком на 
колесах. Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі 
вироби зі звичайними побутовими відходами.

Інформація про виріб
Мережа змінного струму – 
вхідний струм

220–240 В змінного струму, 50/60 
Гц, 200 мА

Вихідна потужність (RMS) 30 Вт
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