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1 Svarīgi

Piezīme
•• Datu plāksnīte atrodas produkta apakšā.

Pirms produkta izmantošanas izlasiet visu
pievienoto drošības informāciju.

Rūpes par apkārtējo vidi
Drošība
Brīdinājums
•• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.
•• Nekad neeļļojiet nevienu ierīces daļu.
•• Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā
aprīkojuma.

•• Neglabājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas

vai siltuma avotu tuvumā.
•• Nodrošiniet, ka jums vienmēr ir ērta piekļuve elektrības
vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atslēgtu ierīci
no strāvas.

•
•
•
•
•

Izmantojiet tikai ražotāja norādītos
piederumus.
Informāciju par strāvas padevi skatiet
lietotāja instrukcijās.
Sargiet produktu no pilieniem un šļakstiem.
Nenovietojiet uz produkta priekšmetus, kas
var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem
pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).
Ja Direct Plug-in adaptera spraudnis tiek
izmantots ierīces atvienošanai, šai ierīcei
jāturpina vienmērīgi darboties.

Atbilstība

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām
radio interferences prasībām.
EK atbilstības deklarācijas kopija pieejama
lietotāja rokasgrāmatas pārnesama dokumentu
formāta (PDF) versijā vietnē www.philips.com/
support.
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Vides informācija
Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki
iepakojuma elementi. Centāmies izmantot tādu
iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu
grupās: kartons (kārba), putu polistirols
(polsterējums) un polietilēns (maisiņi, putuplasta
aizsargloksne).
Produkts veidots no materiāliem, ko var
pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc
specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos
noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma
materiāliem un vecām ierīcēm.

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no
augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu
urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu
attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko
produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem
noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus
kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz
novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību.

Paziņojums

Uzraksti "Made for iPod" un "Made for iPhone"
nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts,
lai to pievienotu tieši attiecīgi iPod vai iPhone,
un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple
veiktspējas standartiem. Uzņēmums Apple
neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību
vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī
piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone
var ietekmēt darbību bezvadu tīklā.
iPod un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes,
reģistrētas ASV un citās valstīs.
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2 Jūsu dokstacijas
skaļrunis

Galvenā bloka pārskats
a

c
d

b

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/
welcome.

e

Ja sazināsieties ar Philips, jums tiks vaicāti šīs
ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa
numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā.
Pierakstiet šos numurus šeit:
Modeļa Nr. __________________________
Sērijas Nr. ___________________________

Ievads
Izmantojot šo dokstacijas skaļruni, varat:
• klausīties mūziku no sava iPod/iPhone;
• klausīties skaņas ierakstus no ārējas ierīces;
• skatīt pulksteni.

Komplektācija
Pārbaudiet vai iepakojumā ir iekļauts:
• Galvenais bloks
• Īsā lietošanas rokasgrāmata
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a iPod/iPhone doks
b Displeja panelis
c VOL/
• Pagrieziet, lai noregulētu skaļumu.
• Nospiediet, lai pauzētu/atsāktu
atskaņošanu.
d

•

Nospiediet, lai regulētu displeja paneļa
spilgtumu.

e AUDIO IN
• Pievienojiet ārēju audio ierīci.

3 Pagatavošana
Vienmēr izpildiet šajā nodaļā sniegtās instrukcijas
norādītajā secībā.

Barošanas pievienošana
Ievērībai
•• Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai

strāvas spriegums atbilst ierīces apakšā norādītajam
spriegumam.
•• Elektriskā trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas
adapteri, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas.
Nekad nevelciet aiz vada.
•• Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārliecinieties,
vai esat veicis pārējos savienojumus.

Pievienojiet maiņstrāvas vadu sienas
kontaktligzdā.

Spilgtuma regulēšana
Lai regulētu displeja paneļa spilgtumu, atkārtoti
nospiediet .
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4 Atskaņošana
iPod/iPhone klausīšanās
1

Ievietojiet savu iPod/iPhone.

2

Atskaņojiet savu iPod/iPhone.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPod touch (4. paaudze)
iPod touch (3. paaudze)
iPod touch (2. paaudze)
iPod touch (1. paaudze)
iPod nano (6. paaudze)
iPod nano (5. paaudze)
iPod nano (4. paaudze)
iPod nano (3. paaudze)
iPod nano (2. paaudze)
iPod nano (1. paaudze)
iPod mini
iPod classic
iPod ar video
iPod ar krāsu displeju
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

iPod/iPhone uzlāde

Piezīme
•• Ierīce automātiski sinhronizē laiku no iPod/iPhone, kad
iPod/iPhone tiek ievietots dokā.

Skaļuma regulēšana

Kad sistēma ir pievienota strāvas padevei,
dokotais iPod/iPhone tiek uzlādēts.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Pagrieziet VOL, lai regulētu skaļumu.
AUDIO IN

5

VOL

Saderība
Paredzēts Apple iPod modeļiem ar 30 tapu
doka savienotāju:
6
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Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli (nav
piegādāts) pie:
• ligzdas AUDIO IN ierīces aizmugurē;
• ārējas audio ierīces austiņu ligzdas.

5 Specifikācijas

Brīdinājums

Pastiprinātājs
Nominālā izejas jauda

20 W RMS

MODELIS:
S018KV1000180
(Philips)
Ieeja: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 500 mA
Izeja: 10,0 V
mA

1800

vai MODELIS: OH1024A1001800U-VDE
(Philips)
Ieeja: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 650 mA
Enerģijas patēriņš
darbības laikā
Enerģijas patēriņš
gaidstāves laikā
Izmēri
- Galvenais bloks

Izeja: 10 V
<10 W

•• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet
remontēt sistēmu patstāvīgi.

Vispārīga informācija
Maiņstrāva

6 Traucējummeklēšana

1,8 A

Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas,
pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt
remontu. Ja problēma nav novērsta, atveriet
Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/
welcome). Sazinoties ar Philips, turiet ierīci
blakus un piefiksējiet modeļa numuru un sērijas
numuru.
Nav strāvas padeves
•• Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas
adapteris ir pareizi pievienots.
•• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas ligzdā ir
strāva.
Nav skaņas
•• Noregulējiet skaļumu.

<1 W

216 x 102 x 112 mm

(P x A x Dz)
Svars
- Galvenais bloks

0,68 kg
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