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1 Важливо

Безпека
• Використовуйте лише приладдя, вказане 

виробником.
• Використовуйте лише блоки живлення, 

вказані у посібнику користувача.
• Уникайте витікання чи розбризкування 

води на пристрій. 
• Не ставте на пристрій жодних речей, 

які можуть пошкодити його (наприклад, 
ємності з рідиною, запалені свічки тощо). 

• Батареї (комплект батарей або вставлені 
батареї) слід оберігати від надмірної дії 
тепла, наприклад сонячних променів, 
вогню тощо.

• Використання батареї невідповідного 
типу може становити небезпеку або 
спричинити вибух. Заміняйте батарею 
лише батареєю того самого або 
еквівалентного типу.

• Якщо для вимикання пристрою 
використовується штекер адаптера 
для безпосереднього підключення, слід 
стежити за його справністю.

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу. 
 • Деталі цього виробу не можна змащувати.
 • Ніколи не ставте виріб на інше електричне 

обладнання.
 • Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних 

променів, джерел відкритого вогню або тепла. 
 • Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи 

адаптер завжди можна було легко від'єднати від 
мережі.

Відповідність стандартам

 
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Заява про відповідність

 
Цим повідомленням компанія WOOX 
Innovations стверджує, що цей виріб 
відповідає важливим вимогам та іншим 
відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. 
Заяву про відповідність можна знайти на 
веб-сайті www.philips.com/support.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться у батарейному 
відсіку.

Турбота про довкілля
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано 
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, 
щоб упаковку можна було легко розділити 
на три види матеріалу: картон (коробка), 
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та 
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий 
лист). 
Система містить матеріали, які в розібраному 
вигляді можна здати на переробку та 
повторне використання у відповідний 
центр. Утилізуйте пакувальні матеріали та 
непотрібні пристрої відповідно до місцевих 
правових норм.
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Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів 
і компонентів, які можна переробити та 
використовувати повторно. 

 
Позначення у вигляді перекресленого 
контейнера для сміття на виробі означає, що 
на цей виріб поширюється дія Директиви 
Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного 
збору електричних та електронних 
пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не 
утилізуйте старі вироби зі звичайними 
побутовими відходами. Належна утилізація 
старого пристрою допоможе запобігти 
негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей.

  
Виріб містить батареї, які відповідають 
Європейським Директивам 2006/66/EC 
і які не можна утилізувати зі звичайними 
побутовими відходами.Дізнайтеся про 
місцеву систему розділеного збору батарей, 
оскільки належна утилізація допоможе 
запобігти негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей.
Для виймання вбудованої батареї завжди 
звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

 

Примітка
Словесний знак та логотипи Bluetooth® 
є зареєстрованими товарними знаками, 
які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і 
будь-яке використання цих знаків компанією 
WOOX Innovations відбувається згідно з 
ліцензією.

 
Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" 
та "Made for iPad" вказують на те, що 
електронний пристрій було спеціально 
розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, 
або iPad відповідно і сертифіковано як такий, 
що відповідає стандартам корпорації Apple. 
Корпорація Apple не несе відповідальності 
за функціонування цього пристрою чи 
його відповідність стандартам безпеки та 
правовим нормам. Візьміть до уваги, що 
використання цього пристрою з iPod, iPhone 
чи iPad може вплинути на бездротове 
використання.
iPod та iPhone є товарними знаками 
корпорації Apple Inc., зареєстрованими у 
США та інших країнах. iPad є товарним 
знаком корпорації Apple Inc.
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2 Док-
гучномовець

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
• Головний блок
• Адаптер змінного/постійного струму
• Короткий посібник
• Техніка безпеки та важлива інформація

Додаток iOS для док-станції
Через роз'єм Lightning док-станції DS3480 
Ваш iPhone/ iPod може працювати з таким 
додатком:

• Додаток ClockStudio(дозволяє 
налаштовувати параметри звуку, 
прослуховувати Інтернет-радіо, 
налаштовувати годинник і будильник 
та оновлювати програмне 
забезпечення)

Порада

 • Отримати додаток ClockStudio можна в магазині 
програм App Store на iPhone/ iPod.

Загальний огляд

 
a 

• Натискайте, щоб увімкнути пристрій; 
або натисніть і утримуйте протягом 
5 секунд, щоб скинути налаштування 
Bluetooth

• Індикатор рівня заряду батареї
b DC IN

• Роз'єм змінного струму для адаптера 
змінного/постійного струму з 
комплекту

c 
• Роз'єм для заряджання зовнішнього 

пристрою 
d AUDIO IN

• Вхідний аудіороз'єм для під'єднання 
зовнішнього аудіопристрою

e 
• Індикатор стану Bluetooth

f  Док-станція з роз'ємом Lightning для 
iPod/iPhone

g , 
• Збільшення або зменшення рівня 

гучності
• Індикатори увімкнення/вимкнення

f

e

g

a

b

c

d
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3 Початок 
роботи

Заряджання DS3480
DS3480 обладнано вбудованою батареєю, 
яку можна заряджати через адаптер 
змінного/постійного струму з комплекту. 
• Під'єднайте DS3480 до мережі змінного 

струму через адаптер змінного/
постійного струму з комплекту. 

 
 » Під час заряджання 

 блимає зеленим світлом, якщо 
DS3480 увімкнено; 

 постійно світиться червоним 
світлом, якщо DS3480 вимкнено. 

 » Коли батарею заряджено, індикатор 
 постійно світиться зеленим 

світлом, якщо DS3480 увімкнено; 
індикатор  не світиться, якщо 
DS3480 вимкнено.

Порада

 • Якщо рівень заряду батареї низький, індикатор  
блимає червоним світлом.

 • Акумуляторні батареї мають обмежену кількість 
циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість 
циклів заряджання різняться залежно від умов 
використання і налаштувань пристрою.

Увімкнення та вимкнення
• Щоб увімкнути пристрій, натисніть .

 » ,  засвітиться жовтим світлом. 
 » Почне блимати індикатор стану 

Bluetooth. DS3480 розпочне 
з'єднання в пару або повторне 
під'єднання до Bluetooth. 

 
• Щоб вимкнути пристрій, знову натисніть 

кнопку .

Автоматичний перехід у режим 
очікування
Через 15 хвилин перебування у стані 
бездіяльності (не виконується відтворення, 
не натиснуто жодної кнопки) програвач 
вимкнеться.
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4 Відтворення

Відтворення через роз'єм 
Lightning док-станції
Через роз'єм Lightning док-станції на DS3480 
можна відтворювати вміст таких iPhone/ iPod: 

• iPhone 5
• iPod touch (5-е покоління)
• iPod nano (7-е покоління)

1 Перевірте, чи увімкнено DS3480.
2 Встановіть iPhone/ iPod на док-станцію.

 
• Якщо iPhone/ iPod встановлюється 

на DS3480 вперше, встановіть 
додаток ClockStudio на iPhone/iPod 
відповідно до запиту: 

  
3 Запустіть відтворення музики на iPhone/ 

iPod. 

Порада

 • Щоб від'єднати iPhone/ iPod, зніміть його з док-
станції.

App store Ignore

Відтворення через 
Bluetooth
За допомогою з'єднання Bluetooth на 
DS3480 можна відтворювати вміст пристроїв 
Bluetooth, таких як iPad, iPhone, телефон 
Android або ноутбук.

 
Під'єднання через Bluetooth

1 На DS3480 натисніть  для увімкнення.
 » Почне блимати індикатор стану 

Bluetooth. DS3480 розпочне 
з'єднання в пару або повторне 
під'єднання до Bluetooth. 
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2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію 

Bluetooth і знайдіть Philips DS3480.
• У випадку першого під'єднання 

виберіть Philips DS3480, щоб 
розпочати з'єднання в пару.

 » Після встановлення з'єднання 
індикатор стану Bluetooth 
світитиметься блакитним світлом без 
блимання, і пролунає два звукових 
сигнали. 

 
 » Наступного разу після увімкнення 

DS3480 гучномовець автоматично 
підключиться до останнього 
пристрою, з яким було утворено 
пару. 

PHILIPS DS3480

Порада

 • Щоб під'єднати DS3480 до іншого пристрою 
Bluetooth, вимкніть функцію Bluetooth на поточному 
пристрої Bluetooth.

 • Щоб видалити з'єднані в пару пристрої з DS3480, 
натисніть і утримуйте  протягом п'яти секунд.

Відтворення вмісту пристрою 
Bluetooth

1 Перевірте, чи не встановлено iPhone/ 
iPod у роз'єм Lightning док-станції. 

2 Якщо з'єднання встановлено успішно, 
розпочніть відтворення музики на 
DS3480. 
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Примітка

 • Перевірте, чи відстань між DS3480 і пристроєм 
Bluetooth не перевищує 10 метрів.

 • Передача музики може перериватися, якщо між 
пристроєм і DS3480 наявні такі перешкоди, як стіни 
чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій 
частоті.

Відтворення через 
аудіокабель
Через кабель MP3 link можна також 
відтворювати на DS3480 вміст зовнішніх 
аудіопристроїв, наприклад MP3-програвача. 
1 Для під'єднання зовнішнього 

аудіопристрою до DS3480 
використовуйте кабель MP3 link. 

 
2 На DS3480 виконайте такі дії: 

• перевірте, чи призупинено 
відтворення музики на iPhone/ iPod, 
який встановлено на док-станцію 
DS3480;

• вимкніть функцію Bluetooth на 
пристрої Bluetooth, під'єднаному до 
DS3480.

3 Запустіть відтворення музики і змініть 
рівень гучності на зовнішньому 
аудіопристрої. 

Налаштування гучності
• Натискайте кілька разів ,  ; або 
• Натисніть та утримуйте , , щоб 

швидко збільшити або зменшити рівень 
гучності. 
 » Коли буде досягнуто максимального 

або мінімального рівня гучності, 
відповідний індикатор ,  буде 
блимати жовтим світлом.
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5 Заряджання

Заряджання через роз'єм 
Lightning док-станції
Через роз'єм Lightning док-станції DS3480 
можна заряджати iPhone/ iPod, коли 
увімкнено або вимкнено відтворення музики. 
1 Встановіть iPhone/ iPod на роз'єм 

Lightning док-станції DS3480. 
2 Під'єднайте DS3480 до мережі 

живлення. 

  

Заряджання через роз'єм 
USB
Через роз'єм USB на DS3480 можна 
заряджати мобільний телефон. 
1  За допомогою кабелю USB під'єднайте 

зовнішній пристрій до DS3480. 
2 Під'єднайте DS3480 до мережі 

живлення. 
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6 Оновлення 
програмного 
забезпечення

За допомогою додатка ClockStudioна 
iPhone/ iPod можна оновлювати програмне 
забезпечення DS3480.
1 iPod/ iPhone має бути підключено до 

Інтернету. 
2 Встановіть iPhone/ iPod у роз'єм Lightning 

док-станції DS3480.
 » ClockStudio розпочне пошук 

доступних оновлень програмного 
забезпечення. 

 » Якщо оновлення програмного 
забезпечення доступне, 
відобразиться відповідне 
повідомлення. 

  
3 Для завершення оновлення програмного 

забезпечення дотримуйтесь інструкцій 
на екрані.

Примітка

 • Під час оновлення програмного забезпечення 
iPhone/ iPod має бути увімкнено і встановлено на 
док-станцію DS3480.
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7 Технічні характеристики

Підсилювач
Номінальна вихідна потужність 2 x 5 Вт RMS

Загальна інформація
Блок живлення
 – Мережа змінного струму
  
– Батарея

Модель: KSASB0241200200HE (Philips);
Вхід: 100-240 В (змінний), 50/60 Гц, 0,6 А;
Вихід: 12 В  2 А
Літій-іонна батарея

Споживання електроенергії під час експлуатації <18 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікуван-
ня

<0,5 Вт

Макс. навантаження для iPod/iPhone 5 В  1 А
Розміри 
 - Головний блок (Ш x В x Г)

 
274 x 143 x 109 мм

Вага
 - Головний блок

 
1,2 кг

Робоча температура і вологість: від 0 °C до 45 °C, вологість від 5% до 90% для 
усіх кліматів.

Температура і вологість зберігання: від -40 °C до 70 °C, від 5% до 95%

Bluetooth
Версія Bluetooth V2.1 + EDR
Частотний діапазон 2,402–2,480 ГГц, ISM
діапазон 10 м (вільного простору)
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8 Усунення 
несправностей

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання цього пристрою 
виникають певні проблеми, перш ніж 
звертатися до центру обслуговування, 
скористайтеся наведеними нижче порадами. 
Якщо це не вирішить проблему, відвідайте 
веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/
support). Коли Ви звертаєтесь до компанії 
Philips, пристрій, номер моделі та серійний 
номер мають бути під руками.

Немає звуку або низька 
якість звуку
 • Налаштуйте гучність на док-гучномовці. 
 • Налаштуйте гучність на пристрої 

iOS, пристрої Bluetooth чи іншому 
зовнішньому пристрої.

Кнопки на гучномовці не 
відповідають
• Одночасно натисніть і утримуйте 

протягом 3 секунд кнопки  і  на 
док-гучномовці. Таким чином можна 
відновити заводські налаштування док-
гучномовця.

• Від'єднайте і знову під'єднайте кабель 
змінного струму, тоді увімкніть док-
гучномовець ще раз.

Про з'єднання Bluetooth
Музика з пристрою Bluetooth не 
відтворюється навіть після успішного 
встановлення з'єднання Bluetooth.
 • Пристрій Bluetooth не підтримує 

відтворення музики через гучномовець. 
Низька якість звуку під час відтворення 
музики з пристрою Bluetooth.
 • Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій Bluetooth ближче 
до гучномовця або усуньте перешкоди 
між пристроєм Bluetooth і гучномовцем.

Не вдається під'єднати пристрій Bluetooth 
до гучномовця.
 • Пристрій Bluetooth не підтримує 

потрібні для гучномовця профілі. 
 • Не увімкнено функцію Bluetooth 

пристрою. Про увімкнення функції 
Bluetooth читайте в посібнику 
користувача пристрою.

 • Гучномовець не перебуває у режимі 
з'єднання у пару. 

• Гучномовець уже під'єднано до іншого 
пристрою з функцією Bluetooth. Вимкніть 
функцію Bluetooth на такому пристрої і 
спробуйте знову.

З'єднаний у пару пристрій постійно 
під'єднується і від'єднується.
 • Низька якість прийому сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій Bluetooth ближче 
до гучномовця або усуньте перешкоди 
між пристроєм Bluetooth і гучномовцем.

 • Для заощадження енергії на деяких 
пристроях з'єднання Bluetooth може 
вимикатись автоматично. 
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