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1 Fontos!

Biztonság
•	 Kizárólag a gyártó által javasolt 

tartozékokat használja.
•	 Csak	a	használati	utasításban	listázott	

tápegységeket használja.
•	 A készüléket nem érheti nedvesség és 

kifröccsent folyadék. 
•	 Ne helyezzen a készülékre semmilyen 

veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő	gyertyát).	

•	 Az elemeket és elemcsomagokat óvja a 
magas	hőmérséklettől,	ezért	ne	tegye	ki	
például közvetlen napfény hatásának, ne 
helyezze	tűz	közelébe	stb.

•	 Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, 
felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy 
egyenértékű	típussal	szabad.

•	 Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos	megszakítóeszközként,	a	
megszakítóeszköznek	mindig	szabadon	
hozzáférhetőnek	kell	lennie.

Figyelem

 • A	készülék	borítását	megbontani	tilos.	
 • Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 • Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.
 • Ne	tegye	ki	a	készüléket	közvetlen	napfény,	nyílt	láng	
vagy	hő	hatásának.	

 • Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy 
csatlakozó	könnyen	hozzáférhető	legyen,	hogy	a	
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megfelelőség

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

Megfelelőségi	nyilatkozat

 
A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a 
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges 
előírásainak	és	kiegészítéseinek.	A	Megfelelőségi	
nyilatkozat	a	www.philips.com/support	címen	
olvasható.

Megjegyzés

 • A	típusazonosító	tábla	az	elemtartó	rekeszben	található.

Óvja a környezetet!
Környezetvédelemmel	kapcsolatos	tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
csomagolóanyagot.	Igyekeztünk	úgy	kialakítani	
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
legyen	a	következő	három	anyagra:	karton	
(doboz),	polisztirol	(védőelem)	és	polietilén	
(zacskó,	védő	habfólia).	
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 
és	újrahasznosítani.	Kérjük,	tartsa	szem	előtt	
a csomagolóanyagok és régi készülékek 
leselejtezésére	vonatkozó	helyi	előírásokat.



3HU

 
Ez	a	termék	kiváló	minőségű	anyagok	és	
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók	és	újra	felhasználhatók.	

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek	szelektív	hulladékként	történő	
gyűjtésének	helyi	feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak 
megfelelően,	és	a	kiselejtezett	készülékeket	
gyűjtse	elkülönítve	a	lakossági	hulladéktól.	A	
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével 
segít	megelőzni	a	környezet	és	az	emberi	
egészség károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, 
ezért ne kezelje ezeket háztartási 
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok 
szelektív	hulladékkezelésére	vonatkozó	helyi	
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált 
akkumulátorok	helyes	kiselejtezésével	segít	
megelőzni	a	környezet	és	az	emberi	egészség	
károsodását.
A	termék	beépített	akkumulátor	eltávolítását	
minden	esetben	bízza	szakmai	személyzetre.

 

Megjegyzés
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók 
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX 
Innovations engedéllyel használja ezeket a 
megjelöléseket.

 
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és 
a	„Made	for	iPad”	címkék	azt	jelentik,	hogy	
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, 
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra 
készültek,	és	gyártói	tanúsítvánnyal	rendelkeznek	
arról,	hogy	megfelelnek	az	Apple	teljesítményi	
előírásainak.	Az	Apple	nem	vállal	felelősséget	
a	készülék	működéséért,	vagy	a	biztonsági	és	
szabályozó	előírásoknak	való	megfelelésért.	
Kérjük,	vegye	figyelembe,	hogy	a	tartozék	
iPod,	iPhone	vagy	iPad	készülékekkel	történő	
használata befolyásolhatja a vezeték nélküli 
teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
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2 Dokkolós 
hangsugárzó

A doboz tartalma
Ellenőrizze	és	azonosítsa	be	a	csomag	tartalmát:
•	 Főegység
•	 AC/DC hálózati adapter
•	 Gyors üzembe helyezési útmutató
•	 Biztonsági	előírások	és	megjegyzések

iOS alkalmazás a dokkolóhoz
A DS3480 lightning dokkolóegységével iPhone/ 
iPod	eszköze	a	következő	alkalmazásokkal	tud	
együttműködni:

•	 ClockStudioalkalmazás	(segítségével	
hangbeállításokat	választhat	ki,	
internetes	rádiót	hallgathat,	beállíthatja	
az	órát	és	ébresztőt,	valamint	frissítheti	
a	firmware-t)

Tanács

 • A ClockStudio alkalmazást iPhone/ iPod eszközének 
App	Store webboltjából szerezheti be.

Áttekintés

 
a 

•	 Nyomja meg a bekapcsoláshoz, vagy 
tartsa lenyomva 5 másodpercig a 
Bluetooth	visszaállítása	érdekében

•	 Akkumulátor töltöttségi szintjének 
jelzése

b DC IN
•	 Hálózati kábel a mellékelt AC/DC 

hálózati adapterhez

c 
•	 Töltőcsatlakozó	külső	eszközhöz	

d AUDIO IN
•	 Audiobemeneti	csatlakozó	külső	

audioeszközhöz

e 
•	 Bluetooth	állapotjelző

f 	Dokkolás	Lightning	csatlakozóval	iPod/
iPhone	eszközhöz

g , 
•	 A	hangerő	növelése	vagy	csökkentése
•	 Be-	és	kikapcsolásjelző

f

e

g

a

b

c

d
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3	 Kezdő	lépések

A DS3480 töltése
A DS3480	beépített	akkumulátorral	rendelkezik,	
amelyet a mellékelt AC/DC hálózati adapterrel 
tölthet. 
•	 Csatlakoztassa a DS3480 készüléket 

tápfeszültséghez a mellékelt AC/DC 
hálózati adapterrel. 

 
 » Akkumulátortöltés alatt 

 zölden villog, ha be van kapcsolva a 
DS3480. 
	folyamatosan	pirosan	világít,	ha	ki	van	

kapcsolva a DS3480. 
 » Ha az akkumulátor fel van töltve, a  
folyamatosan	zölden	világít	a	DS3480  
bekapcsolt állapotában; a  kikapcsol, 
ha a DS3480 ki van kapcsolva.

Tanács

 • Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a  
pirosan	világít.

 • Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal 
tölthetők	újra.	Az	akkumulátor	élettartama	és	a	töltési	
ciklusok	száma	a	használat	módjától	és	a	beállításoktól	
függ.

Be-/kikapcsolás
•	 Nyomja meg a  gombot a 

bekapcsoláshoz.
 » , 	borostyánsárgán	világítani	kezd.	
 » A	Bluetooth	állapotjelző	villog.	A	

DS3480	megkezdi	párosítást	vagy	az	
újracsatlakozást Bluetooth-on keresztül. 

 
•	 A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a  

gombot.

Automatikus készenlét
15 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs 
gombnyomás)	után	a	lejátszó	kikapcsol.
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4 Lejátszás

Lejátszás a lightning 
dokkolóegységen keresztül
A DS3480 lightning dokkolóegységén keresztül 
a	következő	iPhone/	iPod	típusokról	játszhat	le	
tartalmakat:	

•	 iPhone 5
•	 5. generációs iPod Touch
•	 7. generációs iPod nano

1 Ellenőrizze,	hogy	be	van-e	kapcsolva	a	
DS3480 készülék.

2 iPhone/ iPod készülék felszerelése a 
dokkolóegységre.

 
•	 Amikor	az	első	alkalommal	szereli	fel	

iPhone/ iPod készülékét a DS3480 
készülékre,	telepítse	a	ClockStudio 
alkalmazást az iPhone/iPod készülékre a 
rendszer	kérésének	megfelelően:	

  
3 Kezdje el a zenelejátszást az iPhone/ iPod 

készüléken. 

App store Ignore

Tanács

 • Az	iPhone/	iPod	készüléket	egyszerűen	kihúzással	
távolíthatja	el	a	dokkolóból.

Lejátszás Bluetooth 
kapcsolaton	keresztül
Bluetooth	kapcsolat	segítségével	a	DS3480 
készüléken lejátszhat Bluetooth eszközön - pl. 
iPad, iPhone, Androidos telefon - vagy laptopon 
található zenét.

 
Csatlakozás	Bluetooth	kapcsolaton	
keresztül

1 A DS3480 készüléken található  gomb 
lenyomásával kapcsolhatja be a készüléket.
 » A	Bluetooth	jelzőfény	villog.	A	

DS3480	megkezdi	párosítást	vagy	az	
újracsatlakozást Bluetooth-on keresztül. 
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2 Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth 

eszközén, és keresse meg a Philips	DS3480 
elemet.
•	 Legelső	csatlakoztatáskor	válassza	a	

Philips	DS3480	lehetőséget	a	párosítás	
megkezdéséhez.

 » A csatlakozás befejezése után a 
Bluetooth	jelzőfény	folyamatosan	
kéken	világít,	és	két	hangjelzés	hallható.	

 
 » A	következő	alkalommal,	amikor	

bekapcsolja a DS3480 eszközt, a 
hangszóró automatikusan csatlakozik a 
legutoljára	párosított	eszközhöz.	

PHILIPS DS3480

Tanács

 • A DS3480 eszköz egy másik Bluetooth eszközhöz való 
csatlakoztatásához kapcsolja ki a Bluetooth opciót az 
aktuális Bluetooth eszközön.

 • A	párosított	eszközök	DS3480	készülékről	való	
törléséhez tartsa lenyomva a  gombot öt 
másodpercig.

Lejátszás	Bluetooth	eszközről

1 Ellenőrizze,	hogy	eltávolította	iPhone/iPod	
eszközét a lightning dokkolóból. 

2 A	sikeres	csatlakoztatást	követően	kezdje	
meg a zenelejátszást DS3480 eszközén. 
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Megjegyzés

 • Győződjön	meg	róla,	hogy	a	DS3480 és a Bluetooth 
eszköz közötti távolság maximum 10 méter.

 • A zenestreaming megszakadhat az eszköz és a 
DS3480	között	lévő	akadályok	miatt,	úgy	mint	fal,	vagy	
a	közelben	lévő,	azonos	frekvencián	működő	másik	
eszköz.

Lejátszás audiokábelen 
keresztül
MP3-csatlakozókábelen	keresztül	külső	
audioeszközről	-	pl.	MP3	lejátszóról	-	is	
lejátszhat zenét a DS3480 készüléken. 
1 Egy MP3-csatlakozókábel használatával 

csatlakoztassa DS3480	eszközét	egy	külső	
audioeszközhöz. 

 
2 A DS3480	készüléken	tegye	a	következőt:	

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	leállította	a	
zenét a DS3480 készülékhez dokkolt 
iPhone/ iPod eszközön;

•	 Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a 
DS3480 készülékhez csatlakoztatott 
Bluetooth eszközön.

3 Kezdje	el	a	zenelejátszást	a	külső	
audioeszközön,	és	módosítsa	a	hangerőt.	

A	hangerőszint	beállítása
•	 Nyomja le többször a ,  gombot; vagy 
•	 Tartsa lenyomva a , 	gombot	a	hangerő	

gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez. 
 » Ha elérte a maximális vagy minimális 

szintet, a ,  borostyánsárgán villog.
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5 Töltés

Töltés a lightning 
dokkolóegységen keresztül
A DS3480 lightning dokkolóegységén keresztül 
töltheti iPhone/iPod eszközét, függetlenül attól, 
hogy zenelejátszás be van-e kapcsolva. 
1 iPhone/ iPod felszerelése a DS3480 

lightning dokkolóegységére. 
2 Csatlakoztassa a DS3480 készüléket a 

tápfeszültségre. 

  
Gondoskodjon	a	töltéséről	az	
USB-csatlakozón	keresztül.
A DS3480	USB-csatlakozójával	feltöltheti	
mobiltelefonját. 
1 	Egy	USB-kábel	segítségével	

csatlakoztathatja DS3480  készülékét egy 
külső	eszközhöz.	

2 Csatlakoztassa a DS3480 eszközt a 
hálózathoz. 
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6 Firmware 
frissítése

iPhone/ iPod eszközének ClockStudio 
alkalmazásával	frissítheti	a	DS3480	firmware-jét.
1 Ellenőrizze,	hogy	iPod/iPhone	eszköze	

csatlakozik-e az internethez. 
2 Helyezze az iPhone/iPod eszközt a DS3480 

lightning dokkolójába.
 » A ClockStudio keresni kezdi az 
elérhető	firmware-frissítéseket.	

 » Ha	a	firmware-frissítés	elérhető,	
megjelenik egy üzenet. 

  
3 Kövesse	a	képernyőn	megjelenő	

utasításokat	a	firmware-frissítéssel	
kapcsolatban.

Megjegyzés

 • A	firmware-frissítés	során	tartsa	bekapcsolva	és	a	
DS3480 dokkolóban az iPhone/ iPod eszközt.



11HU

7	 Termékjellemzők

Erősítő
Névleges	kimenő	teljesítmény 2 X 5 W RMS

Általános	információk
Tápegység
 - Váltakozó áram
  
- Elem

Típus:	KSASB0241200200HE	(Philips);
Bemenet:	100-240	V	~,	50/60	Hz,	0,6	A;
Kimenet:	12	V	  2 A
Lítium-ion	akkumulátor

Teljesítményfelvétel <18 W
Teljesítményfelvétel	készenléti	üzemmódban <0,5 W
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre 5 V  1 A
Méretek 
	-	Főegység	(Sz	x	Ma	x	Mé)

 
274 x 143 x 109 mm

Tömeg
	-	Főegység

 
1,2 kg

Üzemi	hőmérséklet	és	páratartalom: 0°C-tól 405°C-ig, 5%-tól 90%-ig Páratartalom 
bármilyen éghajlat esetén.

Tárolási	hőmérséklet	és	páratartalom: -40 °C-tól 70 °C-ig, 5%-tól 95%-ig

Bluetooth
Bluetooth verzió V2.1 + EDR
Frekvenciasáv 2,402	~	2,480	GHz	ISM	Band
Hatótávolság 10	m	(szabad	területen)
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8 Hibakeresés
Figyelem

 • A	készülék	borítását	megbontani	tilos.

Ne	próbálja	önállóan	javítani	a	készüléket,	mert	
ezzel	a	garancia	érvényét	veszíti.	
Ha a készülék használata során problémákba 
ütközik,	nézze	át	az	alábbi	pontokat,	mielőtt	
szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
weboldalára	(www.philips.com/support).	Amikor	
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon	a	készülék	közelében,	és	készítse	
elő	a	készülék	típus-	és	sorozatszámát.

Nincs	hang,	vagy	torz	a	hang
 • Állítsa	be	a	hangerőt	a	dokkolós	

hangszórón. 
 • Állítsa	be	a	hangerőt	iOS	eszközén,	a	

Bluetooth	eszközön	vagy	más	külső	
eszközön.

Nincs	válasz	a	hangszóró	
gombjainak megnyomásakor
•	 Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a  

és  gombokat a dokkolós hangsugárzón. 
Visszaállíthatja	a	dokkolós	hangsugárzó	
gyári	beállításait.

•	 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
dokkolós hangsugárzót.

A	Bluetooth	kapcsolatról
Sikeres	Bluetooth	csatlakozást	követően	sem	
megy	a	zenelejátszás	a	Bluetooth	eszközről
 • A Bluetooth eszköz nem képes 

együttműködni	a	hangsugárzóval	a	
zenelejátszáshoz. 

Gyenge	a	Bluetooth	eszközről	lejátszott	zene	
hangminősége.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Helyezze 

közelebb a Bluetooth eszközt a 
hangsugárzóhoz,	vagy	távolítsa	el	a	
Bluetooth eszköz és a hangsugárzó közötti 
akadályokat.

Nem	tudom	csatlakoztatni	Bluetooth	
eszközömet	a	hangsugárzóval.
 • A Bluetooth eszköz nem támogatja a 

hangsugárzóhoz	szükséges	profilokat.	
 • A készülék Bluetooth funkciója nincsen 

engedélyezve. A Bluetooth funkció 
engedélyezésének módját a készülék 
felhasználói útmutatójában találja.

 • A hangsugárzó nincs párba rendezési 
módban. 

•	 A hangsugárzó már egy másik Bluetooth 
eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki a 
Bluetooth funkciót az eszközön és próbálja 
újra.

A	párba	rendezett	eszköz	egyfolytában	
csatlakozik	és	lecsatlakozik.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Helyezze 

közelebb a Bluetooth eszközt a 
hangsugárzóhoz,	vagy	távolítsa	el	a	
Bluetooth eszköz és a hangsugárzó közötti 
akadályokat.

 • Néhány eszközön a Bluetooth 
kapcsolat automatikusan kikapcsol az 
energiatakarékosság érdekében. 





Specifications	are	subject	to	change	without	notice.
2013	©	WOOX	Innovations	Limited.	All	rights	reserved.
This	product	was	brought	to	the	market	by	WOOX	Innovations	
Limited or one of its affiliates, further referred to in this 
document	as	WOOX	Innovations,	and	is	the	manufacturer	of	the	
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