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1 Importante

Segurança
•	 Use	apenas	acessórios	especificados	pelo	

fabricante.
•	 Utilize apenas fontes de alimentação 

listadas no manual do utilizador.
•	 O produto não deve ser exposto a gotas 

ou salpicos. 
•	 Não coloque quaisquer fontes de perigo 

em cima do produto (por ex., objectos 
com líquidos ou velas acesas). 

•	 As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas 
instaladas) não devem ser expostas a calor 
excessivo, tal como a exposição directa à 
luz solar, fogo ou situações similares.

•	 Pode haver perigo de explosão se a 
bateria não for substituída correctamente. 
Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de 
um tipo equivalente.

•	 Se	a	tomada	da	ficha	adaptadora	for	
utilizada para desligar o dispositivo, 
esta deve permanecer preparada para 
funcionamento.

Aviso

 • Nunca retire o revestimento deste aparelho. 
 • Nunca	lubrifique	nenhum	componente	deste	aparelho.
 • Nunca coloque este aparelho em cima de outros 

aparelhos eléctricos.
 • Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, 

fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor. 
 • Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de 

alimentação ou ao adaptador de corrente para que 
possa desligar o aparelho da corrente.

Conformidade

 
Este produto cumpre os requisitos de 
interferências de rádio da União Europeia.

Declaração de Conformidade (DoC)

 
A WOOX Innovations declara, através 
deste documento, que este produto 
cumpre os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Directiva 1999/5/
CE. A Declaração de Conformidade pode ser 
encontrada em www.philips.com/support.

Nota

 • A	placa	de	identificação	está	localizada	no	
compartimento das pilhas.

Cuidados a ter com o 
ambiente
Informações	ambientais
Omitiram-se todas as embalagens 
desnecessárias. Procurámos embalar o produto 
para	que	simplificasse	a	sua	separação	em	três	
materiais: cartão (embalagem), espuma de 
poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, 
folha de espuma protectora). 
O sistema é constituído por materiais que 
podem ser reciclados e reutilizados se 
desmontados por uma empresa especializada. 
Cumpra os regulamentos locais no que respeita 
à eliminação de embalagens e equipamentos 
usados.
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O produto foi concebido e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados. 

 
Quando um produto tem este símbolo de 
um contentor de lixo com rodas e uma cruz 
sobreposta,	significa	que	o	produto	é	abrangido	
pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha 
selectiva local para produtos eléctricos e 
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações 
locais e não elimine os seus antigos produtos 
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação 
correcta do seu produto antigo evita potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para 
a saúde pública.

  
O produto contém baterias abrangidas pela 
Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não 
podem ser eliminadas juntamente com o lixo 
doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos 
locais relativos ao sistema de recolha selectiva 
de baterias, uma vez que a correcta eliminação 
ajuda a evitar consequências nocivas para o 
meio ambiente e para a saúde pública.
Entregue	sempre	o	produto	a	um	profissional	
para remover a bateria incorporada.

 

Aviso
A marca com a palavra Bluetooth® e 
respectivos logótipos são marcas comerciais 
registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer 
utilização destes pela WOOX Innovations é 
feita sob licença.

 
“Made for iPod” (Concebido para iPod), 
“Made for iPhone” (Concebido para iPhone) 
e “Made for iPad” (Concebido para iPad) 
significam	que	um	acessório	electrónico	foi	
concebido	para	ser	ligado	especificamente	ao	
iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu 
criador	certifica	que	este	cumpre	as	normas	
de desempenho da Apple. A Apple não se 
responsabiliza pela utilização deste dispositivo 
ou pelo cumprimento das normas de segurança 
e da regulamentação. Tenha em atenção que 
a utilização deste acessório com iPod, iPhone 
ou iPad pode afectar o desempenho da ligação 
sem	fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple 
Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad 
é uma marca comercial da Apple Inc.
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2 O seu altifalante 
de base

Conteúdo da embalagem
Verifique	e	identifique	o	conteúdo	da	
embalagem:
•	 Unidade principal
•	 Transformador CA/CC
•	 Guia de Início Rápido
•	 Aviso de segurança

Aplicação iOS para a base
Com a base Lightning no DS3480, o seu 
iPhone/iPod pode funcionar com a seguinte 
aplicação:

•	 Aplicação ClockStudio(permite-lhe 
seleccionar	definições	de	som,	ouvir	
rádio	na	Internet,	definir	a	hora	e	o	
alarme	e	actualizar	o	firmware)

Dica

 • Pode obter a aplicação ClockStudio na App Store no 
seu iPhone/iPod.

Visão geral

 
a 

•	 Premir para ligar ou manter premido 
durante 5 segundos para repor o 
Bluetooth

•	 Indicador do nível da bateria

b DC IN
•	 Conector da alimentação de CA para 

o transformador CA/CC fornecido

c 
•	 Conector de carregamento para um 

dispositivo externo 

d AUDIO IN
•	 Conector de entrada de áudio para 

um dispositivo áudio externo.

e 
•	 Indicador de estado do Bluetooth

f  Base com conector Lightning para iPod/
iPhone

g , 
•	 Aumentar ou diminuir o volume
•	 Indicadores de alimentação ligada/

desligada

f

e

g

a

b

c

d
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3 Introdução

Carregar o DS3480
O DS3480 tem uma bateria incorporada que 
pode ser carregada através do transformador 
CA/CC fornecido. 
•	 Ligue o DS3480 à alimentação de CA 

através do transformador de CA/CC 
fornecido. 

 
 » Durante o carregamento, 
	fica	intermitente	a	verde	se	tiver	

ligado o DS3480. 
 mantém-se continuamente aceso a 

vermelho se tiver desligado o DS3480. 
 » Quando a bateria está carregada, o 

indicador  mantém-se continuamente 
aceso a verde se o DS3480 estiver 
ligado; o indicador  desliga-se se o 
DS3480 estiver desligado.

Dica

 • Quando o nível da bateria está baixo, 	fica	
intermitente a vermelho.

 • As baterias recarregáveis apresentam um número 
limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das 
baterias e o número de ciclos de carregamento 
variam de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.

Ligar ou desligar
•	 Prima  para ligar.

 »  ,  acendem-se a âmbar. 
 » O indicador de estado do Bluetooth 
fica	intermitente.	O	DS3480 inicia o 
emparelhamento ou uma nova ligação 
via Bluetooth. 

 
•	 Para desligar, prima  novamente.

Modo de espera automático
Depois de 15 minutos em modo de 
inactividade (sem reproduzir, nenhum botão 
premido), o leitor desliga-se.
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4 Reproduzir

Reproduzir através da base 
Lightning
Com a base Lightning no DS3480, pode 
reproduzir a partir dos seguintes modelos do 
iPhone/iPod: 

•	 iPhone 5
•	 iPod touch (5.ª geração)
•	 iPod nano (7.ª geração)

1 Assegure-se de que ligou o DS3480.
2 Coloque o seu iPhone/iPod na base.

 
•	 Na primeira vez que montar o seu 

iPhone/iPod no DS3480, instale a 
aplicação ClockStudio no seu iPhone/
iPod como solicitado: 

  
3 No seu iPhone/iPod, inicie a reprodução 

de música. 

Dica

 • Para remover o iPhone/iPod, retire-o da base.

App store Ignore

Reproduzir via Bluetooth
Através do Bluetooth, pode reproduzir 
áudio no DS3480 a partir de um dispositivo 
Bluetooth, como um iPad, iPhone, telefone 
Android ou computador portátil.

 
Ligar através do Bluetooth

1 No DS3480, prima  para ligar.
 » O indicador de estado do Bluetooth 
fica	intermitente.	O	DS3480 inicia o 
emparelhamento ou uma nova ligação 
via Bluetooth. 
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2 No seu dispositivo Bluetooth, active o 

Bluetooth e procure Philips DS3480.
•	 Na primeira ligação, seleccione Philips 

DS3480 para iniciar a ligação.
 » Quando a ligação estiver concluída, 

o indicador de Bluetooth mantém-se 
continuamente aceso a azul e emite 
dois sinais sonoros. 

 
 » Da próxima vez que ligar o DS3480, o 

altifalante liga-se automaticamente ao 
último dispositivo emparelhado. 

PHILIPS DS3480

Dica

 • Para ligar o DS3480 a outro dispositivo Bluetooth, 
desligue a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth 
actual.

 • Para limpar os dispositivos emparelhados do DS3480, 
mantenha  premido durante cinco segundos.

Reproduzir a partir de um dispositivo 
Bluetooth

1 Assegure-se de que retirou o seu iPhone/
iPod da base Lightning. 

2 Depois da ligação bem sucedida, inicie a 
reprodução de música no DS3480. 
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Nota

 • Assegure-se de que a distância entre o DS3480 e o 
dispositivo Bluetooth não é superior a 10 metros.

 • A transmissão de música pode ser interrompida por 
obstáculos entre o dispositivo e o DS3480, como 
paredes ou outros dispositivos próximos a funcionar na 
mesma frequência.

Reproduzir através de um 
cabo de áudio
Através de um cabo MP3 Link, também pode 
reproduzir áudio no DS3480 a partir de um 
dispositivo áudio externo, como um leitor MP3. 
1 Utilize um cabo MP3 Link para ligar o 

DS3480 a um dispositivo áudio externo. 

 
2 No DS3480, execute os seguintes passos: 

•	 Assegure-se de que colocou a música 
em pausa no seu iPhone/iPod que se 
encontra na base do DS3480;

•	 Desligue o Bluetooth no dispositivo 
Bluetooth que está ligado ao DS3480.

3 No dispositivo áudio externo, inicie a 
reprodução de música e altere o volume. 

Ajustar o volume
•	 Prima ,  repetidamente; ou 
•	 Mantenha  ou  premido para aumentar 

ou diminuir o volume rapidamente. 
 » Quando alcançar o nível máximo ou 

mínimo,  ou 	fica	intermitente	a	
âmbar.
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5 Carregar

Carregar através da base 
Lightning
Com a base Lightning no DS3480, pode 
carregar o seu iPhone/iPod quando a 
reprodução de música estiver ligada ou 
desligada. 
1 Coloque o seu iPhone/iPod na base 

Lightning no DS3480. 
2 Ligue o DS3480 à alimentação. 

  

Carregar através do conector 
USB
Com o conector USB no DS3480, pode 
carregar o seu telemóvel. 
1  Utilize um cabo USB para ligar o DS3480 

ao dispositivo externo. 
2 Ligue o DS3480 à alimentação. 
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6 Actualizar o 
firmware

Com a aplicação ClockStudiono seu iPhone/
iPod,	pode	actualizar	o	firmware	do	DS3480.
1 Certifique-se	que	o	seu	iPhone/iPod	está	

ligado à Internet. 
2 Coloque o iPhone/iPod na base Lightning 

do DS3480.
 » O ClockStudio começa a procurar 
actualizações	de	firmware	disponíveis.	

 » Se estiver disponível uma actualização 
de	firmware,	é	apresentada	uma	
mensagem. 

  
3 Siga as instruções no ecrã para concluir a 

actualização	do	firmware.

Nota

 • Durante	a	actualização	do	firmware,	mantenha	o	
iPhone/iPod ligado e colocado na base do DS3480.
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7	 Especificações

Amplificador
Potência nominal 2 X 5 W RMS

Informações	gerais
Fonte de alimentação
 - Alimentação de CA
  
- Pilhas

Modelo: KSASB0241200200HE (Philips);
Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
Saída: 12 V  2 A
Bateria de iões de lítio

Consumo de energia em funcionamento <18 W
Consumo de energia em modo de espera <0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone 5 V  1 A
Dimensões 
 - Unidade principal (L x A x P)

 
274 x 143 x 109 mm

Peso
 - Unidade principal

 
1,2 kg

Temperatura e humidade de funcionamento: 0 °C a 45 °C, 5% a 90% de humidade para todos 
os climas.

Temperatura e humidade de armazenamento: -40 °C a 70 °C, 5% a 95%

Bluetooth
Versão do Bluetooth V2.1+ EDR
Banda de frequência Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance 10 m (em espaços abertos)
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8 Resolução de 
problemas

Aviso

 • Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o 
sistema. 
Se	tiver	dificuldades	ao	utilizar	este	aparelho,	
verifique	os	seguintes	pontos	antes	de	solicitar	
assistência. Se o problema persistir, visite o Web 
site da Philips (www.philips.com/support). Ao 
contactar	a	Philips,	certifique-se	de	que	tem	o	
aparelho por perto e de que os números de 
série e de modelo estão disponíveis.

Sem som ou som distorcido
 • Ajuste o volume no altifalante de base. 
 • Ajuste o volume no seu dispositivo iOS, 

dispositivo Bluetooth ou outro dispositivo 
externo.

Nenhuma resposta ao premir 
os	botões	no	altifalante
•	 No altifalante de base, premir  e  

simultaneamente durante 3 segundos. Pode 
repor	as	definições	de	fábrica	do	altifalante	
de base.

•	 Desligue e ligue novamente a alimentação 
de CA e, em seguida, volte a ligar o 
altifalante de base.

Sobre a ligação Bluetooth
Não consigo reproduzir música do meu 
dispositivo Bluetooth, mesmo depois de uma 
ligação Bluetooth bem sucedida

 • O dispositivo Bluetooth não funciona com 
o altifalante para reproduzir música. 

A qualidade de som é baixa quando reproduzo 
música de um dispositivo Bluetooth.
 • A recepção Bluetooth é má. Aproxime 

o dispositivo Bluetooth do altifalante ou 
elimine os obstáculos entre o dispositivo 
Bluetooth e o altifalante.

Não consigo ligar o meu dispositivo Bluetooth 
ao altifalante
 • O dispositivo Bluetooth não suporta os 

perfis	necessários	para	o	altifalante.	
 • A função Bluetooth do dispositivo não está 

activada. Consulte o manual do utilizador 
do dispositivo para saber como activar a 
função Bluetooth.

 • O altifalante não se encontra no modo de 
emparelhamento. 

•	 O altifalante já se encontra ligado a outro 
dispositivo Bluetooth. Desligue o Bluetooth 
nesse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga 
constantemente.
 • A recepção Bluetooth é má. Aproxime 

o dispositivo Bluetooth do altifalante ou 
elimine os obstáculos entre o dispositivo 
Bluetooth e o altifalante.

 • Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth 
pode ser desactivada automaticamente 
para poupar energia. 
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Specifications	are	subject	to	change	without	notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This	product	was	brought	to	the	market	by	WOOX	Innovations	
Limited or one of its affiliates, further referred to in this 
document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the 
product.	WOOX	Innovations	is	the	warrantor	in	relation	to	the	
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Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke 
Philips N.V.
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