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1 Важно

Преди да използвате продукта, прочетете 
приложената информация за безопасност.

Безопасност

Предупреждение

 • Никога не отваряйте корпуса на това устройство. 
 • Никога не смазвайте никоя от частите на това 

устройство.
 • Никога не слагайте това устройството върху други 

електрически уреди.
 • Пазете устройството от пряка слънчева светлина, 

открит огън и топлина. 
 • Осигурете лесен достъп до захранващия кабел, 

щепсела или адаптера, за да можете да изключите 
уреда от контакта по всяко време.

• Използвайте само посочените от 
производителя принадлежности или 
аксесоари.

• За подходящи захранващи устройства 
вижте инструкциите за потребителя.

• Пазете продукта от капки или 
разливане. 

• Не поставяйте върху продукта никакви 
опасни предмети (като съдове с вода 
или запалени свещи).

• Когато за изключване се използва 
щепселът на адаптера за директно 
включване, той трябва бъде лесно 
достъпен за използване.

Съответствие

 

Този продукт е в съответствие с 
изискванията на Европейската общност 
относно радиосмущенията.

Копие на декларацията за съответствие на 
ЕС може да се намери в .pdf версията на 
ръководството за потребителя на адрес 
www.philips.com/support.

Забележка

 • Табелката с данни е разположена на долната страна 
на продукта.

Опазване на околната среда
Информация за опазване на околната среда

Премахнахме всички ненужни опаковъчни 
материали. Опитахме се да направим 
опаковката лесна за разделяне на три вида 
материали: картон (кутия), полистиренова 
пяна (буфер) и полиетилен (торбички, 
предпазен лист от пяна). 

Този продукт е изработен от материали, 
които позволяват рециклиране и повторно 
използване, ако бъдат разглобени от 
специализирана фирма. Спазвайте местните 
разпоредби за изхвърляне на материали от 
опаковката и старо оборудване.

  
Продуктът е разработен и произведен от 
висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани повторно. 

 
Символът със зачеркнат контейнер за 
отпадъци означава, че продуктът отговаря 
на европейската директива 2002/96/EC.
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Осведомете се относно местната система 
за разделно събиране на отпадъци за 
електрическите и електронните продукти.

Съобразявайте се с местните разпоредби 
и не изхвърляйте старите си продукти с 
обикновените битови отпадъци. Правилното 
изхвърляне на старите продукти помага за 
избягване на евентуални неблагоприятни 
последствия за околната среда и човешкото 
здраве.

Бележка

  
"Създадено за iPod" и "Създадено за 
iPhone" означава, че електронният 
аксесоар е предназначен за свързване 
специално към iPod или iPhone (съответно) 
и е сертифициран от разработчика 
като отговарящ на стандартите за 
производителност на Apple. Apple не носи 
отговорност за работата на това устройство, 
нито за неговото съответствие със 
стандартите за безопасност и регулаторните 
стандарти. Имайте предвид, че използването 
на този аксесоар с iPod или iPhone може да 
повлияе на безжичната производителност.

iPod и iPhone са търговски марки на Apple 
Inc., регистрирани в САЩ и други страни. 

2 Вашата 
тонколона за 
поставяне

Поздравяваме ви за покупката и добре 
дошли във Philips! За да се възползвате 
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, 
регистрирайте продукта си на www.philips.
com/welcome.

Ако се свържете с Philips, ще бъдете 
попитани за модела и серийния номер 
на устройството. Номерът на модела и 
серийният номер са отбелязани на долната 
страна на устройството. Запишете номерата 
тук: 

Модел №: __________________________

Сериен №: ___________________________

Въведение
С тази тонколона за поставяне можете:
• Да слушате музика от вашия iPod/iPhone.
• Да слушате музика от външно 

устройство.
• Да видите колко е часът.

Какво има в кутията
Проверете и установете какво съдържа 
пакетът:
• Главно устройство
• Кратко ръководство за потребителя
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Общ преглед на главното 
устройство

 
a Поставка за iPod/iPhone

b Дисплей на контролния панел

c VOL/ 
• Завъртете, за да регулирате силата 

на звука.
• Натиснете, за да направите 

пауза или да възобновите 
възпроизвеждането.

d 
• Натиснете, за да регулирате 

яркостта на дисплея на контролния 
панел.

e AUDIO IN
• За свързване на външно аудио 

устройство.

a
b

c
d

e

3 Подготовка

Винаги следвайте инструкциите в тази глава 
последователно.

Свързване към захранването
Внимание

 • Опасност от повреда на изделието! Уверете се, че 
напрежението на електрическата мрежа отговаря 
на посоченото на долната страна на устройството.

 • Опасност от токов удар! Когато изключвате 
адаптера за променлив ток, винаги издърпвайте 
щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.

 • Преди да включите адаптера за променлив ток се 
уверете, че сте спазили всички други условия.

 
Включете захранващия кабел в електрически 
контакт.
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Регулиране на яркостта
За да регулирате яркостта на дисплея на 
контролния панел, натиснете неколкократно 

.

 
4 Възпроизвеж-

дане

Слушане от iPod/iPhone
1 Поставете вашия iPod/iPhone.

  
2 Пуснете музика от вашия iPod/iPhone.

Забележка

 • Когато е поставен iPod/iPhone, устройството 
автоматично синхронизира часа от него.

Регулиране на силата на 
звука
Завъртете VOL, за да регулирате силата на 
звука.

 5

 VOL
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Съвместимост
Създадено за модели Apple iPod с 
30-щифтов съединител за докинг-станция, 
както следва:
• iPod touch (4-то поколение)
• iPod touch (3-то поколение)
• iPod touch (2-ро поколение)
• iPod touch (1-во поколение)
• iPod nano (6-то поколение)
• iPod nano (5-то поколение)
• iPod nano (4-то поколение)
• iPod nano (3-то поколение)
• iPod nano (2-ро поколение)
• iPod nano (1-во поколение)
• iPod mini
• iPod classic
• iPod с видео
• iPod с цветен дисплей
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Зареждане на iPod/iPhone
Когато системата е включена към 
захранването, поставеният iPod/iPhone 
започва да се зарежда.

Възпроизвеждане от 
външно устройство

  AUDIO IN

Свържете кабела MP3 link (не е приложен) 
към:

• входа AUDIO IN на гърба на 
устройството.

• извода за слушалки на външното 
аудио устройство.
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5 Спецификации

Усилвател
Номинална изходна мощност 20 W RMS

Обща информация
Захранване с променлив ток МОДЕЛ: S018KV1000180 (Philips)

Вход: 100-240 V ~, 50/60Hz, 500 mA

Изход: 10,0 V  1800 mA 

или МОДЕЛ: OH-1024A1001800U-VDE (Philips)

Вход: 100-240 V ~, 50/60Hz, 650 mA

Изход: 10 V  1,8 A
Потребление в режим на работа < 10 W
Потребление в режим на готовност < 1 W
Размери 

 – Главно устройство (Ш x В x Д) 216 x 102 x 112 мм
Тегло

 – Главно устройство 0,68 кг
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6 Отстраняване 
на 
неизправности

Предупреждение

 • Никога не отваряйте корпуса на това устройство.

За да запазите валидността на гаранцията, 
никога не се опитвайте да ремонтирате 
продукта сами. 

Ако срещнете проблеми при използване 
на устройството, проверете следното, 
преди да поискате сервизно обслужване. 
Ако проблемът остане нерешен, посетете 
уеб страницата на Philips (www.philips.com/
welcome). Когато се свързвате с Philips, 
погрижете се устройството да е наблизо 
и да имате подръка номера на модела и 
серийния номер.

Няма захранване
 • Уверете се, че захранващият адаптер на 

устройството е включен правилно.
 • Уверете се, че в контакта има ток.

Няма звук
 • Регулирайте силата на звука. 
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Specifications are subject to change without notice
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