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1 Tähtis

Ohutus

Olulised ohutusjuhised
•	 Lugege see kasutusjuhend läbi. Järgige kõiki juhtnööre.
•	 Ärge kasutage seadet vee läheduses.
•	 Puhastage seadet üksnes kuiva lapiga.
•	 Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade kooskõlas 

tootja juhtnööridega.
•	 Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, 

ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse. 
•	 Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid.
•	 Äikese või pikaajalise mittekasutamise korral ühendage seade 

vooluvõrgust lahti. 
•	 Teenindustööde	teostamiseks	pöörduge	kvalifitseeritud	spetsialistide	

poole. Teenindustöid on vaja teostada siis, kui seade on mingil moel 
viga saanud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui 
sellele on vedelikke peale tilkunud või asju peale kukkunud, kui seade 
on jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei tööta korralikult või on 
maha kukkunud..

•	 Patareide kasutamine. NB! Selleks, et vältida patareide lekkimist, 
mille tulemuseks võivad olla kehavigastused, asjade või seadme 
kahjustumine, tuleb teha järgmist: 
•	 kõik patareid tuleb paigaldada õigesti nii, et + ja – oleksid õiges kohas; 
•	 koos ei tohi kasutada erinevaid patareisid (vanu ja uusi või süsinik- 

ja aluspatareisid jne);
•	 patareid tuleb seadmest välja võtta, kui te ei kasuta seda pikemat aega;
•	 patareid (akupakk või paigaldatavad patareid) ei tohi kokku 

puutuda liigse kuumusega, näiteks päikese, tule või muu sarnasega;
•	 seadmeid tuleb kaitsta tilkade ja pritsmete eest. 



•	 Ärge pange seadme peale ohuallikaid (nt vedelikega täidetud nõusid, 
põlevaid küünlaid). 

Hoiatus

 • Ärge kunagi eemaldage seadme korpust. 
 • Ärge kunagi asetage seadet mõne teise elektrilise seadme peale.

Märkus
Philips Consumer Lifestyle’i selgesõnaliselt heakskiitmata muudatused või 
modifikatsioonid	võivad	muuta	tühiseks	kasutaja	õiguse	seadet	käitada..
Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud 
nõuetele raadioside häire kohta.

Kasutatud seadme kõrvaldamine  
Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, 
siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete 
eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge 
vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.  
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib 
Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos 
olmeprügiga.Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi 
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



2 Teie kõlar
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava 
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma kodukino 
veebisaidil www.philips.com/welcome.

3 Kasutage oma kõlarit
1 Avage patareipesa ja pange sinna kolm AAA patareid õige 

polaarsusega (+/–) nagu näidatud. (joonis 1)

2 Sulgege patareipesa.
3 Ühendage seade kõlariga. 



4 Lülitage kõlari sisselülitamiseks liuglülitit. 
 » Süttib LED-tuli.

5 Reguleerige helitugevust ja navigeerige oma seadme audiosisus.
6 Pärast kasutamist ühendage seade kõlari küljest lahti ja lülitage kõlar 

liuglülitist välja. 
Võtke juhe kätte.
1 Pange pistik pistikupesasse.
2 Keerake pistikut nagu joonisel näidatud  .



4 Veaotsing
Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke süsteemi ise parandada. 
Kui toote kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse 
pöördumist järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, registreerige 
oma toode ja seejärel saate abi veebilehelt www.philips.com/welcome. 
•	 Veenduge, et kõrvaklappide pistik on õigesti ühendatud.
•	 Veenduge, et patareid on täielikult laetud ja õigesti paigaldatud.
•	 Veenduge, et LED-tuli süttiks.
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