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WAC7500, WAS7500
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Pakkauksen sisältö

Telakointiasema, jossa 
kiinteä kaapeli

RCA-jatkokaapeli 8 iPodin 
telakointisovitinta

iPod Docking Cradle for WAC7500, WAS7500
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Pikaopas

Tärkeää! Vain sisäkäyttöön!

Mitä muuta tarvitset

 

tai

WAC7500 WAS7500 iPod 

Tärkeää!
Liitä ainoastaan jokin seuraavista tuetuista laitteista:
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod Photo, iPod mini)

1 Liitä
Liitä iPodin telakointiaseman kaapeli Music Centeriin tai Music Stationiin (punainen ja 
valkoinen RCA-liitin punaiseen ja valkoiseen Audio IN -liitäntään, DC 9 -nastainen DIN-liitin 
9-nastaiseen DIN-liitäntään):
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fiAsenna
Käytä telakointisovitinta, joka sopii 
kannettavaan iPod-soittimeen.

 

1 Liitä kannettava soitin telakointiasemaan.

 

2 

Asennuksen poistaminen
Dismount the iPod.

 

1 Pop up the dock adapter.
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Käyttö3
Kun yhteys on muodostettu ja iPod liitetty, kytke virta Music Centeriin tai Stationiin.
Paina HOME-painiketta ja valitse [Portable] > [iPod].
Centerin tai Stationin kaukosäätimellä voit hallita seuraavia iPodin toimintoja: 
selaaminen, äänenvoimakkuus, ohitus/haku, toisto/tauko, uusinta, satunnaistoisto.

Toistaminen
Aloita toisto painamalla 2;-painiketta.
Toiston aikana voit siirtyä toiston ja tauon välillä painamalla 2;-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit lisätä ja vähentää äänenvoimakkuutta painamalla Volume +/--painiketta.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
Voit siirtyä edelliseen raitaan painamalla J(-painiketta.
Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla )K-painiketta.

Voit myös valita raidan iPodin valikosta siirtymispainikkeilla 1 234.

Lataaminen
Kun iPod on liitetty telakointiasemaan ja Music Centeriin tai Stationiin on kytketty virta, iPodin 
akku latautuu automaattisesti.
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Vianmääritys
Ääntä ei kuulu Tarkista kaapelin kiinnitys.
Kaukosäädin ei toimi Suuntaa kaukosäädin suoraan Music Centeriä tai Stationia kohti. 

Tarkista, että kaukosäätimen paristot ovat oikeinpäin ja niissä on 
virtaa. 
Vain painikkeet Volume +/-, Skip/Search ja Play/Pause toimivat.

Ääntä ei voi säätää Tarkista kaapelin kiinnitys.

Tekniset tiedot
Punainen/valkoinen RCA-äänilähtö ja 9-nastainen DIN: 3,5 mm (kiinteä kaapeli)

Painettu Kiinassa

wk8234

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Avaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai 
vastaavien omistajiensa omaisuutta 
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com


