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1 Svarbu

Pastaba
•• Informacijos apie tipą lentelė yra ant įrenginio apatinės
dalies.

Prieš pradėdami naudoti įrenginį perskaitykite
visą pridėtą saugos informaciją.

Saugumas
Įspėjimas
•• Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.
•• Niekuomet netepkite jokių šio įrenginio dalių.
•• Niekuomet nestatykite įrenginio ant kitos elektros
įrangos.

•• Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių,

atviros liepsnos ir karščio.
•• Įsitikinkite, kad galite laisvai pasiekti maitinimo laidą,
kištuką ar adapterį, kad galėtumėte išjungti įrenginio
maitinimą.

•
•
•
•
•

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
Informacijos apie maitinimo šaltinius
ieškokite naudotojo instrukcijose.
Nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur
laša ar taškosi vanduo.
Ant įrenginio nedėkite jokių pavojingų
daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų,
degančių žvakių).
Jei tiesiogiai prijungiamo adapterio kištukas
naudojamas kaip atjungimo prietaisas,
atjungimo prietaisas turi būti lengvai
pasiekiamas

Atitiktis

Gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus
dėl radijo trikdžių.
EB atitikties deklaracijos kopiją galite rasti
naudotojo vadovo PDF versijoje adresu www.
philips.com/support.
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Rūpinimasis aplinka
Informacija apie aplinkos apsaugą
Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės.
Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti
į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno
putplastį (paminkštinimas) ir polietileną
(maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias
galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją
išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių
pakuočių ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant
aukštos kokybės medžiagas ir komponentus,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais
simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad
gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros
ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir
neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis
atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas
padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pranešimas

„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninį priedą galima atitinkamai
prijungti tik prie „iPod“ arba „iPhone“; ir buvo
sertifikuotas gamintojo, kaip atitinkantis „Apple“
standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio
veikimą ar jo saugumo ir reguliavimo standartų
atitikimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šio priedo
naudojimas su „iPod“ ar „iPhone“ gali paveikti
belaidžio tinklo spartą.
„iPod“ ir „iPhone“ yra bendrovės „Apple Inc.“
prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
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2 Jūsų garsiakalbio
stotelė

Pagrindinio įrenginio apžvalga
a

c
d

b

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki
atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu
www.philips.com/welcome.

e

Jei kreipsitės į „Philips“, jūsų paprašys pasakyti
prietaiso modelio ir serijos numerį. Modelio ir
serijos numeriai yra įrenginio apatinėje dalyje.
Surašykite skaičius čia:
Modelio nr. __________________________
Serijos nr. ___________________________

Įvadas
Naudodami šią garsiakalbio stotelę, galėsite:
• klausytis „iPod“ / „iPhone“ muzikos;
• klausytis garso įrašų iš išorinio įrenginio;
• matyti laiką.

Kas yra rinkinyje
Patikrinkite pakuotės turinį, kuriame turi būti:
• Pagrindinis įrenginys
• Trumpas naudotojo vadovas
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a „iPod“ / „iPhone“ jungtis
b Ekranas
c VOL/
• Pasukite, kad sureguliuotumėte
garsumą.
• Paspauskite, kad įjungtumėte pauzę / iš
naujo paleistumėte.
d

•

Paspauskite, kad sureguliuotumėte
ekrano šviesumą.

e AUDIO IN
• Prijunkite išorinį garso įrenginį.

3 Paruoškite
Visada naudokitės instrukcijomis šiame skyriuje
pateikta tvarka.

Prijunkite maitinimą
Atsargiai
•• Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo

įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio apatinėje
pusėje.
•• Elektros smūgio pavojus! Ištraukę AC adapterį, visada
ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
•• Prieš įkišdami AC adapterį į lizdą įsitikinkite, kad
sujungėte kitas jungtis.

Prijunkite AC maitinimo laidą prie sieninio
elektros lizdo.

Sureguliuokite šviesumą
Norėdami sureguliuoti ekrano šviesumą,
paspauskite kelis kartus.
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4 Atkūrimas
Klausykitės „iPod“ / „iPhone“
kūrinių
1

Įkelkite „iPod“ / „iPhone“ kūrinius

2

Leiskite savo „iPod“ / „iPhone“ kūrinius
Pastaba

Suderinamumas
Suderinama su žemiau išvardytais „Made for
Apple iPod“ modeliais su 30 kontaktų stotelės
jungtimi:
• „iPod touch“ (4-oji karta)
• „iPod touch” (3-oji karta)
• „iPod touch” (2-oji karta)
• „iPod touch” (1-oji karta)
• „iPod nano” (6-oji karta)
• „iPod nano” (5-oji karta)
• „iPod nano“ (4-oji karta)
• „iPod nano” (3-oji karta)
• „iPod nano” (2-oji karta)
• „iPod nano” (1-oji karta)
• „iPod mini”
• „iPod Classic“
• „iPod“ su vaizdo atkūrimo funkcija
• „iPod“ su spalvotu ekranu
• „iPhone” 4S
• „iPhone 4“
• „iPhone” 3GS
• „iPhone” 3G
• iPhone

•• Prijungus „iPod“ / „iPhone“ prie stotelės, įrenginys

automatiškai sinchronizuoja jūsų „iPod“ / „iPhone“ laiką.

Įkraukite „iPod“ / „iPhone“
Sureguliuokite garsumą
Sukite VOL , kad sureguliuotumėte garsumą.
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Prijungus sistemą prie maitinimo šaltinio,
pradedamas krauti prie stotelės prijungtas
„iPod“ / „iPhone“.

Leiskite kūrinį iš išorinio
įrenginio

AUDIO IN

5 Specifikacijos
Stiprintuvas
Nominali išvesties galia

Prijunkite MP3 jungties laidą (nepridedama) prie:
• lizdo AUDIO IN įrenginio galinėje
dalyje;
• ausinių lizdo išoriniame garso įrenginyje.

20 W RMS

Bendroji informacija
AC maitinimas

MODELIS:
S018KV1000180
(„Philips“)
Įvestis: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 500 mA
Išvestis: 10,0 V
mA

1800

arba MODELIS: OH1024A1001800U-VDE
(„Philips“)
Įvestis: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 650 mA
Elektros energijos
suvartojimas darbo
režimu
Elektros energijos
suvartojimas
veikiant budėjimo
režimu
Matmenys
- Pagrindinis
prietaisas

Išvestis: 10 V
<10 W

1,8 A

<1 W

216 x 102 x 112 mm

(P x A x G)
Svoris
- Pagrindinis
prietaisas

0,68 kg
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6 Trikčių
diagnostika ir
šalinimas
Įspėjimas
•• Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti
sistemos patys.
Jei naudodamiesi prietaisu susidūrėte su
problemomis, prieš prašydami pagalbos,
patikrinkite šiuos dalykus. Jei problemos
neišsprendėte, apsilankykite „Philips“ svetainėje
(www.philips.com/welcome). Susisiekdami su
„Philips“ turėkite šalia savęs prietaisą, žinokite
modelio ir serijos numerį.
Nėra energijos
•• Įsitikinkite, kad įrenginio AC maitinimo
adapteris prijungtas tinkamai.
•• Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra
maitinimas.
Nėra garso
•• Sureguliuokite garsą.
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