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απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. 
Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 
και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς 
κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και 
τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. 
Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των 
μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, 
ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Συμμόρφωση
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.
Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. 
δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. 
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη 
διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Τι είναι στο κουτί
Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας σας:
Μπάρα ήχου x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μετασχηματιστής AC (για τη Μπάρα ήχου) x1
Κιτ στήριξης στον τοίχο x1
(Στηρίγματα τοίχου x2, βίδες x6, πείροι x2)
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης/Κάρτα εγγύησης/ 
Δελτίο ασφάλειας x1
Μπαταρίες AAA x2

Μετασχηματιστής 

2 Η Μπάρα ήχου
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε 
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την 
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε 
τη μπάρα ήχου στη διεύθυνση www.philips.com/
support.

Κύρια μονάδα
Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση της κύριας 
μονάδας.

 - (Ένταση ήχου)
Μειώνει την ένταση ήχου.

 + (Ένταση ήχου)
Αυξάνει την ένταση ήχου.

  (SOURCE)
Επιλέγει μια πηγή εισόδου για τη Μπάρα ήχου.

 
Ανάβει τη Μπάρα ήχου ή είναι σε κατάσταση 
αναμονής.

 Πολύχρωμη ένδειξη LED Πηγή/Αναμονή

  Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
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Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για τις πιο 
πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα. 

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και 
χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong 
Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.
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