
DS3480Alati seal, et teid aidata
Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt

www.philips.com/welcome
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Eestikeelne kasutusjuhend
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Enne toote kasutamist lugege läbi kõik kaasasolevad
ohutusjuhendid.
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iPod nano
seitsmes põlvkond
16GB

iPod touch
viies põlvkond
32GB 64GB

iPhone 5
16GB 32GB 64GB
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Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhendeid.
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Täieliku kasutusjuhendi alla laadimiseks külastage veebilehte
www.philips.com/support.
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Tehnilised andmed

Võimendi

Üldine informatsioon

Bluetooth

Väljundi võimsus 2 x 5 W RMS

Vooluvarustus
- vahelduvvool Mudel: KSASB00241200200HE;

Sisend: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
Väljund: 12 V 2 A

- aku Li-ion aku

Voolutarbivus töö

Voolutarbivus

Maksimaalne väljund iPodi/ 5 V 1 A

Mõõtmed
- peaseade
(L x K x S)

Kaal
- peaseade

Sageduse laineala 2.402~2.480 GHz ISM Band

Tegevusraadius 10 m (vabas ruumis)

Standard Bluetooth 2.1 + EDR

<10,5 W
ajal

< 0,5 W
puhkereþiimis

iPhone'i puhul

274 x 143 x 109 mm

1,2 kg
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1. Oluline teave

Ohutus

Vastavus

Hoiatus

Märkus

�

�

�

�

�

�

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge õlitage ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist ja
kuumusest.

Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik
juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti
eemaldada.

Tüübiplaat asub patareisahtlis.

�

�

�

�

�

�

�

Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Kasutage ainult voolutarvikuid, mis on selle kasutusjuhendi loendis.

Seadmele ei tohi tilgutada ega pritsida vedelikke.

Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. vedelikega täidetud
anumaid, põlevaid küünlaid).

Patareisid (nii patareide pakke kui ka paigaldatud patareisid) ei tohi jätta
kuumuse kätte (nagu otsene päikesevalgus, lahtine leek vms).

Esineb plahvatuse oht, kui patareid on valesti paigaldatud. Asendage
patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või
pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.
Käesolevaga deklareerib Philips Consumer Lifestyle, et see toode on
vastavuses direktiivi 1999/5/EC oluliste nõuetega ja teiste oluliste sätetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopia on
kättesaadav elektroonilises kasutusjuhendis aadressil
www.philips.com/support.

0560
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... Oluline teave

Keskkonnast hoolimine

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne
eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast
(puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt
kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun
kohalikke eeskirju.

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgkvaliteetsest materjalist ja
komponentidest, mida saab taaskasutada.

Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis
see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete
ümbertöötlemisnõuetega.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne
seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga
2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun
tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta.

Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Bluetooth ® sõnaühend ja logod on Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside alusel.

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendavad, et see
elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga
või iPadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle
seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete
standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga
võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika
Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.
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2. Teade

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com


