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1 Σημαντικό

Ασφάλεια
• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα 

εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές 

τροφοδοσίας που αναγράφονται στο 
εγχειρίδιο χρήσης.

• Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά. 

• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου 
επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που 
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). 

• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή 
εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει 
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα 
όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

• Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί 
σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η 
αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο 
με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

• Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του 
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή 
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης 
θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της 
συσκευής. 

 • Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο 

ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 • Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό 

φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα. 
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο 

καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό 
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Συμμόρφωση

 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

 
Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε 
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη 
διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημείωση

 • Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στη θήκη της 
μπαταρίας.

Φροντίδα του 
περιβάλλοντος
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει 
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι 
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός 
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες 
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από 
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, 
προστατευτικό αφρώδες φύλλο). 
Το σύστημα αποτελείται από υλικά 
που μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν 
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη 
εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς 
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κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη 
των υλικών συσκευασίας και του παλιού 
εξοπλισμού.

 
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

 
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα 
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς 
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά 
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης 
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

  
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι 
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να 
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα 
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά 
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για 
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η 
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών 
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για 
την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας 
του προϊόντος σας.

 
Σημείωση
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα 
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα 
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην 
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση 
τους από τη WOOX Innovations γίνεται 
κατόπιν αδείας.

 
Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for 
iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι 
το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad 
αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί 
από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα 
πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν 
φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της 
παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής 
της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα 
κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η 
χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone 
ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη 
απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά 
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις 
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad 
είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
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2 Το δικό σας 
ηχείο σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Ασφάλεια και προσοχή

Εφαρμογή iOS για τη βάση 
σύνδεσης
Αν έχετε τοποθετήσει τη βάση Lightning στο 
DS3480, το iPhone/iPod λειτουργεί με την 
παρακάτω εφαρμογή:

• Εφαρμογή ClockStudio(μπορείτε 
να επιλέγετε ρυθμίσεις ήχου, να 
ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο, 
να ρυθμίζετε την ώρα και την 
αφύπνιση και να ενημερώνετε το 
υλικολογισμικό)

Συμβουλή

 • Μπορείτε να αποκτήσετε την εφαρμογή ClockStudio 
από το App Store στο iPhone/iPod.

Επισκόπηση

 
a 

• Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε 
τη συσκευή ή πατήστε παρατεταμένα 
για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά 
του Bluetooth

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

b DC IN
• Υποδοχή τροφοδοτικού AC για τον 

παρεχόμενο προσαρμογέα AC/DC
c 

• Υποδοχή φόρτισης για εξωτερική 
συσκευή 

d AUDIO IN
• Υποδοχή εισόδου ήχου για 

εξωτερική συσκευή ήχου
e 

• Ένδειξη κατάστασης Bluetooth

f  Βάση με υποδοχή βάσης Lightning για 
το iPod/iPhone

g , 
• Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου
• Ενδείξεις ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης

f

e

g

a

b

c

d
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3 Ξεκίνημα

Φόρτιση DS3480
Το DS3480 διαθέτει ενσωματωμένη 
μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω του 
παρεχόμενου τροφοδοτικού AC/DC. 
• Συνδέστε το DS3480 σε ρεύμα AC με το 

παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC. 

 
 » Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, 

το  αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα αν έχετε ενεργοποιήσει το 
DS3480. 
το  παραμένει σταθερά αναμμένο 
με κόκκινο χρώμα αν έχετε 
απενεργοποιήσει το DS3480. 

 » Όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, το  παραμένει σταθερά 
αναμμένο με πράσινο χρώμα αν 
το DS3480 είναι ενεργοποιημένο. 
Το  σβήνει, αν το DS3480 είναι 
απενεργοποιημένο.

Συμβουλή

 • Μόλις η μπαταρία φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, 
το  αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

 • Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν 
περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων 
φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις 
ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση
• Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη 

συσκευή.
 » Οι ενδείξεις  και  ανάβουν με 

πορτοκαλί χρώμα. 
 » Η λυχνία κατάστασης Bluetooth 

αναβοσβήνει. Το DS3480 ξεκινά τη 
σύζευξη ή επανασυνδέεται μέσω 
Bluetooth. 

 
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, 

πατήστε ξανά το .

Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία 
αναμονής
Μετά από 15 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας 
(δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή 
μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα 
κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής 
απενεργοποιείται.
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4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή μέσω της 
βάσης Lightning
Αν έχετε τοποθετήσει τη βάση Lightning στο 
DS3480, μπορείτε να ακούσετε μουσική από 
τα παρακάτω μοντέλα iPhone/iPod: 

• iPhone 5
• iPod touch (5ης γενιάς)
• iPod nano (7ης γενιάς)

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το 
DS3480.

2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση.

 
• Την πρώτη φορά που θα 

τοποθετήσετε το iPhone/iPod στο 
DS3480, εγκαταστήστε την εφαρμογή 
ClockStudio στο iPhone/iPod, όπως 
σας ζητείται: 

  
3 Στο iPhone/iPod, ξεκινήστε την 

αναπαραγωγή μουσικής. 

App store Ignore

Συμβουλή

 • Για να αφαιρέσετε το iPhone/iPod, τραβήξτε το από 
τη βάση.

Αναπαραγωγή μέσω 
Bluetooth
Μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε μουσική 
με το ηχείο DS3480 από μια συσκευή 
Bluetooth, όπως iPad, iPhone, τηλέφωνο 
Android ή τον φορητό σας υπολογιστή.

 
Σύνδεση μέσω Bluetooth

1 Πατήστε το  στο DS3480 για να το 
ενεργοποιήσετε.
 » Η λυχνία κατάστασης Bluetooth 

αναβοσβήνει. Το DS3480 ξεκινά τη 
σύζευξη ή επανασυνδέεται μέσω 
Bluetooth. 
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2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε 

το Bluetooth και αναζητήστε το Philips 
DS3480.
• Για να συνδέσετε για πρώτη φορά 

τη συσκευή με το ηχείο, επιλέξτε το 
Philips DS3480 για να ξεκινήσει η 
σύζευξη.

 » Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η 
λυχνία Bluetooth παραμένει σταθερά 
αναμμένη με μπλε χρώμα, ενώ 
ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί 
ήχοι "μπιπ". 

 
 » Την επόμενη φορά που θα 

ενεργοποιήσετε το DS3480, το ηχείο 
θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή 
που συζεύχθηκε τελευταία φορά. 

PHILIPS DS3480

Συμβουλή

 • Για να συνδέσετε το DS3480 σε μια άλλη συσκευή 
Bluetooth, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth 
στην τρέχουσα συσκευή Bluetooth.

 • Για να διαγράψετε συζευγμένες συσκευές από το 
DS3480, πατήστε παρατεταμένα το  για πέντε 
δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή από συσκευή 
Bluetooth

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το 
iPhone/iPod από τη βάση Lightning. 

2 Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με 
επιτυχία, ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
μουσικής στο DS3480. 
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Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του DS3480 και 
της συσκευής Bluetooth δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

 • Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται 
από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της 
συσκευής και του DS3480, όπως ο τοίχος ή άλλες 
συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με 
τη συσκευή.

Αναπαραγωγή με καλώδιο 
ήχου
Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης 
να ακούσετε μουσική στο DS3480 από μια 
εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια 
συσκευή MP3. 
1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο MP3 Link 

για να συνδέσετε το DS3480 με μια 
εξωτερική συσκευή ήχου. 

 
2 Στο DS3480, κάντε τα εξής: 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει 
προσωρινά τη μουσική από το 
iPhone/iPod που συνδεδεμένο στο 
DS3480.

• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Bluetooth στη συσκευή Bluetooth που 
είναι συνδεδεμένη στο DS3480.

3 Από την εξωτερική συσκευή ήχου, 
ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής 
και αλλάξτε την ένταση ήχου. 

Ρύθμιση έντασης ήχου
• Πατήστε ,  επανειλημμένα, ή 
• Πατήστε παρατεταμένα ,  για να 

αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση 
γρήγορα. 
 » Μόλις η ένταση του ήχου φτάσει στο 

μέγιστο ή στο ελάχιστο επίπεδο, τα 
,  αναβοσβήνουν με πορτοκαλί 

χρώμα.
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5 Φόρτιση

Φόρτιση μέσω της βάσης 
Lightning
Μπορείτε να φορτίζετε το iPhone/iPod μέσω 
της βάσης Lightning στο DS3480, είτε ακούτε 
μουσική είτε όχι. 
1 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση 

Lightning στο DS3480. 
2 Συνδέστε το DS3480 στην πρίζα. 

  

Φόρτιση μέσω της 
υποδοχής USB
Μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας 
τηλέφωνο μέσω της υποδοχής USB στο 
DS3480. 
1  Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB 

για να συνδέσετε το DS3480 με την 
εξωτερική συσκευή. 

2 Συνδέστε το DS3480 στην πρίζα. 
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6 Ενημέρωση του 
υλικολογισμι-
κού

Με την εφαρμογή ClockStudioστο 
iPhone/iPod, μπορείτε να ενημερώνετε το 
υλικολογισμικό του DS3480.
1 Βεβαιωθείτε ότι το iPhone/iPod είναι 

συνδεδεμένο στο Internet. 
2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση 

Lightning του DS3480.
 » Το ClockStudio αρχίζει 

την αναζήτηση διαθέσιμων 
ενημερώσεων υλικολογισμικού. 

 » Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού 
γίνει διαθέσιμη, εμφανίζεται ένα 
μήνυμα. 

  
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 

για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση 
υλικολογισμικού.

Σημείωση

 • Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού, 
το iPhone/iPod θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο 
και συνδεδεμένο στο DS3480.



11EL

7 Προδιαγραφές

Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 X 5 W RMS

Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία ρεύματος
 - Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
  
- Μπαταρίες

Μοντέλο: KSASB0241200200HE (Philips)
Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A
Έξοδος: 12 V  2 A
Μπαταρία ιόντων λιθίου

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία <18 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή <0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone 5 V  1 A
Διαστάσεις 
 – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)

 
274 x 143 x 109 χιλ.

Βάρος
 - Κύρια μονάδα

 
1,2 κιλά

Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 0°C έως 45°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα τα 
κλίματα.

Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης: -40°C έως 70°C, 5% έως 95%

Bluetooth
Έκδοση Bluetooth V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
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8 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην 
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα 
μόνοι σας. 
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.
philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με 
τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά 
στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον 
αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν παράγεται ήχος ή ο 
ήχος είναι κακής ποιότητας
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο 

σύνδεσης. 
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή 

iOS, τη συσκευή Bluetooth ή άλλη 
εξωτερική συσκευή.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται 
στο πάτημα των πλήκτρων
• Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε το  και 

το  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις για το ηχείο 
σύνδεσης.

• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε 
το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη 
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο 
σύνδεσης.

Πληροφορίες για τη 
σύνδεση Bluetooth
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής 
από τη συσκευή Bluetooth ακόμα και μετά 
την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth
 • Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με αυτό το ηχείο για την 
αναπαραγωγή μουσικής. 

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή, όταν 
χρησιμοποιώ συσκευή Bluetooth για να 
ακούσω μουσική.
 • Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. 

Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο 
κοντά στο ηχείο ή απομακρύνετε τυχόν 
εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της 
συσκευής Bluetooth και του ηχείου.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής 
Bluetooth με το ηχείο
 • Η συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει τα 

προφίλ που απαιτούνται για το ηχείο. 
 • Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 

Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να 
μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία 
Bluetooth.

 • Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία 
σύζευξης. 

• Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με άλλη 
συσκευή Bluetooth. Απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία Bluetooth στη συσκευή αυτή 
και προσπαθήστε ξανά.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και 
αποσυνδέεται διαρκώς.
 • Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. 

Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο 
κοντά στο ηχείο ή απομακρύνετε τυχόν 
εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της 
συσκευής Bluetooth και του ηχείου.

 • Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση 
Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται 
αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
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