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1 Turvallisuus ja 
huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää 
tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika 
johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 • 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.

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

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

•	 Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla 
pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on 
helppo ottaa uudelleen käyttöön.

•	 Varmista, että tuotteen ympärillä on 
tarpeeksi tilaa tuuletukselle.

•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

Huomautus

 
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin Philips Consumer Lifestylen 
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä 
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

 
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.
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.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 
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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, vanhoja 
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.

 
Luvattomien kopioiden tekeminen 
kopiosuojatusta materiaalista, kuten 
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja 
äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja 
täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa 
käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. 

 
Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for 
iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste 
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai 
iPhoneen, 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 tai iPhonen 
kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon 
suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, 
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. 

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointikaiutin
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja 
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.

Johdanto
Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä 
iPodista/iPhonesta ja muista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite
•	 1 x verkkolaite
•	 Pikaopas
•	 Turvallisuustiedot
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Päälaitteen yleiskuvaus

  
a iPod-/iPhone-telakointiasema

b LED-merkkivalo

c 
•	 Laitteen käynnistäminen/

sammuttaminen.

d Paristolokero

e DC IN
•	 Virtalähteen liitäntä

f AUDIO IN
•	 Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

g VOLUME
•	 Säädä äänenvoimakkuutta. 

h 
•	 Toisto/Tauko.

a

b

c

d

e
f

h
i

3 Television 
käyttäminen

Varoitus

 • Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen 
toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen 
säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään 
laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja 
sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

Virran kytkeminen
Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää 
joko verkkovirtaa tai paristoja. 

Vaihtoehto 1: Verkkovirta

Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä 
jännitettä.

 • Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla 
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä 
johdosta.

Liitä verkkojohto 
•	 telakointikaiuttimen takapaneelin 

virtaliitäntään.
•	 pistorasiaan.
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Vaihtoehto 2: Paristot

Varoitus

 • Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, 
auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja 
polttamalla.

 • Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai jos laitetta ei 
käytetä pitkään aikaan.

 • Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot 
keräyspisteeseen.

Avaa paristolokero.
1 Aseta neljä 1,5 V AA -paristoa lokeroon 

kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
2 Sulje paristolokero.

  

DC IN

4X1.5V UM3/LR6 

Käynnistäminen
Käynnistä telakointikaiutin  -painikkeella.

 » LED-merkkivalot syttyvät.

Siirtyminen valmiustilaan
Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa 
tilanteissa.

•	  -painiketta painetaan uudelleen.
•	 Kaiutinta ei käytetä 15 minuuttiin sen 

ollessa verkkovirrassa. 
 » LED-merkkivalot sammuvat.
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4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto
Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella 
äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone
Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja 
iPhone-malleja:
Mallit:
•	 iPod touch (5. sukupolvi)
•	 iPod nano (7. sukupolvi)
•	 iPhone 5

iPodin/iPhonen kuunteleminen

1 Käynnistä telakointikaiutin  -painikkeella.
 » LED-merkkivalot syttyvät.

2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

 
3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.

 » Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta. 

iPodin/iPhonen lataaminen

Huomautus

 • Jos telakointikaiuttimen virtalähteenä on paristot, iPodia/
iPhonea ei voi ladata.

Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, 
telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Toistaminen ulkoisesta 
laitteesta
Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa 
ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-
soittimesta.

Huomautus

 • Tarkista, että kaiutin ei toista ääntä telakointiliittimen 
kautta.

1 Käynnistä telakointikaiutin  -painikkeella.
2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)

•	 telakointikaiuttimen takapaneelin 
AUDIO IN -liitäntään.

•	 ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
3 Toista ääntä laitteessa (lisätietoja on laitteen 

käyttöoppaassa). 
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Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavilla 
tavoilla:

•	 Paina telakointikaiuttimen + /- 
-painikkeita tai 

•	 Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/
iPhonessa tai ulkoisessa laitteessa.

  
Vihje

 • Jos telakointikaiutin toimii paristoilla, äänenvoimakkuus 
on alempi kuin verkkovirralla.

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho 2 x 4 W RMS

Yleistä
Virtalähde
 - Verkkovirta
 - paristo

Malli: KSAS-
0151200150HE
Tulo: 100–240 V~, 
50/60 Hz, 0,4A
Lähtö: 12 V  1,5 A
4 AA-paristoa

Virrankulutus käytössä < 10,5 W
Virrankulutus valmius-
tilassa

<0,5 W

Enintään Lataus iPodille/
iPhonelle

5 V  1 A

Mitat 
 - Päälaite (L x K x S)

300 x 119 x 164 mm

Paino
 - Päälaite

1,45 kg



9 FI

6 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/welcome. Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.
Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että telakointikaiutin on ladattu 

täyteen.
 • Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty 

oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.
Ääntä ei kuulu
 • Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa
 • Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen 

jälkeen telakointikaiutin uudelleen.
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