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Přehled výrobu

Váš Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) je
elegantní kolíska s reproduktory pro vychutnání si
vašeho iPod s luxusním stereo zvukem, také obsahuje
RF displejový ovládač pro prohlížení a ovládání iPod
v celém domě. Obsahuje dvojité reproduktory
a zdokonalený zesilovač D třídy s nízkým rušivým
zvukem, iBoom JukeBox je ten pravý domácí přehrávač
pro váš iPod s vysokou věrností reprodukce zvuku.
Použijte displejový ovládač pro prohlížení si seznamů
vaše hudby a videa z vašeho iPod na jasném displeji –
včetně barevné grafiky alba – také přes stěny a do
vzdálenosti 75 stop! iBoom JukeBox nabíjí displejový
ovládač a také váš iPod. Použijte Aux-In/pomocní vstup,
abyste si mohli vychutnat hlasitost jiných audio zařízení
přes iBoom JukeBox, anebo použijte AV-Out konektor
pro připojení vašeho iPod na vaší televizi, abyste si
mohli vychutnat filmy z vašeho iPod v stereo (kabely
jsou dostupné odděleně). Philips nabízí celou linii
výrobků pro vylepšení vašeho zážitku s iPod.

Důležité prvky výrobku

• Přehrává vaší hudbu z iPod s vysoce kvalitním
zvuke

• Nabíjí a drží iPod

• RF ovládač s displejovou obrazovkou

• Pomocní vstup pro použití s jinými druhy audio
zařízení

• Audio/VideoVýstup pro prohlížení si vašeho video
obsahu na vaší televizi

• Vložky pro zabezpečení vašeho druhu iPod

Váš Philips iBoom JukeBox
Gratulujeme vám k vašemu nákupu a vítáme vás ve
světě Philips!

Abyste plně využili nabídku podpory Philips, zaregistrujte
si váš výrobek na internetové stránce www.philips.com/
welcome.

Důležité informace
Nespěchejte s pročtením si této uživatelské příručky před použitím
vašeho iBoom JukeBox (DLA78405/10). Obsahuje důležité informace
a poznámky, které se týkají provozu vašeho Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celého výrobku nebo jeho
části je zakázáno bez písemního souhlasu vlastníka autorského
práva. Obchodní známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V.
nebo jejích právoplatných vlastníků. iPod je obchodní známka
společnosti Apple Inc., která je registrována v Spojených Státech
a jiných krajinách.

Philips, BG P&A prohlašujeme tímto, že výrobek DLA97878/10 je v
shodě s důležitými požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními
Směrnice 1999/5/EC.

D Poznámka:
Maximální zvukový vstup limitující prahové napětí je 180 mVSS

Likvidace vašeho starého výrobku:
Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních
materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

WEEE logo: Označení výrobku symbolem přeškrtnuté
popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské
směrnici 2002/96/EC.

Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru
elektrického a elektronického odpadu.

B Varování
• Nevystavujte výrobek dešti nebo vodě.
• Udržujte mimo slunečního záření, abyste předešli nahromadění

tepla.
• Nerozebírejte jej, ani jej neopravujte.
• Udržujte mimo dosah přístrojů s vysokým napětím.

Vezměte soupravu do vašeho místního recyklovatelného centra.
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Jak začít
C Důležité: Pozorně si přečtěte bezpečnostní
opatření na straně 158 před zapojenímVašeho
Philips iBoom JukeBox.

Tato sekce vám pomůže s první instalací vašeho Philips
iBoom JukeBox.

1. Zapojte iBoom JukeBox do zástrčky s použitím
jednoho mezinárodního napájecího zdroje.

2. Umístněte displejový ovládač do nabíjecí základny na
zadní straně iBoom JukeBox, ujistěte se, že všechny
nabíjecí kontakty se dotýkají. Nechejte displejový
ovládač nabíjet minimálně čtyři hodiny před jeho
použitím.

3. Umístněte vhodnou vložku pro váš druh iPod
(když nevyhnutné) do doku iBoom JukeBox.
Potom umístněte váš iPod do doku.

4. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout na vrchní
straně iBoom JukeBox. Když displejový ovládač
není ještě plně nabitý, podle potřeby, používejte
tlačítka Play/Pause, Předchozí/Následující písnička
a tlačítka pro hlasitost, na vašem iBoom JukeBox.

D Poznámka: Ovládaní zvuku na vašem iPod je
deaktivované, když se nachází v doku. Místo toho
použijte ovládaní zvuku na displejovém ovládači
nebo na iBoom JukeBox.

Co se nachází v krabici

Zahrnuje

1. Philips iBoom JukeBox

2. RF Displejový ovládač

3. Vložky pro iPod

4. Mezinárodní napájecí zdroj

5. Adaptér pro Evropu
-kroměVelké Británie, Irska, Cypru
a Malty

6. Adaptér pro Severní Ameriku,
Střední Ameriku a Japonsko

7. Adaptér pro Austrálii, Nový
Zéland, Pupa New Guinei
a Argentinu

8. Adaptér proVelkou Británii,
Irsko, Cypr, Maltu, Malajsii,
Singapur a Hongkong

9. CD-ROM

10. Návod pro rychlé začetí

Co budete také potřebovat

iPod

AC zástrčku

CD-ROM

9
10

4

1 2 3

4

5 6 7 8
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Používaní displejového ovládače
Ovládejte obsah vašeho iPod z pokoje do pokoje. iBoom
JukeBox p ichází s technicky úžasným RF displejovým
ovláda em, který vám ze vzdálenosti umožní si p ehlížet
a ovládat obsah vašeho iPod. Displejový ovláda obsahuje
jasnou obrazovku, která zobrazí seznamy písni ek a videí,
tak jak je to možné na vašem iPod, a také Nyní hraje
s barevnou grafikou alba. Displejový ovláda je založen na
RF (rádio frekvenci) s dosahem p ibližn 75 stop
(22metr). Ovládá iBoom JukeBox p es st ny, podlahy, atd.,
dokud jste v dostupné vzdálenosti od základny.

Po ukon ení nabití displejového ovláda e na zadní stran

iBoom JukeBox (po minimáln ty i hodiny) jej vyberte

z nabíjecí základy a stiskn te jakékoliv tla ítko pro

ukon ení režimu „Spánku“.

Když je displejový ovláda zaktivován, iPod zobrazí

prázdnou obrazovku nebo správu „P ipojené

p íslušenstvo.“

D Poznámka: Může se vyskytnout malé opoždění,
protože displejový ovládač se snaží získat informace
o vašem iPod.

Přehlížení si hudby na displejovém ovládači
Použijte vnější kolečko na displejovém ovládači, stiskněte
tlačítko Následovní ponuka/Zvolit nebo Předchozí
ponuka, abyste si mohli prohlížet iPod ponuky, a tlačítko
O řádek výše v ponuce nebo O řádek níže v ponuce,
abyste mohli zvýraznit vaší volbu. Pro spuštění přehrávání
zvolených písniček, stiskněte tlačítko Následovní
ponuka/Zvolit.

Ovládací prvky iBoom JukeBox
Když je iPod umístněn v doku
1. PŘEDCHOZÍ PÍSNIČKA: Stiskněte jednou, abyste

znovu spustili aktuální písničku. Stiskněte dvakrát,
abyste přeskočili na předchozí písničku. Stiskněte
a podržte, abyste přetočili aktuální písničku na začátek.

2. NÁSLEDOVNÁ PÍSNIČKA: Stiskněte jednou, abyste
přeskočili na následovnou písničku. Stiskněte a podržte,
abyste přetočili aktuální písničku na konec.

3. ZAPNOUT/VYPNOUT: Stiskněte pro zapnutí a vypnutí
iBoom JukeBox.

4. PLAY/PAUSE: Stiskněte pro zastavení aktuální písničky.
Stiskněte znova pro spuštění přehrávaní.

5. HLASITOST DOLU: Stiskněte pro snížení zvuku na
iBoom JukeBox.

6. HLASITOST NAHORU: Stiskněte pro zvýšení zvuku na
iBoom JukeBox.

Když je audio zařízení připojené přes Aux-In/
Pomocný vstup

1. PŘEDCHOZÍ PÍSNIČKA: Žádná funkce. Ovládejte
přehrávání vašim zařízením.

2. NÁSLEDOVNÁ PÍSNIČKA: Žádná funkce. Ovládejte
přehrávání vašim zařízením.

3. ZAPNOUT/VYPNOUT: Stiskněte pro zapnutí a vypnutí
iBoom JukeBox.

4. PLAY/PAUSE: Stiskněte pro zastavení aktuální písničky.
Stiskněte znova pro spuštění přehrávaní.

5. HLASITOST DOLU: Stiskněte pro snížení zvuku na
iBoom JukeBox.

6. HLASITOST NAHORU: Stiskněte pro zvýšení zvuku na
iBoom JukeBox.

Play/Pause
Hlasitost nahoru
Hlasitost dolu
O řádek výše v ponuce
O řádek níže v ponuce
Předchozí ponuka
Následující ponuka/Zvolit
Následující písnička/Přetočit na konec
Předchozí písnička/Přetočit na začátek
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Používání s jinými druhy audio
zařízení
iBoom JukeBox můžete používat jako externí
reproduktor pro jiné druhy audio zařízení, s použitím
standardního 1/8” (3,5 mm) stereo kabelového
konektoru (který je dostupný odděleně).

1. Jeden konec 1/8” (3,5 mm) stereo kabelového
konektoru zapojte do Aux-In/pomocního vstupu na
zadní straně iBoom JukeBox.

2. Druhý konec kabelu zapojte do audio výstupu vašeho
zařízení pro sluchátka nebo Out/výstupního konektoru.

3. Zapněte iBoom JukeBox. Potom používejte tlačítka
hlasitosti na iBoom JukeBox pro přizpůsobení
hlasitosti vašeho zařízení.

D Poznámka: Pro získání nejlepší zvukové kvality
z iBoom JukeBox, při používání Aux-In/pomocního vstupu,
pozorně nastavte hlasitost na vašem zařízení, až dokud
nelišíte žádné rušivé zvuky. Potom ovládejte celkovou
hlasitost vaší hudby s ovládáním iBoom JukeBox.

Používání pro vychutnání si
iPod videa
iBoom JukeBox můžete použít na vychutnání si
audia z videí vašeho iPod v stereo režimu.
Jednoduše připojte iBoom JukeBox na vaší
televizi nebo video obrazovku přes AV-Out
konektor na zadní straně iBoom JukeBox
(AV kabel je dostupný odděleně). Potom
můžete použít displejový ovládač pro navigaci
vašeho video obsahu z vašeho iPod a ovládat
video playback.

C Důležité: S iPod zapojeným do iBoom JukeBox,
ujistěte se, žeTV Out nastavení vašeho iPod (které
najděte pod možností Video nastavení) je nastavené
buď na Zeptat se nebo Zapnuto.

Informace

Nastavení Informace je převážně používáno pro
informační důvody, ale jestliže byste mněli problém
při komunikaci vašeho displejového ovládače se
základnou iBoom JukeBox, můžete následovně
spojit displejový ovládač s iBoom JukeBox:

1. Ujistěte se, že není připojen žádny iPod.

2. Se zapnutým iBoom JukeBox, podržte tlačítko
Zapnutí po dobu 5 sekund na vstup do „Režimu
spojení.“ Budete vědět, že jste vstoupili do režimu
spojení, protože hmatový panel iBoom JukeBox
bude blikat namodro.

3. Na displejovém ovládači přejděte do možnosti
„Informace o“ v Ponuce nastavení. Stiskněte
tlačítko Následovní ponuka/Zvolit, abyste dali
displejovému ovládači vědět, že se má spojit s
iBoom JukeBox. Základna iBoom JukeBox potvrdí
tento úkon rychlým blikáním hmatového panelu
v bílé barvě.

4. Když se displejový ovládač spojí, na displeji uvidíte
správu „žádný iPod“.

Nastavení a funkce
Ponuka nastavení

Displejový ovládač nabízí jednoduchou Ponuku
Nastavení s následovními možnostmi:

Režim spánku

V režimu spánku můžete nastavit dobu, po které
displejový ovládač přejde do režimu spánku. Pro
změnu doby, přejděte na „Spánek“ v Ponuce nastavení
a stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit. Použijte
tlačítko O řádek výše v ponuce nebo O řádek níže
v ponuce, abyste mohli zvýraznit vaší požadovanou
dobu nastavení a stiskněte tlačítko Následovní
ponuka/Zvolit, abyste si mohli zvolit vaší zvýrazněnou
možnost. Můžete si zvolit: 30 sekund, 1 minutu,
2 minuty nebo 4 minuty.

Jazyk

Ponuka jazyků je používaná pro nastavení
displejového ovládače na specifický jazyk. Pro změnu
jazyka použijte tlačítko O řádek výše v ponuce nebo
O řádek níže v ponuce, abyste mohli zvýraznit vaší
jazykovou volbu, a stiskněte tlačítko Následovní
ponuka/Zvolit, abyste si mohli zvolit vaší zvýrazněnou
možnost. iBoom JukeBox podporuje následovní
jazyky: angličtinu, španělštinu, taliánčinu, francouzštinu,
němčinu, holandštinu, jednoduchou čínštinu
a japonštinu.
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Často kladené otázky
Tady najdete nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající
se vašeho Philips iBoom JukeBox.
Pro dodatečnou pomoc navštivte internetovou stránku
www.philips.com/support.Abyste si zachovali platnou garanci, nikdy
se nepokoušejte opravit výrobek sami. Když budete mít problémy při
používaní vašeho iBoom JukeBox, zkontrolujte následovní body
předtím, než budete kontaktovat Philips. Jestliže se problémy nevyřeší,
navštivte internetovou stránku Philips www.philips.com/ support.
Předtím než kontaktujete Philips, ujistěte se, že máte přístup k
vašemu Philips iBoom JukeBox a jeho číslu modelu i sériovému číslu.

Co mám udělat, jestliže můj iPod nereaguje, když se
zapojí do iBoom JukeBox?

1. Váš iPod není pravděpodobně správně zapojen.
Vyberte váš iPod z iBoom JukeBox a zkontrolujte
jakékoliv překážky na konektoru doku a také na vašem
iPod. Znova zapojte váš iPod.

2. iPod software může potřebovat aktualizaci. Pro
aktualizaci vašeho software pro iPod, navštivte stránku:
http://www.apple.com/iPod/download

3. Před zapojením vašeho iPod do iBoom JukeBox, ujistěte
se, že váš iPod funguje správně. Jestliže váš iPod „zamrzl“
a nereaguje, bude nevyhnutné, abyste resetovali váš iPod.
Abyste tak udělali, stiskněte a podržte Ponuku a Střední
tlačítko na vašem iPod po dobu 10 až 12 sekund, nebo
doté doby, až se váš iPod resetuje. Prosím, pro detaily si
přečtěte si návod na použití vašeho iPod.

Co mám udělat, jestliže se můj iPod nenabíjí, když je
zapojen do iBoom JukeBox?
Váš iPod není pravděpodobně správně zapojen.Vyberte
váš iPod z iBoom JukeBox a zkontrolujte jakékoliv
překážky na konektoru doku a také na vašem iPod. Znova
zapojte váš iPod.

Co mám udělat, jestliže můj displejový ovládač
nereaguje?

Ujistěte se, že váš displejový ovládač plně nabitý. Plné
nabití trvá přibližně čtyři hodiny. Umístněte displejový
ovládač na nabíječku na zadní straně iBoom JukeBox
a ujistěte se, že se okamžitě zobrazí logo „nabíjí“.

Také zkontrolujte, jestliže je displejový ovládač
správně zapojen do základny. Pro správné zapojení
následujte instrukce, které se nachází v sekci
„Informace“, na straně 164.

Co mám udělat, jestliže je zvuk zdeformován?

Pamatujte si, že výstup zvuku na vašem iPod nemůže
být ovládán, když se iPod nachází na doku, takže
byste měli ovládat hlasitost přes tlačítka hlasitosti na
iBoom JukeBox.

1. Hlasitost může nastavená příliš vysoko. Ztlumte hlasitost na
iBoom JukeBox.

2. Zdroj zvuku může být zdeformován. Jestliže originální zdroj
zvuku na iPod je nízké kvality, rušivý zvuk je lehko
zpozorován při vysoké hlasitosti.

3. EQ nastavení na vašem iPod je třeba přizpůsobit pro
optimální zvukovou kvalitu.

D Poznámka: Při používání audio zařízení přes Aux-
In/pomocní vstup iBoom JukeBox, hlasitost je ovládaná
přes audio zařízení a také přes iBoom JukeBox. Ujistěte
se, že nastavíte hlasitost na vašem zařízení, až dokud
nelišíte žádné rušivé zvuky. Potom ovládejte celkovou
hlasitost vaší hudby s ovládáním iBoom JukeBox.

Záruka a servis
Limitována jednoroční záruka
Philips zaručuje, že jeho výrobek nebude mít žádné defekty na
materiálu, zpracovaní a montáži, při normálním používaní, v
souladu se specifikacemi a varováními, po dobu jednoho roku od
dne, kdy se tenhle výrobek zakoupil.Tahle záruka se týká jenom
originálního kupce výrobku, a není převoditelná.Abyste si mohli
udělat nárok na vaše práva pod zněním této záruky, musíte
poskytnout potvrzení o koupě ve formě originálního útržku, který
obsahuje jméno výrobku a datum koupě.

Informace o záruce můžete najít na: www.philips.com/welcome.

Jestliže vyžadujete technickou podporu, zašlete nám email s číslem
modelu výrobku a detailní popis vašeho problému na adresu:
accessorysupport@philips.com. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ
EXPRESNÍ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY. Závazek Philips je
limitován na opravy, a když není jiná možnost, tak nahrazení výrobku.
Náhodní, speciální a následní poškození jsou odmítnuté, kde je to
povolené zákonem.Tato záruka vám poskytuje specifické zákonní
práva.Také můžete mít jiné práva, které se odlišují podle států.

Technické údaje
Kompatibilita
Všechny modely iPod se Spájecím konektorem

iBoom JukeBox
Výstupní energie: 10 Watt/Spojení do 4 ohm
Frekvenční odezva: 80 Hz ~ 20 kHz
Poměr signálu a zvuku: >85 dB
Zdroj napětí: 15VDC ~ 1,5 A

Displejový ovládač
Vysílací dosah: Přibližně 75 stop (22,86 m)

Připojení
30-Pin iPod Dokový konektor
Pomocní vstup: 3.5 mm stereo konektor
Audio/VideoVýstup: iPod AV out/stereo konektor

Výkon
Vstupní elektrické napětí: 15VDC ~ 1,5 A

Rozměry výrobku (Šířka, Délka, Hloubka)
11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Váha výrobku
iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2 000 g
AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g
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Vyrobeno v Číně

Evropské ustanovení:
Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben v souladu s
evropskou směrnicí R&TTE 1999/5/EC
.
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