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1 Ważne

Bezpieczeństwo
• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz 

akcesoriów wskazanych przez producenta.
• Używaj wyłącznie źródeł zasilania 

wymienionych w instrukcji obsługi.
• Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z 

kapiącą lub pryskającą wodą. 
• Nie wolno stawiać na urządzeniu 

potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 
(np. naczyń wypełnionych płynami czy 
płonących świec). 

• Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć 
przed wysokimi temperaturami (światłem 
słonecznym, ogniem itp.).

• Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza 
niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię 
można wymienić tylko na egzemplarz tego 
samego lub odpowiedniego typu.

• Jeśli urządzenie jest podłączone do 
gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka 
musi być łatwo dostępna.

Ostrzeżenie

 • Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia. 
 • Nie smaruj żadnej części urządzenia.
 • Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu 

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.

Zgodność z przepisami

 
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii 
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Deklaracja zgodności

 
Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, 
że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne 
wymagania oraz inne ważne wytyczne 
dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności 
można znaleźć na stronie internetowej pod 
adresem www.philips.com/support.

Uwaga

 • Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze baterii.

Ochrona środowiska
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 przepisami 
dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych 
urządzeń elektronicznych.
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To urządzenie zostało zaprojektowane 
i wykonane z materiałów oraz komponentów 
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego 
wykorzystania. 

 
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.
Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić 
się do osoby uprawnionej.

 
Uwaga
Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. 
Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę 
WOOX Innovations wymaga licencji.

 
„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz 
„Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium 
elektroniczne zostało zaprojektowane do 
podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, 
telefonu iPhone lub urządzenia iPad 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, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad 
może mieć wpływ na poprawne działanie 
bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi 
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach 
Zjednoczonych. i innych krajach. iPad jest 
znakiem handlowym firmy Apple Inc.
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2 Twój głośnik ze 
stacją dokującą

Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego 
zawartość:
• Jednostka centralna
• Zasilacz sieciowy
• Skrócona instrukcja obsługi
• Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aplikacja dla systemu iOS do stacji 
dokującej
Dzięki złączu dokującemu Lightning w 
urządzeniu DS3480 urządzenie iPhone/iPod 
może działać z następującą aplikacją:

• Aplikacja ClockStudio(umożliwia 
wybór ustawień dźwięku, słuchanie 
radia internetowego, ustawianie 
zegara i budzika oraz aktualizację 
oprogramowania sprzętowego)

Wskazówka

 • Aplikację ClockStudio można pobrać ze sklepu App 
Store na urządzenie iPhone/iPod.

Opis

 
a 

• Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
urządzenie; naciśnij i przytrzymaj przez 
5 sekund, aby przywrócić ustawienia 
domyślne funkcji Bluetooth

• Wskaźnik poziomu naładowania 
akumulatora

b DC IN
• Gniazdo zasilania do dołączonego 

zasilacza sieciowego
c 

• Złącze do ładowania urządzenia 
zewnętrznego 

d AUDIO IN
• Gniazdo wejściowe dźwięku dla 

zewnętrznego urządzenia audio
e 

• Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth
f  Podstawka dokująca ze złączem Lightning 

do urządzeń iPod/iPhone
g , 

• Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
• Wskaźniki włączenia/wyłączenia 

urządzenia

f

e

g

a

b

c

d
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3 Czynności 
wstępne

Ładowanie urządzenia 
DS3480
Urządzenie DS3480 ma wbudowany 
akumulator, który można ładować za pomocą 
dołączonego zasilacza sieciowego. 
• Podłącz urządzenie DS3480 do zasilania za 

pomocą dołączonego zasilacza sieciowego. 

 
 » Podczas ładowania 

wskaźnik  miga na zielono, jeśli 
urządzenie DS3480 jest włączone. 
wskaźnik  świeci na czerwono w 
sposób ciągły, jeśli urządzenie DS3480 
jest wyłączone. 

 » Po pełnym naładowaniu akumulatora 
wskaźnik  świeci na zielono w sposób 
ciągły, jeśli urządzenie DS3480 jest 
włączone. Wskaźnik  wyłącza się, gdy 
urządzenie DS3480 jest wyłączone.

Wskazówka

 • Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski, 
wskaźnik  miga na czerwono.

 • Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli 
ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli 
ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych 
ustawień.

Włączanie i wyłączanie
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk .

 » Wskaźnik ,  zacznie świecić na 
pomarańczowo. 

 » Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth 
zacznie migać. Rozpocznie się 
parowanie urządzenia DS3480 lub 
ponowne łączenie przez Bluetooth. 

 
• Aby wyłączyć urządzenie, ponownie 

naciśnij przycisk .

Automatyczny tryb gotowości
Po 15 minutach bezczynności (bez odtwarzania 
muzyki i naciskania przycisków) odtwarzacz 
wyłącza się.
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4 Odtwarzanie

Odtwarzanie przez złącze 
dokujące Lightning
Za pomocą złącza dokującego Lightning w 
urządzeniu DS3480 można odtwarzać z 
następujących urządzeń iPhone/iPod: 

• iPhone 5
• iPod touch (5. generacji)
• iPod nano (7. generacji)

1 Upewnij się, że urządzenie DS3480 zostało 
włączone.

2 Umieść urządzenie iPhone/iPod w 
podstawce dokującej.

 
• Podczas pierwszego dokowania 

urządzenia iPhone/iPod w urządzeniu 
DS3480 zainstaluj aplikację 
ClockStudio w urządzeniu iPhone/iPod 
po wyświetleniu monitu: 

  
3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w 

urządzeniu iPhone/iPod. 

App store Ignore

Wskazówka

 • Aby wyjąć urządzenie iPhone/iPod, wyciągnij je z 
podstawki dokującej.

Odtwarzanie przez Bluetooth
Za pośrednictwem funkcji Bluetooth w 
urządzeniu DS3480 można odtwarzać z 
urządzenia Bluetooth, takiego jak iPad, iPhone, 
telefon Android lub laptop.

 
Podłączanie przez Bluetooth

1 Naciśnij przycisk  na urządzeniu DS3480, 
aby je włączyć.
 » Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth 

zacznie migać. Rozpocznie się 
parowanie urządzenia DS3480 lub 
ponowne łączenie przez Bluetooth. 
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2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję 

Bluetooth i wyszukaj urządzenie Philips 
DS3480.
• W przypadku nawiązywania połączenia 

po raz pierwszy wybierz urządzenie 
Philips DS3480, aby rozpocząć 
parowanie.

 » Po nawiązaniu połączenia wskaźnik 
Bluetooth będzie świecił na 
niebiesko w sposób ciągły i zostaną 
wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe. 

 
 » Następnym razem, gdy włączysz 

urządzenie DS3480, automatycznie 
połączy się ono z ostatnio sparowanym 
urządzeniem. 

PHILIPS DS3480

Wskazówka

 • Aby połączyć urządzenie DS3480 z innym urządzeniem 
Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w obecnie 
używanym urządzeniu Bluetooth.

 • Aby usunąć sparowane urządzenia z urządzenia 
DS3480, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez pięć 
sekund.

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

1 Upewnij się, że urządzenie iPhone/iPod 
zostało wyjęte ze złącza dokującego 
Lightning. 

2 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia 
rozpocznij odtwarzanie muzyki w 
urządzeniu DS3480. 
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Uwaga

 • Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniem 
DS3480 i urządzeniem Bluetooth wynosi maksymalnie 
10 metrów.

 • Strumieniowe przesyłanie muzyki może zostać 
zakłócone przez przeszkody znajdujące się między 
urządzeniem Bluetooth a urządzeniem DS3480. Do 
takich przeszkód należą m.in. ściany i inne urządzenia 
działające w pobliżu w tej samej częstotliwości.

Odtwarzanie za 
pośrednictwem przewodu 
audio
Za pośrednictwem przewodu MP3 Link można 
również odtwarzać w urządzeniu DS3480 z 
zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza 
MP3. 
1 Za pomocą przewodu MP3 Link połącz 

urządzenie DS3480 z zewnętrznym 
urządzeniem audio. 

 
2 W urządzeniu DS3480 wykonaj 

następujące czynności: 
• Upewnij się, że zostało wstrzymane 

odtwarzanie muzyki w urządzeniu 
iPhone/iPod zadokowanym w 
urządzeniu DS3480.

• Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu 
Bluetooth podłączonym do urządzenia 
DS3480.

3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w 
zewnętrznym urządzeniu audio i dostosuj 
głośność. 

Regulacja głośności
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk ,  lub 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk , , aby 

szybko zwiększyć lub zmniejszyć poziom 
głośności. 
 » Po osiągnięciu maksymalnego lub 

minimalnego poziomu wskaźnik ,  
będzie migał na pomarańczowo.
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5 Ładowanie

Ładowanie przez złącze 
dokujące Lightning
Za pomocą złącza dokującego Lightning w 
urządzeniu DS3480 można ładować urządzenie 
iPhone/iPod, gdy odtwarzanie muzyki jest 
włączone lub wyłączone. 
1 Umieść urządzenie iPhone/iPod w złączu 

dokującym Lightning w urządzeniu DS3480. 
2 Podłącz urządzenie DS3480 do zasilania. 

  

Ładowanie przez złącze USB
Za pomocą złącza USB w urządzeniu DS3480 
można ładować telefon komórkowy. 
1  Za pomocą przewodu USB podłącz 

urządzenie DS3480 do urządzenia 
zewnętrznego. 

2 Podłącz urządzenie DS3480 do zasilania. 
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6 Aktualizacja 
oprogramowa-
nia sprzętowego

Za pomocą aplikacji ClockStudiow 
urządzeniu iPhone/iPod można aktualizować 
oprogramowanie sprzętowe urządzenia 
DS3480.
1 Urządzenie iPhone/iPod musi być 

połączone z Internetem. 
2 Umieść urządzenie iPhone/iPod w złączu 

dokującym Lightning urządzenia DS3480.
 » Aplikacja ClockStudio rozpocznie 

wyszukiwanie dostępnych aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego. 

 » Kiedy aktualizacja oprogramowania 
sprzętowego będzie dostępna, zostanie 
wyświetlony komunikat. 

  

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć 
aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Uwaga

 • Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
urządzenie iPhone/iPod musi być włączone i 
zadokowane w urządzeniu DS3480.
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7 Dane techniczne

Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej 2 x 5 W RMS

Informacje ogólne
Zasilanie 
 - Prąd przemienny 
  
- Bateria   

Model: KSASB0241200200HE (Philips); 
Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A; 
Napięcie wyjściowe: 12 V  2 A 
Akumulator litowo-jonowy   

Pobór mocy podczas pracy < 18 W
Pobór mocy w trybie gotowości < 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone 5 V  1 A
Wymiary 
 - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)

 
274 x 143 x 109 mm

Waga 
 - jednostka centralna

 
1,2 kg

Temperatura i wilgotność podczas pracy: 0–45°C, 5–90% wilgotności w przypadku wszystkich 
stref klimatycznych.

Temperatura i wilgotność podczas przechowywa-
nia:

-40–70°C, 5–95%

Bluetooth
Wersja Bluetooth V2.1 + EDR
Pasmo częstotliwości 2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg 10 m (wolna przestrzeń)
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8 Rozwiązywanie 
problemów

Ostrzeżenie

 • 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/
support). Kontaktując się z przedstawicielem 
firmy Philips, należy mieć przygotowane w 
pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i 
numer seryjny.

Brak dźwięku lub dźwięk 
zniekształcony
 • Dostosuj poziom głośności w stacji 

dokującej z głośnikiem. 
 • Dostosuj poziom głośności w urządzeniu 

z systemem iOS, urządzeniu Bluetooth lub 
innym urządzeniu zewnętrznym.

Brak reakcji na naciskanie 
przycisków na głośniku
• W stacji dokującej z głośnikiem przytrzymaj 

jednocześnie przycisk  i  przez 
3 sekundy. Można przywrócić ustawienia 
fabryczne stacji dokującej z głośnikiem.

• Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, 
a następnie podłącz ją i ponownie włącz 
stację dokującą z głośnikiem.

Połączenie Bluetooth — 
informacje
Nie można odtwarzać muzyki z urządzenia 
Bluetooth nawet po udanym nawiązaniu 
połączenia Bluetooth
 • Urządzenie Bluetooth nie odtwarza muzyki 

przez głośnik. 
Jakość dźwięku jest niska podczas odtwarzania 
muzyki z urządzenia Bluetooth.
 • Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. 

Zmniejsz odległość między urządzeniem 
Bluetooth a głośnikiem lub usuń 
przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

Nie można połączyć urządzenia Bluetooth z 
głośnikiem
 • Urządzenie Bluetooth nie obsługuje profili 

wymaganych przez głośnik. 
 • Funkcja Bluetooth nie jest włączona w 

urządzeniu. Informacje na temat włączania 
funkcji Bluetooth można znaleźć w 
instrukcji obsługi urządzenia.

 • Głośnik nie pracuje w trybie parowania. 
• Głośnik nawiązał już połączenie z innym 

urządzeniem Bluetooth. Wyłącz funkcję 
Bluetooth w tym urządzeniu i spróbuj 
ponownie.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i 
zamyka połączenie.
 • Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. 

Zmniejsz odległość między urządzeniem 
Bluetooth a głośnikiem lub usuń 
przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

 • W niektórych urządzeniach połączenie 
Bluetooth może być wyłączane 
automatycznie w celu oszczędzenia energii. 
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