Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie?
Skontaktuj się z

Instrukcja obsługi
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1 Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych
na skutek postępowania niezgodnego
z instrukcjami.

Uwaga

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer
Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego
obsługę.

Bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu

To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.

elektronicznym.

•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni
słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.

•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu
zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia
urządzenia od źródła zasilania.

•
•

•

•
•
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Urządzenie nie powinno być narażone na
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu
potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. naczyń wypełnionych płynami czy
płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo
dostępne.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji
upewnij się, że z każdej strony urządzenia
zachowany jest odpowiedni odstęp.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz
akcesoriów wskazanych przez producenta.
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Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi

przepisami dotyczącymi utylizacji baterii,
ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka
polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.

iPod i iPhone są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych. i innych krajach.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia.

Wykonywanie nieautoryzowanych
kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań
dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy
używać niniejszego urządzenia do takich celów.

„Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne
zostało zaprojektowane do podłączania
odpowiednio do odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat
od producenta potwierdzający spełnianie
standardów firmy Apple. Firma Apple nie
odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego
zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa
i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że
używanie tego akcesorium z odtwarzaczem
iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ
na poprawne działanie bezprzewodowe.
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2 Twój głośnik ze
stacją dokującą
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi
świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.

Opis urządzenia

a
b
c

h
i

Wstęp
Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia
słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone i
innych urządzeń audio.

d

Zawartość opakowania

e
f

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego
zawartość:
• Jednostka centralna
• 1 zasilacz sieciowy
• Krótka instrukcja obsługi
• Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

a Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod
i telefonu iPhone
b Wskaźnik LED
c

•

Włączanie i wyłączanie urządzenia.

d Komora baterii
e DC IN
• Gniazdo zasilania elektrycznego.
f AUDIO IN
• Podłączanie zewnętrznych urządzeń
audio.
g VOLUME
• Regulacja poziomu głośności.
h
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•

Odtwarzanie/wstrzymywanie.

3 Czynności
wstępne
DC IN

Przestroga
•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją
obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w
podanej tu kolejności.
W przypadku kontaktu z firmą Philips należy
podać numer modelu i numer seryjny
urządzenia. Numer modelu i numer seryjny
można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz
numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Opcja 2: Zasilanie z baterii
Przestroga
•• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z

daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii
nigdy nie należy wrzucać do ognia.
•• Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie będą
używane przez dłuższy czas.
•• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym
pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Otwórz komorę baterii.

Podłączanie zasilania

1

Ta stacja dokująca z głośnikiem może być
zasilana prądem przemiennym lub pracować na
zasilaniu bateryjnym.

2

Włóż 4 baterie AA o napięciu 1,5 V z
zachowaniem odpowiedniej biegunowości
(+/-), w sposób pokazany na ilustracji.
Zamknij komorę baterii.

4X1.5V UM3/LR6

Opcja 1: Zasilanie prądem
przemiennym
Przestroga
•• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie

źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną
na spodzie urządzenia.
•• Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania
sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z
gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:
• gniazda zasilania z tyłu stacji dokującej
z głośnikiem,
• gniazdka elektrycznego.

Włączanie
Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą
z głośnikiem.
»» Wskaźniki LED zaświecą się.
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Przełączanie w tryb gotowości
Stacja dokująca z głośnikiem przełącza się w
tryb gotowości w następujących sytuacjach:
• Ponowne naciśnięcie przycisku .
• 15-minutowa bezczynność stacji
dokującej z głośnikiem zasilanej prądem
przemiennym.
»» Wskaźniki LED zostaną wyłączone.

4 Odtwarzanie
Odtwarzanie z odtwarzacza
iPod lub telefonu iPhone
Za pośrednictwem tej stacji dokującej z
głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia
iPod/iPhone.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone
Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje
następujące modele urządzeń iPod i iPhone.
Wykonano dla:
• iPod touch (5. generacji)
• iPod nano (7. generacji)
• iPhone 5

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/
iPhone

1
2
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Naciśnij przycisk , aby włączyć stację
dokującą z głośnikiem.
»» Wskaźniki LED zaświecą się.
Umieść urządzenie iPod/iPhone w
podstawce dokującej.

3

Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu
iPod/iPhone.
»» Muzyka będzie odtwarzana przez
głośnik stacji dokującej.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone
Uwaga

Regulacja głośności
Aby dostosować poziom głośności:
• Naciśnij przycisk +/- w stacji dokującej
z głośnikiem; lub
• Wyreguluj poziom głośności w
urządzeniu iPod/iPhone lub urządzeniu
zewnętrznym.

•• Jeśli stacja dokująca jest zasilana z baterii, nie można
ładować urządzenia iPod/iPhone.

Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/
iPhone rozpoczyna się po podłączeniu
stacji dokującej z głośnikiem do gniazdka
elektrycznego.

Odtwarzanie z urządzenia
zewnętrznego
Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia
również odtwarzanie muzyki z urządzenia
zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.
Uwaga

Wskazówka
•• Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana bateryjnie,

dźwięk jest cichszy niż w przypadku zasilania sieciowego.

•• Upewnij się, że w głośniku nie jest wykrywany dźwięk
ze złącza dokującego.

1
2

3

Naciśnij przycisk , aby włączyć stację
dokującą z głośnikiem.
Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony
do zestawu) do:
• gniazda AUDIO-IN z tyłu stacji
dokującej z głośnikiem,
• gniazda słuchawkowego w urządzeniu
zewnętrznym.
Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu
(patrz instrukcja obsługi urządzenia).
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5 Dane techniczne
Wzmacniacz

Ostrzeżenie

Zakres mocy wyjściowej

2 x 5 W RMS

Informacje ogólne
Zasilanie
- Prąd przemienny  
- Bateria

Pobór mocy podczas
pracy
Pobór mocy w trybie
gotowości
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
Waga
- jednostka centralna

9
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6 Rozwiązywanie
problemów

Model: KSAS0151200150HE;
Napięcie wejściowe:
100–240 V ~,
50/60 Hz, 0,4 A;
Napięcie wyjściowe:
12 V 1,5 A
4 baterie AA
< 10,5 W
< 0,5 W
5V

1A

274 x 143 x 109 mm
1,06 kg

•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno
samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia
wystąpią problemy, należy wykonać poniższe
czynności sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/
welcome). Kontaktując się z przedstawicielem
firmy Philips, należy mieć przygotowane w
pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i
numer seryjny.
Brak zasilania
•• Upewnij się, stacja dokująca z głośnikiem
jest w pełni naładowana.
•• Upewnij się, że wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona prawidłowo.
•• Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest
pod napięciem.
Brak dźwięku
•• Ustaw głośność.
Brak reakcji urządzenia
•• Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego,
a następnie podłącz ją i ponownie włącz
stację dokującą z głośnikiem.
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