Oricând aici pentru a vă ajuta
Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la
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1 Important
Înainte de a utiliza produsul, citiţi toate
informaţiile privind siguranţa furnizate împreună
cu acesta.

O copie a Declaraţiei de conformitate CE
este disponibilă în versiunea Format document
portabil (PDF) a manualului de utilizare la
adresa www.philips.com/support.
Notă
•• Plăcuţa cu date tehnice se află pe partea inferioară a
produsului.

Siguranţa
Avertisment
•• Nu scoateţi niciodată carcasa acestui aparat.
•• Nu lubrifiaţi niciodată nicio piesă a acestui aparat.
•• Nu amplasaţi niciodată aparatul deasupra altor

echipamente electrice.
•• Feriţi acest produs de lumina directă a soarelui, de
flăcări deschise sau de căldură.
•• Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna acces uşor la cablul
de alimentare, ştecher sau adaptor pentru a deconecta
aparatul de la alimentare.

•
•
•
•
•

Utilizaţi exclusiv ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
Pentru sursele de alimentare aplicabile,
consultaţi manualul de utilizare.
Produsul nu trebuie să fie expus la picurare
sau stropire.
Nu aşezaţi nicio sursă de pericol pe
dispozitiv (de exemplu, obiecte umplute cu
lichid, lumânări aprinse).
Când ştecherul adaptorului de conectare
directă este utilizat ca dispozitiv de
deconectare, dispozitivul de deconectare
va rămâne întotdeauna operaţional.

Conformitate

Grija pentru mediu
Informaţii de mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am
încercat să realizăm un ambalaj uşor de separat
în trei materiale: carton (cutie), spumă de
polistiren (umplutură) şi polietilenă (pungi, foaie
protectoare de spumă.)
Sistemul dvs. se compune din materiale
care pot fi reciclate şi reutilizate în condiţiile
dezasamblării de către o companie specializată.
Vă rugăm să respectaţi reglementările locale
privind eliminarea la deşeuri a materialelor de
ambalare sau a echipamentelor vechi.

Produsul dumneavoastră este proiectat şi
fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte
un produs, înseamnă că produsul face obiectul
Directivei europene CEE 2002/96/EC.
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul
separat de colectare pentru produse electrice şi
electronice.

Acest produs respectă cerinţele Comunităţii
Europene referitoare la interferenţele radio.
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Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile
dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră
vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial
negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

Notă

„Conceput pentru iPod” şi „Conceput pentru
iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost desemnat pentru a se conecta special
la iPod, respectiv la iPhone, şi a fost certificat
de către producător că respectă standardele
de performanţă Apple. Apple nu este
responsabil pentru operarea acestui dispozitiv
sau conformitatea acestuia cu standardele
de siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa wireless.
iPod şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple,
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
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2 Boxa dvs. cu
andocare
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită
de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.
philips.com/welcome.

Imagine de ansamblu a unităţii
principale
a

c
d

b

În cazul în care contactaţi Philips, vi se va solicita
să indicaţi numărul de model şi numărul de
serie ale acestui produs. Numărul de modul şi
numărul de serie sunt inscripţionate pe partea
inferioară a aparatului. Scrieţi numerele aici:

e

Nr. model __________________________
Nr. de serie ___________________________

a Staţie de andocare pentru iPod/iPhone
b Panou de afişare

Introducere
Cu această boxă cu andocare, puteţi:
• Să ascultaţi muzică de pe iPod/iPhone.
• Să vă bucuraţi de materiale audio de pe un
dispozitiv extern
• Să vizualizaţi ora.

Ce se află în cutie
Verificaţi şi identificaţi conţinutul pachetului dvs.:
• Unitate principală
• Manual de utilizare pe scurt
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c VOL/
• Rotiţi pentru a regla volumul.
• Apăsaţi pentru a întrerupe/reporni
redarea.
d

•

Apăsaţi pentru a regla luminozitatea
afişajului video.

e AUDIO IN
• Conectaţi un dispozitiv audio extern.

3 Preparare
Urmaţi întotdeauna în ordine instrucţiunile din
acest capitol.

Conectarea la alimentare
Precauţie
•• Risc de deteriorare a produsului! Asiguraţi-vă că

tensiunea de alimentare de la reţea corespunde valorii
imprimate pe partea inferioară a unităţii.
•• Risc de şoc electric! Atunci când deconectaţi adaptorul
c.a., scoateţi întotdeauna ştecherul din priză. Nu trageţi
de cablu.
•• Înainte de a conecta adaptorul c.a., asiguraţi-vă că aţi
finalizat toate celelalte conexiuni.

Conectaţi cablul de alimentare c.a. la priza de
perete.

Reglare luminozitate
Pentru a regla luminozitatea panoul afişajului,
apăsaţi în mod repetat.
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4 Redarea
Ascultarea la iPod/iPhone
1

Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul.

2

Redaţi de pe iPod/iPhone.
Notă

•• Dispozitivul sincronizează ora de pe iPod/iPhone
automat când iPod-ul/iPhone-ul este andocat.

Reglarea volumului
Rotiţi VOL pentru a regla volumul.
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Compatibilitate
Conceput pentru modelele Apple iPod cu
conector de andocare cu 30 de pini, după cum
urmează:
• iPod touch (a 4-a generaţie)
• iPod touch (a 3-a generaţie)
• iPod touch (a 2-a generaţie)
• iPod touch (1-a generaţie)
• iPod nano (a 6-a generaţie)
• iPod nano (a 5-a generaţie)
• iPod nano (a 4-a generaţie)
• iPod nano (a 3-a generaţie)
• iPod nano (a 2-a generaţie)
• iPod nano (1-a generaţie)
• iPod mini
• iPod classic
• iPod cu video
• iPod cu afişaj color
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Încărcarea iPod-ului/iPhoneului
Atunci când sistemul este conectat la
alimentare, iPod-ul/iPhone-ul andocat începe să
se încarce.

Redaţi de pe un dispozitiv
extern

AUDIO IN

5 Specificaţii
Amplificator
Putere nominală de ieşire

Conectaţi cablul MP3 link (nu este furnizat) la:
• priza AUDIO IN de pe partea din
spate a unităţii.
• priza pentru căşti de pe un dispozitiv
audio extern.

20 W RMS

Informaţii generale
Alimentare c.a.

MODEL: S018KV1000180
(Philips)
Intrare: 100-240 V, ~, 50/60
Hz, 500 mA
Ieşire: 10,0 V

1800 mA

sau MODELUL: OH1024A1001800U-VDE
(Philips)
Intrare: 100-240 V ~,
50/60Hz, 650 mA
Consum de
energie pentru
operare
Consum în
standby
Dimensiuni
- Unitate
principală

Ieşire: 10V
<10 W

1,8 A

<1 W

216 x 102 x 112 mm

(L x Î x A)
Greutate
- Unitate
principală

0,68 kg
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6 Depanare
Avertisment
•• Nu scoateţi niciodată carcasa acestui aparat.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi
niciodată să reparaţi sistemul pe cont propriu.
Dacă întâmpinaţi probleme atunci când utilizaţi
acest aparat, verificaţi următoarele puncte
înainte de a solicita service. Dacă problema
rămâne nerezolvată, vizitaţi site-ul web Philips
(www.philips.com/welcome). Atunci când
contactaţi Philips, asiguraţi-vă că aparatul dvs.
este în apropiere şi aveţi disponibile numărul
modelului şi numărul de serie.
Lipsă alimentare
•• Asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare
c.a. al dispozitivului este conectat
corespunzător.
•• Asiguraţi-vă că există energie la ieşirea c.a.
Lipsă sunet
•• Reglaţi volumul.
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