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Viktigt1

Säkerhet

Varning

Känn till dessa säkerhetssymboler

”Blixten” indikerar att oisolerat material i enheten 
kan orsaka elektriska stötar. För att skydda alla i 
ditt hushåll ska du inte ta bort höljet.
”Utropstecknet” uppmärksammar funktioner som 
du bör läsa i den bifogade litteraturen för att 
förhindra drifts- och underhållsproblem.
VARNING: För att minska risken för brand eller 
elektriska stötar bör enheten inte utsättas för regn 
eller fukt och föremål fyllda med vätskor, såsom 
vaser, bör inte placeras på enheten.
VARNING: För att förhindra elektriska stötar, 
matcha det breda bladet på kontakten till det 
breda spåret och sätt i det helt.

• Ta aldrig bort höljet på denna enhet.
• Smörj aldrig in någon del av denna apparat.
• Placera aldrig apparaten på annan elektrisk 

utrustning.
• Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen 

eld eller värme.
• Titta aldrig in i laserstrålen i den här apparaten.
• Se till att du alltid har lätt tillgång till nätsladden, 

kontakten eller adaptern för att koppla bort 
apparaten från strömmen.

• Använd inte denna apparat nära vatten.
• Installera enligt tillverkarens anvisningar.
• Installera inte nära värmekällor som 

värmeelement, värmeapparater, kaminer eller 
andra apparater (inklusive förstärkare) som 
producerar värme.

• Skydda att sladden inte kan bli trappad på 
eller kläms fast, särskilt vid kontakter, 
stickkontakter och den punkt där den kommer 
ut ur apparaten.

• Använd endast tillbehör och accessoarer som 
är speci�cerade av tillverkaren.

• Använd endast med vagnen, stället, stativet, 
konsolen eller bordet som anges av 
tillverkaren eller säljs tillsammans med 
apparaten.

• När en vagn används, var försiktig när du 
�yttar vagnen/apparaten för att undvika 
skador ifall den välter.

• Koppla bort apparaten under åskväder eller 
när den inte används under en längre period.

• Överlåt all service till kvali�cerad 
servicepersonal. Service krävs när apparaten 
har skadats på något sätt, t.ex. att nätkabeln 
eller kontakten är skadad. vätska har spillts 
eller föremål har fallit in i apparaten, 
apparaten har utsatts för regn eller fukt, 
fungerar inte normalt eller har tappats.

• Varning vid batterianvändning • För att 
förhindra batteriläckage som kan resultera i 
kroppsskada, skada på egendom eller skada 
på fjärrkontrollen:

• Ett batteri får inte utsättas för överdriven 
värme som solsken, eld eller liknande.

• Apparaten får inte utsättas för dropp eller 
stänk

• Placera inte någon källa till fara på apparaten 
(t.ex. föremål fylld med vätska, tända ljus).

• När mains-kontakten eller en apparatkoppling 
används som frånkopplingsenhet, ska 
frånkopplingsanordningen förbli 
lättanvändbar.

• Installera batteriet korrekt, + och - som 
anges på fjärrkontrollen.

• Blanda inte batterier (gamla och nya 
eller kol och alkaliska, etc.).

• Ta ur batteriet när fjärrkontrollen inte 
används under en längre tid.



3SV

Varning Notera

Hörselsäkerhet

FCC-information

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Lyssna med måttlig volym

För att fastställa en säker volymnivå

Lyssna under rimliga tidsperioder

NOTERA: Denna utrustning har testats och 
befunnits överensstämma med gränserna för en 
Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i 
FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att 
ge rimligt skydd mot skadlig till delvisa störningar i 
en bostadsinstallation. Denna utrustning 
genererar användningar och kan utstråla 
radiofrekvensenergi och kan, om den inte 
installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, orsaka skadlig störning av 
radiokommunikation. Det �nns dock ingen garanti 
för att störningar inte kommer att inträffa i en viss 
installation. Om denna utrustning orsakar skadlig 
störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan 
bestämmas genom att stänga av och på 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka 
korrigera störningen med en eller �era av följande 
åtgärder:

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. 
Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den 
här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, 
och (2) Den här enheten måste acceptera alla 
mottagna störningar, inklusive störningar som kan 
orsaka oönskad användning.

Den här enheten innehåller sändare/mottagare 
som är undantagna från licenser och som uppfyller 
Innovation, Science and Economic Development 
Canadas licensfria RSS (er). Driften är föremål för 
följande två villkor:
1. Den här enheten får inte orsaka skadliga 
störningar och.
2. Enheten måste acceptera all mottagna 
störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad användning av enheten.

•  Typskylten �nns på baksidan av enheten.• Användning av kontroller eller justeringar eller 
utförande av procedurer på annat sätt än här kan 
resultera i farlig laserexponering eller annan 
osäker drift.

• Att använda hörlurar med hög volym kan 
försämra din hörsel. Denna produkt kan 
producera ljud i decibelintervall som kan 
orsaka hörselnedsättning för en normal 
person, även vid exponering mindre än en 
minut. De högre decibelintervallen erbjuds 
för dem som kanske redan har upplevt viss 
hörselnedsättning.

• Ljud kan vara vilseledande. Med tiden 
anpassar sig din "komfortnivå" till högre 
ljudvolymer. Så efter långvarig lyssnande 
kan det som låter "normalt" faktiskt vara 
högt och skadligt för din hörsel. För att 
skydda dig mot detta, ställ in volymen på en 
säker nivå innan din hörsel anpassar sig och 
lämna den där.

• Ställ in volymkontrollen på en låg inställning.
• Öka sakta ljudet tills du kan höra det bekvämt 

och tydligt utan förvrängning.

• Rikta om eller �ytta den mottagande 
antennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan 
krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren 
högtalar-/TV-tekniker för hjälp.

• Långvarig exponering för ljud, även vid 
normalt säkra nivåer, kan också orsaka 
hörselnedsättning.

• Se till att använda din utrustning rimligt och ta 
lämpliga pauser.

• Lyssna med rimlig volym under rimliga 
tidsperioder.

• Var noga med att inte justera volymen när din 
hörsel anpassar sig.

• Höj inte volymen så mycket att du inte kan 
höra vad som �nns omkring dig.

• Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta 
användningen i potentiellt farliga situationer.

Följ följande riktlinjer när du använder 
hörlurarna.
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2 Dina festhögtalare

Vad �nns i lådan
Kontrollera och identi�era innehållet i ditt paket:

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För 
att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, 
registrera din produkt på 
www.philips.com/support.

• Huvudenhet
• Strömsladd
• Snabbstartsguide
• Säkerhetsblad
• Garantikort
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Översikt över 
huvudenheten
Topp panel:

1  USB play (USB-uppspelning)
2  Guitar in (Gitarr in) 
3  Mic in (Mik in)
4  Guitar vol (Gitarr vol)
5  Mic vol (Mik vol)
6  Echo (Eko)
7  Vocal fader (Sångfader)
8  Volym +
9  Mute (Tyst)
10 Föregående
11 Standby (röd indikator)

12 Volym -
13 Batterinivåindikator
14 Spela upp/pausa
15 Bluetooth (blå indikator)
16 Nästa
17 Light (Ljus)
18 Voice changer (Röstförändrare)
19 Bass (Bas)
20 Treble (Diskant)
21 Line out (Line ut)
22 Line in

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Översikt över 
huvudenheten

Grundläggande 
uppspelning

Bakre panel:

1

2

1 Vagn
2 Strömuttag

• Håll intryckt i 3 sekunder för att slå 
på/av enheten.

• Tryck för att kontrollera batterinivån 
i ström på-status.

• Tryck upprepade gånger för att växla 
mellan sångfader på och sångfader 
av.

• Vrid Bass vredet för att justera 
basnivån.

• Vrid Treble vredet för att justera 
diskantnivån.

• Tryck upprepade gånger för att 
växla mellan rösttoner: röst 1/röst 
2/röst 3/röst 4/röst av.

• Tryck för att hoppa till nästa låt.

• Tryck för att hoppa till föregående 
låt.

• Tryck för att öka volymen.

• Tryck för att tillfälligt pausa en 
uppspelning; tryck på den igen för 
att återuppta uppspelningen.

• Växla till tyst på eller av.

• Vrid för att justera mikrofonvolymen.

• Vrid för att justera mikrofoneko.

• Tryck för att minska volymen.

Tryck för att gå in i Bluetooth-läget.
Tryck och håll ned för att koppla 
från Bluetooth-anslutningen.

• Tryck upprepade gånger för att 
växla ljusläge för högtalarljus.
Tryck och håll för att slå på/stänga 
av stroboskopljuset.
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Varning

Varning

Notera

Komma igång3

Model nr.
Serie Nr.

• Sätt i en USB-lagringsenhet för 
ljuduppspelning.

• Vrid Guitar vol vredet för att 
justera volymen på gitarren (om 
ansluten).

• Mikrofoningång.

• Gitarringång.

• Anslut en extern enhet via Line 
in uttaget för att spela upp ljud.

• Mata ut ljud till en extern enhet 
via Line out uttaget.

• Användning av kontroller eller justeringar eller 
utförande av procedurer på annat sätt än här kan 
resultera i farlig laserexponering eller annan 
osäker drift.

• Innan du ansluter till nätström, se till att du har 
slutfört alla andra anslutningar.

• Risk för skador på produkten! Se till att 
nätspänningen motsvarar den spänning som 
�nns på baksidan eller på undersidan av 
produkten.

• Risk för elektriska stötar! När du kopplar ur 
strömsladden ska du alltid hålla i 
stickkontakten när du drar ut den från uttaget. 
Dra aldrig i sladden.

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i 
ordningsföljd.
Om du kontaktar Philips kommer du att bli 
ombedd att ange modell- och serienummer för 
denna apparat. Modellnumret och serienumret 
�nns på baksidan av apparaten. Skriv numren här:

Anslut nätkabeln till AC in-uttaget på enhetens 
baksida.
Anslut sedan den andra änden av nätsladden till 
ett eluttag.

Antalet nätsladd och kontakttyp varierar beroende 
på region.

Anslut strömmen
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Ström på

Ställ in bas och diskant

Notera

Tryck

20%

Låg 
batterinivå:

50%

80%

100%

• Anslut AC nätsladden för att ladda det 
inbyggda batteriet.  Batteriindikatorerna 
blinkar på olika sätt för att indikera 
laddningsstatus.

• Högtalaren är designad med en smart 
batterikontrollfunktion för din 
bekvämlighet.

• Tryck på       knappen för att visa den 
aktuella batterinivån på enhetens 
LED-indikatorer i ström på läget medan 
enheten inte laddas.

• Festhögtalaren går alltid in i 
Bluetooth-parningsläge varje gång du slår på den.

Vrid Bass vredet för att justera basnivån. Vrid 
medurs för att öka basnivån och vrid moturs för att 
minska basnivån. Vrid Treble vredet för att justera 
diskantnivån. Vrid medurs för att öka nivån och 
vrid moturs för att minska nivån.

4 LED vit lyser=ca. 100% full
3 LED vit lyser=ca. 80% full
2 LED vit lyser=ca. 50% full
1 LED vit lyser=ca. 20% full

(indikerar att laddning behövs)
Notera: När batterinivån är låg blinkar alla 
batterilampor samtidigt och en ton hörs.

Notera: De fyra indikatorerna på enheten slocknar 
inom 15 sekunder efter att batteriet är fulladdat.

Tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå 
på/av partyhögtalaren.

Ladda det inbyggda 
batteriet

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek



9SV

Notera

4 5

Anslut en enhet

1

2 Stroboskopljus
3 sek

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Innan du parkopplar en enhet med den här 
produkten, läs dess användarmanual för 
Bluetooth-kompatibilitet.

• Produkten kan memorera högst åtta parade 
enheter Den nionde parade enheten kommer att 
ersätta den första.

• Alla hinder mellan den här enheten och en 
Bluetooth-enhet kan minska driftsräckvidden. 
Håll borta från annan elektronisk enhet som kan 
orsaka störningar.

• Det operativa räckvidden mellan den här 
enheten och en Bluetooth-enhet är ungefär 
10 meter.

Produkten kan strömma musik från din 
Bluetooth-enhet till systemet via Bluetooth.

1. I ström på läge, tryck på Light knappen 
upprepade gånger för att växla mellan olika 
ljuslägen för högtalarljus.

2. I ström på läget, tryck och håll ner Light 
knappen i 3 sekunder för att slå på/stänga av 
stroboskopljuset.

1. Tryck och håll ned      knappen i 3 sekunder 
för att slå på partyhögtalaren. Enheten går 
automatiskt in i Bluetooth-parningsläge och 
blå bakgrundsbelysning för    knappen och 
blå högtalarlampa blinkar för att påminna 
dig om att ansluta till en Bluetooth-enhet.

1. När partyhögtalaren är i USB eller Line in-källa, 
tryck kort på    button to switch to Bluetooth 
source and enter pairing mode. Blå 
bakgrundsbelysning för     knapp och blå 
högtalarlampa blinkar för att påminna dig om 
att ansluta till en Bluetooth-enhet.

2. På din Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth 
och söker efter Bluetooth-enheter som kan 
kopplas ihop.

2. På din Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth 
och söker efter Bluetooth-enheter som kan 
kopplas ihop.

3. Välj [Philips TAX5206]
visas på din enhet för parning. Efter lyckad 
anslutning visas den blå bakgrundsbelysningen 
för     knappen lyser.

Tänd dekorativ belysning 
på eller av

Anslut en enhet 
automatiskt

Anslut en enhet manuellt

Ändra ljuseffekt Spela ljud via 
Bluetooth

Ljusläge 1

Ljusläge 2

Ljusläge 3

Ljusläge 4

Ljus av

På/Av
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Koppla bort en enhet

Notera

Notera

6

1

2

Notera
• Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet ska 

du först koppla bort den nuvarande enheten..

• När Bluetooth-enheten är utanför 
Bluetooth-avståndet, kopplas enheten 
automatiskt från enheten.

• Tryck och håll ned     knappen på enheten i 8 
sekunder för att koppla bort den aktuella 
enheten och rensa 
Bluetooth-kopplingsinformationen.

• Du måste sätta tillbaka USB-kontakten i 
kortplatsen om du vill byta tillbaka till USB från 
de andra källorna.

• Se till att USB-enheten innehåller spelbart 
ljudinnehåll i format som stöds. Format som 
stöds: MP3, WAV, WMA, FLAC. Ljud i FLAC-format 
stöder endast högst 16 bithastighet och 1M 
kodhastighet.
Enheten stöder max 128G USB och �l format 
FAT16/FAT32/exFAT.

• Om USB-enheten inte känns igen och oläsbar 
eller ljudinnehållet i USB-enheten inte går att 
spela, kommer partyhögtalaren automatiskt att 
växlas till Bluetooth-källa.

1. Tryck och håll ned       knappen i 3 sekunder 
för att slå på partyhögtalaren och sedan hör 
du en ton

2. Sätt i enhetens USB-kontakt i USB-porten.

4. Spela upp låtar automatiskt.

3. Den blå bakgrundsbelysningen för     knappen 
slocknar och partyhögtalaren växlas 
automatiskt till USB-källa.

3. Välj [Philips TAX5206]
visas på din enhet för parning. Efter lyckad 
anslutning visas den blå bakgrundsbelysningen 
för     knappen lyser.

Spela upp från en 
USB-lagringsenhet

Spela ljud via USB

Tryck och håll ned     knappen på 
partyhögtalaren i 3 sekunder för att koppla 
ifrån den aktuella enheten.

Blå bakgrundsbelysning för     knapp och 
blå högtalarlampa blinkar för att påminna 
dig om att ansluta till en Bluetooth-enhet.
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Justera volymen

MP3-format som stöds

Kontrollera uppspelning

Knapp Åtgärd

7

Lyssna på en extern enhet

Spela från en MP3-spelare

Line out

Notera

Line in uttaget på produkten
Hörlursuttaget på MP3-spelaren.

Line in

• Du måste sätta tillbaka ljudingångskabeln i Line 
in uttaget om du vill växla tillbaka till Line in från 
de andra källorna.

I USB-läge, följ instruktionerna nedan för att 
kontrollera uppspelningen.

Med den här produkten kan du lyssna på en 
extern ljudenhet som en MP3-spelare.

Under uppspelning, tryck på +/- knappen på 
partyhögtalaren för att öka eller minska volymen.
Den gröna högtalarlampan ändras därefter för 
att indikera volymjusteringen.

Denna enhet har en Line out uttag. Du kan mata 
ut de analoga stereoljudsignalerna till externa 
enheter som en aktiv högtalare. Anslut en 
ljudkabel (medföljer ej) till  Line out uttaget på 
enhetens topp panel och Line in uttaget på den 
externa enheten, och enheten matar automatiskt 
ut ljud till den externa enheten.

Kompatibla USB-enheter:
• USB-minne (USB 2.0)
• USB-�ashspelare (USB 2.0)
• Minneskort (kräver ytterligare kortläsare för att 

fungera med den här enheten)

Format som stöds:
• USB- eller minnes�lformat: FAT16, FAT32, exFAT 

(sektorstorlek: 512 bytes)
• Ljudformat: MP3, WAV, WMA, FLAC.
• Register som innehåller upp till högst 8 nivåer
• Max stöd 128G USB

• Maximalt antal titlar: 999 (beroende på 
�lnamnets längd)

• Maximalt antal album: 64
• Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 

44.1 kHz, 48 kHz
• Stödda bithastigheter: 32-384 (kbps) 

variabel bithastighet

Tryck för att hoppa till föregående 
eller nästa låt.

Öka/minska volymen.
Tryck för att pausa eller återuppta 
uppspelningen.

1. Tryck och håll ned      knappen i 3 sekunder för 
att slå på partyhögtalaren och sedan hör du en 
ton

2. Anslut en ljudingångskabel (medföljer ej) med 
en 3,5 mm-kontakt i båda ändar till:

3. Den blå bakgrundsbelysningen för     knappen 
slocknar och partyhögtalaren växlas 
automatiskt till Line in-källa.

4. Spela upp ljud på MP3-spelaren (se dess 
användarmanual).

USB-spelbarhetsinformation

Spela ljud via Line in



Gitarr in98

Justera mikrofon-
volym

Justera gitarrvolym

Justera eko

Sångfader

Röstförändrare

1

2

6,3 mm

SV12

Anslut en mikrofon (medföljer ej) till Mic in 
uttaget på enheten och justera mikrofonvolymen 
genom att vrida på Mic vol vredet.
Njut nu av karaokesången!

Du kan ansluta en gitarr till denna festhögtalare 
direkt genom Guitar in uttaget på topp panelen.
1 Använd en 6,3 mm (1/4") gitarrkontakt 

(medföljer ej) för att ansluta din gitarr till 
Guitar in uttaget.

2 Volymen på din anslutna gitarr kan styras av 
Guitar vol vredet på topp panelen

Justera mikrofonens ekonivå till önskad nivå 
genom att vrida på Echo vredet på topp panelen.

Tryck på Vocal fader knappen på den övre 
panelen för att växla mellan sångfader på och 
sångfader av.

Tryck på Voice changer knappen på panelen för 
att växla mellan olika rösttoner: röst 1/röst 2/röst 
3/röst 4 röst av.

Sjung via mikrofon

Guitar in

Guitar vol



Notera

USB-laddning10
Ladda en extern enhet
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• USB-laddning stöder endast utåtgående 
laddning för 5 V, 1 A. Den stöder inte laddning 
av enheter med större laddningsström som iPad, 
etc.

Med denna partyhögtalare kan du ladda dina 
externa enheter, som din mobiltelefon.
1 Anslut din mobiltelefon till festhögtalaren via 

en USB-kabel (medföljer ej).
2  Anslut partyhögtalaren till strömmen.

När mobiltelefonen har identi�eras börjar 
laddningen.

5 V     1 A



      

Produktinformation11
Speci�kationer Underhåll
Förstärkare Rengör höljet
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• Använd en mjuk trasa lätt fuktad med en mild 
rengöringsmedelslösning.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller 
alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Vikt
Huvudenhet 10,52 kg

Storlek
Main unit（B x H x D） 309 x 700 x 322 mm

Allmän information
AC-ström 100-240 V~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Batterikapacitet

Batteri

Bluetooth version

Bluetooth-frekvens
band

Bluetooth-räckvidd

Bluetooth
V5.0

10 m (fritt utrymme)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM Band

USB direktversion

USB
2.0 Full hastighet

5 V, 1 ALaddningsstöd

Högtalarimpedans

Känslighet

Högtalare
4 ohm

91 dB ± 3dB/m/W

AC uteffekt (RMS)

Batteriets uteffekt

Frekvensgång

Signal-brus-förhållande

Total harmonisk distorsion

30 W

160 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

AC uteffekt (max) 

≤ 10 %

Strömnings format: SBC, musikströmning (A2DP),
Uppspelning/volymkontroll: AVRCP
Multipoint (Multipair) stöd

Inbyggt uppladdningsbart 
7,4 V 4400 mAh

Eco standby mindre 
förbrukning
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Om Bluetooth-enheten

Ingen ström

Inget ljud

Ingen respons från enheten

USB-enhet stöds inte

Det går inte att visa vissa �ler på 
USB-enheten

Det går inte att ansluta till enheten
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• Ta aldrig bort höljet på denna enhet.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera 
systemet själv.
Om du har problem med att använda den här 
produkten, kontrollera följande punkter innan du 
begär service. Om problemet kvarstår, gå till 
Philips webbsida 
(www.philips.com/support).
När du kontaktar Philips, se till att din enhet �nns 
i närheten och att modellnumret och serienumret 
�nns tillgängliga.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en 
Bluetooth-aktiverad enhet.

Den ihopkopplade enheten ansluter och 
kopplar bort hela tiden

Felsökning

• Se till att nätkabeln på enheten är ordentligt 
ansluten.

• Se till att det �nns ström i uttaget.
• För att spara ström växlar enheten till standby 

automatiskt 15 minuter efter att en 
uppspelning når slutet och ingen kontroll 
används.

• Antalet mappar eller �ler på USB-enheten 
har överskridit en viss gräns. Detta 
fenomen är inte ett fel.

• Formaten för dessa �ler stöds inte.

• USB-enheten är inte kompatibel med 
enheten. Prova en annan.

• Justera volymen.

• Koppla bort och anslut nätkontakten igen 
och slå sedan på enheten igen.

• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta 
enheten närmare den här produkten eller 
ta bort alla hinder mellan dem.

• Enhetens Bluetooth-funktion är inte 
aktiverad. Se bruksanvisningen för 
enheten för hur du aktiverar funktionen.

• Den här produkten är redan ansluten till 
en annan Bluetooth-aktiverad enhet. 
Koppla bort enheten och försök sedan 
igen.

• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta 
enheten närmare den här produkten eller 
ta bort alla hinder mellan dem.

• För vissa enheter kan 
Bluetooth-anslutningen inaktiveras 
automatiskt som en energisparfunktion. 
Detta indikerar inte något fel på denna 
produkt.
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Försäkran om 
överensstämmelse

Tänk på miljön
Varumärkesinformation

Din produkt är designad och tillverkad med 
högkvalitativa material och komponenter 
som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på en produkt betyder att 
produkten omfattas av det europeiska 
direktivet 2012/19/EU.

Denna symbol innebär att produkten 
innehåller batterier som omfattas av 
EU-direktiv 2013/56/EU och som inte kan 
kasseras med normalt hushållsavfall.
Informera dig själv om det lokala separata 
insamlingssystemet för elektriska och 
elektroniska produkter och batterier. Följ 
lokala regler och kassera aldrig produkten 
och batterier tillsammans med vanligt 
hushållsavfall.
Korrekt kassering av gamla produkter och 
batterier förhindrar negativa konsekvenser 
för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

Miljöinformation

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om 
batteriinstallation.

All onödig förpackning har undvikits. Vi har 
försökt göra förpackningen lätt att separera i 
tre material: kartong (låda), polystyrenskum 
(buffert) och polyeten (påsar, skyddande 
skumplast) Ditt system består av material som 
kan återvinnas och återanvändas om de tas isär 
av ett specialiserat företag. Observera de lokala 
bestämmelserna om kassering av 
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och 
gammal utrustning.

The Bluetooth® -ordmärket och logorna är 
registrerade varumärken som ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av 
sådana märken av MMD Hong Kong 
Holding Limited sker under licens. Andra 
varumärken och handelsnamn tillhör 
respektive ägare.

Detta är en KLASS II-apparat med 
dubbel isolering och ingen skyddsjord.
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Alla ändringar eller ändringar som gjorts på den 
här enheten som inte uttryckligen godkänns av 
MMD Hong Kong Holding Limited kan 
ogiltigförklara användarens behörighet att 
använda utrustningen.
Denna produkt uppfyller kraven för 
radiostörningar i det europeiska samfundet.
Härmed förklarar MMD Hong Kong Holding 
Limited att produkten överensstämmer med de 
väsentliga kraven och andra relevanta 
bestämmelser i RED Directive 2014/53/EU och UK 
Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på 
www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri
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