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1 Vigtigt

Sikkerhed
•	 Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er 

godkendt af producenten.
•	 Brug kun strømforsyninger, der er anført i 

brugervejledningen.
•	 Produktet må ikke udsættes for dryp eller 

sprøjt. 
•	 Placer aldrig farlige genstande på produktet 

(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte 
lys). 

•	 Batterier (installeret batteripakke eller 
batterier) må ikke udsættes for ekstrem 
varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

•	 Der kan opstå eksplosionsfare, hvis 
batteriet sættes forkert i. Udskift kun med 
samme eller tilsvarende type.

•	 Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren 
bruges til at afbryde enheden, forbliver 
enheden parat til betjening.

Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. 
 • Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 • Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 • Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller 

varmekilder. 
 • Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, 

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde 
strømmen fra apparatet.

Overholdelse

 
Dette produkt overholder EU's krav om 
radiointerferens.

Overensstemmelseserklæring

 
Herved erklærer WOOX Innovations, at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. 
Du kan se overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/support.

Bemærk

 • Typepladen	findes	i	batterirummet.

Omsorg for miljøet
Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis	det	adskilles	af	et	specialfirma.	Overhold	de	
lokale regler angående udsmidning af emballage 
og gammelt udstyr.

  
Dit produkt er udviklet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges. 
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Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 
bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det 
indbyggede batteri skal fjernes.

 

Meddelelse
Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede 
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og 
WOOX Innovations' brug af sådanne mærker 
sker under licens.

  
"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made 
for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er 
blevet	designet	til	specifikt	at	kunne	tilsluttes	
hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er 
certificeret	at	udvikleren	til	at	imødekomme	
Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke 
ansvarlig for denne enheds drift, eller for om 
enheden overholder sikkerhedsstandarder og 
lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af 
dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan 
påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple 
Inc., der er registreret i USA og andre lande. 
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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2 Din docking-
højttaler

Hvad er der i kassen
Kontroller	og	identificer	indholdet	af	pakken:
•	 Hovedenhed
•	 AC/DC-strømadapter
•	 Lynvejledning
•	 Sikkerhed og meddelelser

iOS-app til docken
Med lyndocken på DS3480 kan din iPhone/iPod 
fungere sammen med følgende apps:

•	 ClockStudio-app (giver dig mulighed 
for at vælge lydindstillinger, lytte til 
internetradio, indstille ur og alarm og 
opdatere	firmware)

Tip

 • Du kan hente ClockStudio-app'en fra App Store på 
din iPhone/iPod.

Oversigt

 
a 

•	 Tryk for at tænde, eller tryk og hold 
nede i 5 sekunder for at nulstille 
Bluetooth

•	 Indikator for batteriniveau

b DC IN
•	 Vekselstrømsstik til den medfølgende 

AC/DC-strømadapter

c 
•	 Opladningsstik til en ekstern enhed 

d AUDIO IN
•	 Stik til lydindgang for en ekstern 

lydenhed

e 
•	 Bluetooth-statusindikator

f  Dock med Lightning-stik til iPod/iPhone

g , 
•	 Øg eller reducer lydstyrken
•	 Tænd/sluk-indikatorer

f

e

g

a

b

c

d
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3 Kom godt i gang

Oplad DS3480
DS3480 har et indbygget batteri, der kan 
oplades via den medfølgende AC/DC-
strømadapter. 
•	 Tilslut DS3480 til lysnettet vha. den 

medfølgende AC/DC-strømadapter. 

 
 » Under opladning vil 

 blinke grønt, hvis du har tændt for 
DS3480. 

 lyser konstant rødt, hvis du har 
slukket for DS3480. 

 » Når batteriet er fuldt opladet, lyser  
konstant grønt, hvis DS3480 er tændt. 

 slukker, hvis DS3480 er slukket.

Tip

 • Når batteriet er næsten tomt, blinker  rødt.
 • Genopladelige batterier har et begrænset antal 

opladningscyklusser. Batterilevetid og antal 
opladningscyklusser varierer i forhold til brug og 
indstillinger.

Slå til eller fra
•	 Tænd ved at trykke på .

 » ,  lyser gult. 
 » Bluetooth-statusindikatoren blinker. 

DS3480 begynder at parre eller 
oprette forbindelse via Bluetooth. 

 
•	 Tryk på  igen for at slukke.

Automatisk standby
Efter 15 minutter i inaktiv tilstand (ingen 
afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.
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4 Afspilning

Afspilning via lyndocken
Med lyndocken på DS3480 kan du afspille fra 
følgende iPhones/iPods: 

•	 iPhone 5
•	 iPod touch (5. generation)
•	 iPod nano (7. generation)

1 Kontroller, at du har tændt for DS3480.
2 Sæt din iPhone/iPod i docken.

 
•	 Første gang, du sætter din iPhone/

iPod i DS3480, skal du installere 
ClockStudio-app'en på din iPhone/
iPod, som du bliver bedt om: 

  
3 Start musikafspilningen på din iPhone/iPod. 

Tip

 • Fjern din iPhone/ iPod ved at trække den ud af docken.

App store Ignore

Afspilning via Bluetooth
Via Bluetooth kan du afspille på DS3480 fra en 
Bluetooth-enhed, f.eks. en iPad, iPhone, Android-
telefon eller bærbar PC.

 
Tilslutning via Bluetooth

1 Tryk på  på DS3480 for at tænde.
 » Bluetooth-statusindikatoren blinker. 

DS3480 begynder at parre eller 
oprette forbindelse via Bluetooth. 
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2 Aktiver Bluetooth på din Bluetooth-enhed, 

og søg efter Philips DS3480.
•	 Første gang, du opretter forbindelse, 

skal du vælge Philips DS3480 for at 
starte parringen.

 » Når forbindelsen er oprettet, lyser 
Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og 
du hører to biplyde. 

 
 » Næste gang, du tænder DS3480, 

opretter højttaleren automatisk 
forbindelse til den sidst parrede enhed. 

PHILIPS DS3480

Tip

 • Sluk for Bluetooth på den aktuelle Bluetooth-enhed for 
at tilslutte DS3480 til en anden Bluetooth-enhed.

 • Hvis du vil rydde de parrede enheder fra DS3480, skal 
du trykke på  og holde den nede i fem sekunder.

Afspil fra Bluetooth-enhed

1 Kontroller, at du har fjernet din iPhone/iPod 
fra lyndocken. 

2 Når forbindelsen er oprettet, kan du 
begynde at afspille musik på DS3480. 

 
Bemærk

 • Sørg for, at afstanden mellem DS3480 og Bluetooth-
enheden er mindre end 10 meter.

 • Musikstreamingen kan blive forstyrret af forhindringer 
mellem enheden og DS3480, f.eks. vægge eller andre 
enheder i nærheden, der kører på samme frekvens.
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Afspilning via et lydkabel
Via et MP3 link-kabel kan du også afspille på 
DS3480 fra en ekstern lydenhed som f.eks. en 
MP3-afspiller. 
1 Brug et MP3-link-kabel til at slutte DS3480 

til en ekstern lydenhed. 

 
2 Gør følgende på DS3480: 

•	 Kontroller, at du har sat musikken på 
pause på din iPhone/iPod, som er 
docket i DS3480;

•	 Sluk for Bluetooth på den Bluetooth-
enhed, der er sluttet til DS3480.

3 Start musikafspilningen på den eksterne 
lydenhed, og juster lydstyrken. 

Juster lydstyrken
•	 Tryk på ,  gentagne gange, eller 
•	 Tryk på , , og hold dem nede for at øge 

eller mindske lydstyrken hurtigt. 
 » Når du har nået det højeste eller 

laveste niveau, blinker ,  gult.
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5 Opladning

Opladning via lyndocken
Med lyndocken på DS3480 kan du genoplade 
din iPhone/iPod, når musikafspilningen er slået 
til eller fra. 
1 Sæt din iPhone/iPod i lyndocken på 

DS3480. 
2 Tilslut strøm til DS3480. 

  
Oplad via USB-stikket
Du kan genoplade din mobiltelefon med USB-
stikket på DS3480. 
1  Brug et USB-kabel til at slutte DS3480 til 

den eksterne enhed. 
2 Tilslut strøm til DS3480. 
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6 Opdater 
firmwaren

Du	kan	opdatere	firmwaren	på	DS3480 via 
ClockStudio-app'en på din iPhone/iPod.
1 Sørg for, at din iPhone/iPod har forbindelse 

til internettet. 
2 Sæt din iPhone/iPod i lyndocken på 

DS3480.
 » ClockStudio begynder at søge efter 
tilgængelige	firmwareopdateringer.	

 » Når	firmwareopdateringen	er	
tilgængelig, vises der en meddelelse. 

  
3 Følg instruktionerne på skærmen for at 

fuldføre	firmwareopdateringen.

Bemærk

 • Under	firmwareopdateringen	skal	din	iPhone/	iPod	
forblive tændt og docket i DS3480.
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7 Specifikationer

Forstærker
Vurderet effekt 2 x 5 W RMS

Generelle oplysninger
Strømforsyning
 - Vekselstrøm
 
- Batteri

Model: KSASB0241200200HE (Philips);
Input: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,6 A;
Udgangseffekt: 12 V  2 A
Li-ion-batteri

Strømforbrug ved drift <18 W
Strømforbrug ved standby < 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone 5 V  1 A
Mål 
 - Hovedenhed (B x H x D)

 
274 x 143 x 109 mm

Vægt
 - Hovedenhed

 
1,2 kg

Driftstemperatur og luftfugtighed: 0°C til 45°C, 5 % til 90 % luftfugtighed i alle 
klimaer.

Opbevaringstemperatur og luftfugtighed: -40°C til 70°C, 5 % til 95 %

Bluetooth
Bluetooth-version V2.1+ EDR
Frekvensbånd 2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Rækkevidde 10 m (i fri luft)
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8 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der fortsat er problemer, 
skal du gå til Philips' websted (www.philips.
com/support). Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for at have apparatet ved hånden, 
og at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen lyd eller dårlig lyd
 • Juster lydstyrken på dockinghøjttaleren. 
 • Juster lydstyrken på din iOS enhed, 

Bluetooth-enhed eller andre eksterne 
enheder.

Ingen reaktion ved tryk på 
højttalerens taster
•	 Tryk på  og  samtidigt i tre sekunder 

på dockinghøjttaleren. Du kan gendanne 
fabriksindstillingerne på dockinghøjttaleren.

•	 Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd 
derefter for dockinghøjttaleren igen.

Om Bluetooth-forbindelse
Kan ikke afspille musik fra min Bluetooth-
enhed, heller ikke efter fuldført Bluetooth-
tilslutning
 • Bluetooth-enheden kan ikke fungere 

sammen med højttaleren for at afspille 
musik. 

Lydkvaliteten er dårlig, når jeg afspiller musik 
fra en Bluetooth-enhed.
 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

Bluetooth-enheden tættere på højttaleren, 
eller fjern forhindringerne mellem 
Bluetooth-enheden og højttaleren.

Kan ikke tilslutte min Bluetooth-enhed til 
højttaleren
 • Bluetooth-enheden understøtter ikke de 

profiler,	som	kræves	for	højttaleren.	
 • Enhedens Bluetooth-funktion er ikke 

aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, 
hvordan Bluetooth-funktionen aktiveres.

 • Højttaleren er ikke i parringstilstand. 
•	 Højttaleren er allerede sluttet til en anden 

Bluetooth-enhed. Sluk for Bluetooth på 
denne enhed, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.
 • Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

Bluetooth-enheden tættere på højttaleren, 
eller fjern forhindringerne mellem 
Bluetooth-enheden og højttaleren.

 • På nogle enheder kan Bluetooth-
forbindelsen deaktiveres automatisk for at 
spare på strømmen. 





Specifications	are	subject	to	change	without	notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This	product	was	brought	to	the	market	by	WOOX	Innovations	
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document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the 
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