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1 Tärkeää

Turvallisuus
•	 Lue nämä ohjeet.
•	 Säilytä nämä ohjeet.
•	 Huomioi varoitukset.
•	 Noudata kaikkia ohjeita.
•	 Älä käytä laitetta veden lähellä.
•	 Puhdista vain kuivalla liinalla.
•	 Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
•	 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, 

kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita 
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimia). 

•	 Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 
astumiselta.

•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

•	 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta 
ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei 
käytetä pitkään aikaan. 

•	 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite 
on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai 
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään 
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, 
laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on 
pudonnut.

•	 Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla: 
•	 Asenna paristot oikein, laitteen ja 

paristojen navat (+ ja -) vastakkain. 
•	 Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
•	 Poista paristot, jos laite on pitkään 

käyttämättä.
•	 Akkuja tai paristoja (asennettu) ei 

saa altistaa korkeille lämpötiloille, 
esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

•	 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 
nesteitä. 

•	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

•	 Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran 
katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on 
edelleen käytettävissä.

•	 Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja 
virtalähteitä.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.

Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti 
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän 
valtuudet laitteen käyttämiseen.

 
Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC 
vaatimuksia.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio 
on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa 
osoitteessa www.philips.com/support.

 
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.
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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 
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.

  
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin 
WOOX Innovationsilla on käyttölupa.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
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2 Telakointikaiutin 
Androidille™

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä telakointikaiuttimella voit:

•	 toistaa ääntä Android-laitteesta tai 
ulkoisesta laitteesta

•	 ladata laitteen.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite 
•	 Verkkolaite
•	 3,5 mm:n äänikaapeli
•	 Painetut materiaalit
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Päälaitteen yleiskuvaus

  
a 

•	 Bluetooth-valo

b POWER
•	 Käynnistä/sulje telakointikaiutin tai siirrä 

telakointikaiutin valmiustilaan.

c Säätöpyörä
•	 Vakauta telakoitu laite.

d AUDIO IN
•	 Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

e CHARGING 
•	 Voit ladata muut kuin Android-laitteet 

USB-kaapelilla.

f DC IN
•	 Virtalähteen liitäntä

b

a
g

h

f

e

c

d

g FlexiDock 2 (Android-laitteet)

h - VOL +
•	 Säädä äänenvoimakkuutta.
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3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virtalähde
Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää 
joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta

Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa telakointikaiuttimen 
takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

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

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

 
Vaihtoehto 2: Paristot

Varoitus

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

1 Avaa paristolokero.
2 Aseta 4 AA-paristoa kuvan mukaisesti siten, 

että pariston navat ovat oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

 
Huomautus

 • Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot 
keräyspisteeseen. 

 • Paristot on tarkoitettu ainoastaan varmistukseen. 
Paristoja käytettäessä telakointikaiutinta ei voi käyttää 
telakoidun laitteen sisällön toistamiseen.

 • Toistettaessa telakoidusta laitteesta, ja jos 
telakointikaiuttimeen on asennettu paristot, toisto 
loppuu, kun telakointikaiuttimen virtajohto irrotetaan 
pistorasiasta. Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan. 
Käynnistä telakointikaiutin uudelleen valitsemalla  ja 
siirry äänitulo-/Bluetooth-/USB-tilaan.

Käynnistäminen
Käynnistä telakointikaiutin valitsemalla POWER.

 » LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Siirtyminen valmiustilaan
Siirrä telakointijärjestelmä valmiustilaan 
painamalla POWER-painiketta uudelleen.

 » LED-merkkivalo sammuu.
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4 Toistaminen
Tällä telakointikaiuttimella voit toistaa ääntä eri 
laitteista.

Telakoi ja toista

Android™-yhteensopiva
Jotta voisit käyttää telakointikaiuttimesi kaikkia 
ominaisuuksia, Android-laitteessasi on oltava 

•	 Android-käyttöjärjestelmä (versio 4.2 
tai uudempi)

•	 mikro-USB-liitäntä
•	 Android Open Accessory (AOA) -tuki.

Muilla laitteilla, joissa on mikro-USB-liitäntä 
ja Bluetooth, voit käyttää telakointikaiutinta 
seuraaviin toimintoihin:

•	 Voit ladata Android-laitteen 
telakointikaiuttimessa.

•	 Laitteen lataus CHARGING 
-liitännässä.

•	 Äänen toistaminen Bluetooth-
yhteydellä.

Telakoi Android-laite.
Toistaminen ja Android-puhelimen lataaminen 
edellyttää, että se on ensin telakoitu 
telakointikaiuttimeen.
1 Tarkista Android-laitteen micro USB 

-liitännän suunta. Jos USB-liitännässä on 
suojakansi, avaa se.

2 Käännä tarvittaessa USB-liitintä 
telakointikaiuttimessa ja aseta sitten 
Android-laite telakointiasemaan.

  
3 Vakauta laite liittimen takana olevalla 

säätöpyörällä.
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4 Liu'uta liitintä, jotta saat asetettua laitteen 
keskelle telakointikaiutinta.

  
Vihje

 • Jos micro USB -liitäntä on laitteen päällä, näyttöä 
voidaan kääntää automaattisesti.

Toistaminen Android-laitteesta
Voit toistaa musiikkia telakointikaiuttimeen 
asetetusta Android-laitteesta.
1 Käynnistä telakointikaiutin valitsemalla .
2 Toistaminen Android-laitteesta

 » Voit toistaa musiikkia 
telakointikaiuttimella.

Vihje

 • Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla - VOL +.
 • Paristoja käytettäessä telakointikaiutinta ei voi käyttää 

telakoidun laitteen sisällön toistamiseen.

Äänen toistaminen 
manuaalisella Bluetooth-
liitännällä
Telakointikaiutin siirtää musiikkia kannettavasta 
laitteesta järjestelmään Bluetoothin langattoman 
tekniikan avulla. 

Huomautus

 • Bluetooth-laitteen Bluetooth-ohjelmiston version täytyy 
olla vähintään 2.1. 

 • Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen 
ja tämän telakointikaiuttimen välille, tutustu laitteen 
Bluetooth-ominaisuuksiin. 

 • Älä pidä tämän telakointikaiuttimen lähellä toisia 
sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.

1 Aktivoi Bluetooth painamalla 
telakointikaiuttimessa  -painiketta.
 » Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu.

2 Ota käyttöön Bluetooth-laitteen Bluetooth-
toiminto.
•	 Eri laitteissa saattaa olla eri tapa ottaa 

Bluetooth käyttöön.
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3 Etsi Bluetooth-laitteita, jotka voivat 
muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa.

 
4 Kun laitteen näytössä näkyy [PHILIPS 

AS360] (Philips AS360), aloita yhteyden 
muodostaminen valitsemalla se.
 » Kuulet kaksi merkkiääntä, kun yhteys on 

muodostettu.

5 Toista ääntä laitteen mediasoittimella.
 » Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta. 

Vihje

 • Tehokas kantama telakointikaiuttimen ja pariliitetyn 
laitteen välillä on noin 10 metriä. 

 • Mikä tahansa este kaiuttimen ja laitteen välillä voi 
lyhentää kantamaa.
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5 Muut toiminnot

Äänen toisto ulkoisesta 
laitteesta
Voit kuunnella tällä telakointikaiuttimella ääntä 
ulkoisesta laitteesta.
1 Kytke 3,5 mm:n äänikaapeli (vakiovaruste)

•	 AUDIO IN-liitäntään.
•	 ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

2 Toista ääntä ulkoisesta laitteessa (lisätietoja 
on laitteen käyttöoppaassa).

Lataa Android-laite.
Kun telakointikaiuttimeen on kytketty virta, 
telakoitu laite alkaa latautua automaattisesti.

Vihje

 • Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa Android-
laitteissa, joissa on micro USB -liitintä.

 • Lataaminen ei onnistu, jos laite toimii paristoilla.

Lataa muut kuin Android-
laitteet USB-liitännässä
Liitä USB-kaapeli (lisävaruste)

•	 telakointikaiuttimen takapaneelin 
CHARGING -liitäntään. 

•	 laitteen micro USB -liitäntään.

Huomautus

 • Emme voi taata, että kaikki USB-kaapelit toimivat tämän 
telakointikaiuttimen kanssa.

 • Lataaminen ei onnistu, jos laite toimii paristoilla.
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6 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Virta  OH-1028A0903000U-
VDE (Philips) 
Tulo: 100–240 V~, 50/60 
Hz, 800 mA MAX 
Lähtö: 9 V,  3 A

Paristo 4 x AA
Virrankulutus käy-
tössä

<18 W

Virrankulutus Eco Po-
wer -valmiustilassa

 <0,5 W

Mitat – päälaite 
 (L x K x S)

 
260 x 90 x 95 mm

Paino – päälaite 1,18 kg
Lataaminen 
- mikro-USB-liitän-
nällä
 - CHARGING 
-liitännällä

 
1 A
 
1 A

Kaiuttimen impe-
danssi

4 ohmia



12 FI

7 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/support. Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.
 
Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että telakointikaiuttimen 

virtajohto on liitetty oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.
 • Varmista, että akut on asetettu oikein.
 • Jos telakointikaiuttimeen on asennettu 

paristot, se siirtyy valmiustilaan, kun 
telakointikaiuttimen virtajohto irrotetaan 
pistorasiasta. Käynnistä telakointikaiutin 
uudelleen  -painikkeella.

 
Telakoitu laite ei vastaa
 • Telakoi ja toista -toiminto tukee vain 

Android-laitteita, joiden käyttöjärjestelmän 
version on vähintään 4.2.

 • Telakoi ja toista -toiminto ei ole 
käytettävissä, kun laite toimii paristoilla.

 
Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen
•	 Säädä telakointikaiuttimen 

äänenvoimakkuutta.
•	 Säädä Android-laitteen äänenvoimakkuutta.
 
Laite ei vastaa
 • Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen 

jälkeen telakointikaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice.
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