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1 Tärkeää

Turvallisuus
•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 

lisälaitteita.
•	 Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja 

virtalähteitä.
•	 Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. 
•	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

•	 Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa 
altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.

•	 Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa 
räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai 
vastaavaan.

•	 Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran 
katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on 
edelleen käytettävissä.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 • Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien 

tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 
 • Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, 

että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Vaatimustenmukaisuus

 
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmuka isuusvakuutus

 
WOOX Innovations vakuuttaa täten, 
että tämä tuote on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
osoitteessa www.philips.com/support.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on paristolokerossa.

Ympäristöstä huolehtiminen
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja 
ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.

  
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 

 
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY 
soveltamisalaan.
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Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä 
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

  
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita 
EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä 
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen 
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein 
ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Akun poistaminen on jätettävä alan 
ammattilaisen tehtäväksi.

 
Huomautus
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin 
WOOX Innovationsilla on käyttölupa.

  
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for 
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste 
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, 
iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että 
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. 
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, 
että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. 

Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, 
iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa 
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, 
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on 
Applen Inc.:n tavaramerkki.
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2 Telakointikaiutin

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite
•	 Verkkolaite
•	 Pikaopas
•	 Turvallisuus ja huomautus

Telakointiaseman iOS-sovellus
DS3480-laitteen Lightning-telakassa iPhone/iPod 
voi käyttää seuraavaa sovellusta:

•	 ClockStudio-sovellus (voit valita 
ääniasetukset, kuunnella Internet-
radiota, asettaa kellonajan ja hälytyksen 
sekä päivittää laiteohjelmiston)

Vihje

 • Voit hankkia ClockStudio-sovelluksen App Storesta 
iPhone- tai iPod-laitteella.

Yleiskuvaus

 
a 

•	 Ota käyttöön painamalla tai nollaa 
Bluetooth pitämällä alhaalla 5 sekunnin 
ajan.

•	 Akun tason ilmaisin

b DC IN
•	 Tuotteen mukana toimitetun 

verkkolaitteen liitäntä

c 
•	 Ulkoisen laitteen virtaliitäntä 

d AUDIO IN
•	 Ulkoisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä

e 
•	 Bluetooth-tilan ilmaisin

f  Kytke iPod/iPhone telakkaan Lightning-
liittimellä

g , 
•	 Äänenvoimakkuuden lisääminen tai 

vähentäminen
•	 Virran merkkivalot

f

e

g

a

b

c

d
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3 Aloitus

DS3480-laitteen lataaminen
DS3480-soittimessa on kiinteä akku, jonka 
voi ladata tuotteen mukana toimitetulla 
verkkolaitteella. 
•	 Yhdistä DS3480 virtalähteeseen laitteen 

mukana toimitetulla verkkolaitteella. 

 
 » Laitteen lataamisen aikana 

 vilkkuu vihreänä, jos DS3480-laitteen 
virta on kytketty. 

 palaa punaisena, jos DS3480-laitteen 
virta on katkaistu. 

 » Kun akku on ladattu täyteen,  palaa 
vihreänä, jos DS3480-laitteeseen 
on kytketty virta, ja  sammuu, jos 
DS3480 -laitteen virta on katkaistu.

Vihje

 • Kun akun lataus on vähissä,  vilkkuu punaisena.
 • Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. 

Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat 
käytön ja asetusten mukaan.

Virran kytkeminen ja 
katkaiseminen
•	 Kytke virta  -painikkeella.

 » ,  palaa keltaisena. 
 » Bluetooth-merkkivalo vilkkuu. DS3480 

muodostaa pariliitoksen tai Bluetooth-
yhteyden. 

 
•	 Sulje laite  -painikkeella.

Automaattinen valmiustila
Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia 
ei toisteta eikä painikkeita paineta) 15 minuuttia, 
laitteesta katkeaa virta.
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4 Toistaminen

Toisto Lightning-liitännällä
Kun DS3480-laite on Lightning-telakassa, 
voit käyttää toistoon seuraavia iPhone-/iPod-
versioita: 

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

1 Varmista, että DS3480-laitteeseen on 
kytketty virta.

2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

 
•	 Kun asetat iPhonen/iPodin DS3480-

laitteeseen ensimmäisen kerran, asenna 
ClockStudio-sovellus iPhoneen/iPodiin: 

  
3 Aloita musiikin toistaminen iPhonessa/

iPodissa. 

Vihje

 • Voit irrottaa iPhonen/iPodin telakasta vetämällä.

App store Ignore

Toisto Bluetooth-yhteydellä
Bluetooth-yhteydellä voit toistaa sisältöjä 
DS3480 -laitteessa yhteensopivasta Bluetooth-
laitteesta, kuten iPhonesta, Android-puhelimesta, 
iPadista tai kannettavasta tietokoneesta.

 
Bluetooth-yhteyden muodostaminen

1 Kytke DS3480-laitteen virta valitsemalla .
 » Bluetooth-merkkivalo vilkkuu. DS3480 

muodostaa pariliitoksen tai Bluetooth-
yhteyden. 
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2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-

yhteensopivassa laitteessa ja etsi Philips 
DS3480.
•	 Kun muodostat yhteyden ensimmäisen 

kerran, valitse Philips DS3480 ja aloita 
pariliitoksen muodostus.

 » Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-
merkkivalo palaa sinisenä ja laitteesta 
kuuluu kaksi merkkiääntä. 

 
 » Seuraavan kerran, kun kytket DS3480-

laitteen päälle, kaiutin muodostaa 
automaattisesti yhteyden siihen 
laitteeseen, jonka kanssa siitä on 
viimeksi muodostettu laitepari. 

PHILIPS DS3480

Vihje

 • Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden DS3480-
laitteesta toiseen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen, 
sulje ensin nykyinen Bluetooth-laite.

 • Voit tyhjentää pariliitostiedot DS3480-laitteesta 
painamalla  -painiketta 5 sekunnin ajan.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

1 Irrota iPhone/iPod Lightning-telakasta. 
2 Onnistuneen liitännän jälkeen voit aloittaa 

musiikin toiston DS3480-laitteessa. 

 
Huomautus

 • Varmista, että DS3480-laitteen ja Bluetooth-laitteen 
välinen etäisyys on alle 10 metriä.

 • Bluetooth-laitteen ja DS3480-laitteen välissä olevat 
esteet, kuten seinät, tai muut lähellä olevat samaa 
taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin 
suoratoistoa.
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Toisto äänikaapelilla
MP3 link -kaapelilla voit toistaa DS3480-
laitteessa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten 
MP3-soittimesta. 
1 Kytke MP3 link -kaapelilla DS3480-laite 

ulkoiseen äänentoistolaitteeseen. 

 
2 Tee seuraavat toimet DS3480-laitteella: 

•	 Keskeytä musiikin toistaminen DS3480-
laitteeseen telakoidussa iPhonessa/
iPodissa.

•	 Sulje Bluetooth-yhteys DS3480-
laitteeseen kytketyssä Bluetooth-
laitteessa.

3 Aloita musiikin toistaminen ja säädä 
äänenvoimakkuutta ulkoisessa 
äänentoistolaitteessa. 

Säädä äänenvoimakkuutta
•	 Valitse ,  toistuvasti tai 
•	 säädä äänenvoimakkuutta pitämällä alhaalla 

painikkeita , . 
 » Kun saavutat äänenvoimakkuuden 

enimmäis- tai vähimmäistason, ,  
vilkkuu keltaisena.
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5 Lataaminen

Lataaminen Lightning-
telakassa
Voit ladata DS3480-laitteessa iPhonen/iPodin 
myös musiikin toiston aikana. 
1 Aseta iPod/iPhone DS3480-telakkaan. 
2 Kytke virta DS3480-laitteeseen. 

  
Lataaminen USB-liitännällä
Voit ladata matkapuhelimen DS3480-laitteen 
USB-liitännässä. 
1  Kytke USB-kaapelilla DS3480-laite 

ulkoiseen laitteeseen. 
2 Kytke virta DS3480-laitteeseen. 
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6 Laiteohjelmiston 
päivittäminen

Voit päivittää DS3480-laitteen laiteohjelmiston 
iPhonen/iPodin ClockStudio-sovelluksella.
1 Varmista, että iPod/iPhone on yhteydessä 

internetiin. 
2 Aseta iPod/iPhone DS3480-telakkaan.

 » ClockStudio alkaa etsiä 
laiteohjelmistopäivityksiä. 

 » Näyttöön tulee ilmoitus, jos 
laiteohjelmistopäivityksiä on saatavana. 

  
3 Asenna päivitykset noudattamalla näytön 

ohjeita.

Huomautus

 • Pidä päivityksen aikana iPhone/iPod päällä ja kytkettynä 
DS3480-telakkaan.
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7 Teknisiä tietoja

Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho 2 x 5 W RMS

Yleistä
Virtalähde
 - Verkkovirta
  
- paristo

Malli: KSASB0241200200HE (Philips)
Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A
Lähtö: 12 V , 2 A
Litiumioniakku

Virrankulutus käytössä alle 18 W
Virrankulutus valmiustilassa <0,5 W
Enintään Lataus iPodille/iPhonelle 5 V  1 A
Mitat 
 - Päälaite (L x K x S)

 
274 x 143 x 109 mm

Paino
 - Päälaite

 
1,2 kg

Käyttölämpötila ja ilmankosteus: 0–45 °C, 5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmas-
toille.

Varastointilämpötila ja ilmankosteus: -40–70 °C, 5–95 %

Bluetooth
Bluetooth-versio 2.1 + EDR
Taajuuskaista 2,402–2,480 GHz ISM-taajuus
Alue 10 m (vapaa tila)
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8 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista 
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. 
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon 
www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.

Ei ääntä tai ääni on 
heikkolaatuinen
 • Säädä telakointikaiuttimen 

äänenvoimakkuutta. 
 • Säädä iOS-laitteen, Bluetooth-laitteen tai 

muun ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

Kaiuttimen painikkeet eivät 
reagoi
•	 Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan 

telakointikaiuttimen painikkeita  ja 
. Voit palauttaa telakointikaiuttimen 
oletusasetukset.

•	 Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Kytke 
telakointikaiuttimen virta uudelleen.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä
Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta 
ei onnistu, vaikka Bluetooth-yhteys on 
muodostettu
 • Bluetooth-laitetta ei voi käyttää 

musiikkitoistoon kaiuttimesta. 

Äänenlaatu on heikko toistettaessa musiikkia 
Bluetooth-laitteesta.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä 

Bluetooth-laite lähemmäs kaiutinta tai 
poista Bluetooth-laitteen ja kaiuttimen 
välissä olevat esteet.

Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen
 • Bluetooth-laite ei tue kaiuttimen 

edellyttämiä	profiileja.	
 • Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole 

käytössä. Katso Bluetooth-toiminnon 
käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen 
käyttöoppaasta.

 • Kaiutin ei ole pariliitostilassa. 
•	 Kaiuttimeen on jo liitetty toinen Bluetooth-

laite. Sulje laitteen Bluetooth-yhteys ja yritä 
uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee 
yhteyden jatkuvasti.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä 

Bluetooth-laite lähemmäs kaiutinta tai 
poista Bluetooth-laitteen ja kaiuttimen 
välissä olevat esteet.

 • Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus 
katkaisee Bluetooth-yhteyden 
automaattisesti. 





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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product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the 
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