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Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο Eριν να
χρησιµοEοιήσετε τη το σας Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10).
Περιέχει σηµαντικές Eληροφορίες και σηµειώσεις σχετικά µε τη
λειτουργία της τος σας Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την εEιφύλαξη Eαντός δικαιώµατος. ΑEαγορεύεται η ολική
ή µερική αναEαραγωγή, χωρίς τη γραEτή έγκριση του
ιδιοκτήτη δικαιώµατος Eνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα εµEορικά
σήµατα αEοτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips N.V. ή των
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Το iPod είναι εµEορικό σήµα
της εταιρείας Apple,καταχωρηµένο στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής και σε άλλες χώρες.
Με την Eαρούσα, η Philips BG P&A, δηλώνει ότι αυτή η το
Philips iBoom JukeBox συµµορφώνεται Eρος τις ουσιώδεις
αEαιτήσεις και τις λοιEές σχετικές διατάξεις της οδηγίας
1999/5/ΕΚ.
D Σηµείωση:
Μέγιστο κατώφλι οριοθέτησης εισόδου ήχου 180 mVSS

Α´όρριψη του ´αλιού ´ροϊόντος σας:
Το Eροϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά και
εξαρτήµατα υψηλής Eοιότητας, τα οEοία µEορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοEοιηθούν.
WEEE λογότυ´ος: Όταν ένα Eροϊόν διαθέτει αυτό
το σύµβολο του διαγραµµένου τροχήλατου κάδου
αEορριµµάτων, αυτό σηµαίνει ότι το Eροϊόν
διέEεται αEό την ΕυρωEαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Παρακαλώ, ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοEικό σύστηµα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
Eροϊόντων.

B Προειδο´οιήσεις
• Μην εκθέτετε το Eροϊόν στη βροχή ή στο νερό
• Κρατήστε το Eροϊόν µακριά αEό το ηλιακό φώς για να
αEοφύγετε τη συσσώρευση θερµότητας.
• Μην αEοσυναρµολογείτε ή εEισκευάζετε το Eροϊόν.
• Κρατήστε το Eροϊόν µακριά αEό συσκευές υψηλής τάσης.

Πηγαίνετε το Eακέτο στο τοEικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
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Το Philips iBoom JukeBox σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε
στη Philips!

Προκειµένου να εEωφεληθείτε Eλήρως αEό την
υEοστήριξη Eου Eροσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
Eροϊόν σας στην ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Γενική ε´ισκό´ηση του ´ροϊόντος

Η συσκευή Philips (DLA78405/10) iBoom JukeBox είναι
ένας κοµψός υEοδοχέας ηχείου iPod, για να
αEολαµβάνετε το iPod σας σε εξαιρετική Eοιότητα
στερεοφωνικού ήχου καθώς εEίσης και
τηλεαEεικόνιση RF για να βλέEετε και να ελέγχετε το
iPod στο σEίτι. Αναδεικνύοντας διEλά υEοβαθύφωνα
και υψίφωνα και έναν Eροηγµένο ενισχυτή, χαµηλής
Eαραµόρφωσης, κατηγορίας D, το iBoom JukeBox είναι
η λύση υψηλής Eιστότητας του ήχου στο σEίτι σας
για το iPod σας. ΧρησιµοEοιήστε την τηλεαEεικόνιση
για να αναζητήσετε τη µουσική του iPod σας και τις
λίστες βίντεο στην φωτεινή οθόνη εµφάνισης – όEως
το Eολύχρωµο καλλιτεχνικό άλµEουµ – ακόµα και
µέσα αEό τοίχους και ως 75 Eόδια µακριά! Το iBoom
JukeBox, εEίσης φορτίζει την τηλεαEεικόνιση, καθώς
και το iPod σας. ΧρησιµοEοιήστε τη βοηθητική
υEοδοχή Aux-In για να αEολαύσετε δυνατά άλλες
συσκευές ήχου, µέσα αEό το iBoom JukeBox, ή
χρησιµοEοιήστε την υEοδοχή εξόδου AV-Out για να
συνδέσετε το iPod σας στην τηλεόρασή σας για να
αEολαύσετε τις ταινίες αEό το iPod σας στο
στερεοφωνικό (καλώδια είναι διαθέσιµα ξεχωριστά).
Η Philips Eροσφέρει µια ολόκληρη σειρά αEό
Eροϊόντα για να βελτιωθεί η εµEειρία σας µε το iPod.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σηµαντικές Eληροφορίες

Ε´ισηµάνσεις σχετικά µε το ´ροϊόν

• Παίζει τη µουσική του iPod σας σε ήχο υψηλής
Eιστότητας
• Φορτίζει και χρησιµεύει ως θήκη για το iPod
• ΤηλεαEεικόνιση RF µε οθόνη εµφάνισης
• Βοηθητική είσοδος για χρήση µε άλλες συσκευές
ήχου
• Έξοδος Audio/Video Out για να Eαρακολουθείτε
Eεριεχόµενο βίντεο αEό το ιPod σας στην
τηλεόρασή σας
• Ενθέµατα υEοδοχής για να ασφαλίσετε το
συγκεκριµένο iPod σας
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Ξεκινώντας

Περιέχονται

Σηµαντικό: ∆ιαβάστε Eροσεχτικά τις Eροφυλάξεις
ασφαλείας στη σελίδα 116 Eριν να συνδέσετε το Philips
iBoom JukeBox σας.
Αυτή η Eαράγραφος σας βοηθά για την Eρώτη φορά
Eου θα εγκαταστήσετε το Philips iBoom JukeBox σας.

C

1. Το Philips iBoom JukeBox

2. ΤηλεEαEεικόνιση RF

3. Ενθέµατα υEοδοχής για το iPod
5. Προσαρµογέας για ΕυρώEη
-εκτός Ηνωµένου Βασιλείου,

2. ΤοEοθετήστε την τηλεαEεικόνιση στη βάση
φόρτισης στο Eίσω µέρος του iBoom JukeBox,
διασφαλίζοντας ότι όλες οι εEαφές φόρτισης
εEικοινωνούν µεταξύ τους. ΕEιτρέψτε στην
τηλεαEικόνιση να φορτίσει για τουλάχιστον
τέσσερις ώρες Eριν τη χρήση.

Ιρλανδίας, ΚύEρου και Μάλτας

7. Προσαρµογέας για την
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία
την ΠαEούα Νέα Γουινέα και
την Αργεντινή

8. Προσαρµογέας για το Ηνωµένο
Βασίλειο, την ΚύEρο, τη Μάλτα, τη
Μαλαισία, τη ΣιγκαEούρη και το
Χονγκ Κόνγκ
9. CD ROM

10. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

4. Πιέστε το κουµEί On/Off στην κορυφή του
iBoom JukeBox. Μέχρι να φορτιστεί Eλήρως η
τηλεαEεικόνιση, χρησιµοEοιήστε το κουµEί
Play/Pause, τα κουµEιά Previous/Next Track και
τα κουµEιά Volume στο iBoom JukeBox σας,
όEως χρειάζεται.

1. Συνδέστε το iBoom JukeBox µε µια Eρίζα στον
τοίχο, χρησιµοEοιώντας το συµEεριλαµβανόµενο
Eολυεθνικό τροφοδοτικό ισχύος.

4. Τροφοδοτικό ισχύος
Eαγκόσµιας χρήσης

6. Προσαρµογέας για τη Βόρεια
Αµερική, την Κεντρική Αµερική
και την ΙαEωνία

3. ΤοEοθετήστε το κατάλληλο ένθεµα υEοδοχής
για το µοντέλο του iPod σας (εάν κριθεί
αEαραίτητο) στο σταθµό υEοδοχής του
iBoom JukeBox. ΚατόEιν, τοEοθετήστε το iPod
σας στο σταθµό υEοδοχής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τι Eεριέχει το κουτί

D Σηµείωση: Ο έλεγχος της έντασης στο iPod
σας είναι αEενεργοEοιηµένος όταν (το iPod)
είναι τοEοθετηµένο στο σταθµό υEοδοχής. Στη
θέση του, χρησιµοEοιήστε τους ελέγχους της
έντασης στην τηλεαEεικόνιση ή στο iBoom
JukeBox.
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CD-ROM

Ε´ίσης θα χρειαστείτε

iPod

Ισχύς εξόδου AC
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Όταν µια συσκευή ήχου είναι συνδεδεµένη µέσω
βοηθητικής εισόδου Aux-In

Όταν το iPod είναι το´οθετηµένο στο σταθµό υ´οδοχής

1. PREVIOUS TRACK (ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ): Καµία
λειτουργία. Ελέγξτε την αναEαραγωγή χρησιµοEοιώντας
τη συσκευή σας.

1. PREVIOUS TRACK (ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ): Πιέστε µία
φορά για να εEαναφέρετε το τρέχον κανάλι. Πατήστε δύο
φορές για να µεταEηδήσετε στο Eροηγούµενο κανάλι. Πιέστε
και κρατήστε για να εEαναφέρετε το τρέχον κανάλι.

2. NEXT TRACK (ΕΠΌΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ): Καµία λειτουργία.
Ελέγξτε την αναEαραγωγή χρησιµοEοιώντας τη
συσκευή σας.

2. NEXT TRACK (ΕΠΌΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ): Πιέστε µία φορά για
να µεταEηδήσετε στο εEόµενο κανάλι. Πιέστε και κρατήστε
για να κάνετε γρήγορη Eροώθηση στο τρέχον κανάλι.

3. POWER ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ): Πιέστε για να
ενεργοEοιήσετε και να αEενεργοEοιήσετε το iBoom
JukeBox.

3. POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ): Πιέστε για να ενεργοEοιήσετε και να
αEενεργοEοιήσετε το iBoom JukeBox.

4. PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ/∆ΙΑΚΟΠΉ): Πιέστε για
να διακόψετε το τρέχον κανάλι. Πιέστε ξανά για να
συνεχίστε την αναEαραγωγή.

4. PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ/∆ΙΑΚΟΠΉ): Πιέστε για να
διακόψετε το τρέχον κανάλι. Πιέστε ξανά για να συνεχίστε
την αναEαραγωγή.

5. VOLUME DOWN: (ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ): Πιέστε
για να χαµηλώσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.

5. VOLUME DOWN (ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ): Πιέστε για να
χαµηλώσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.

6. VOLUME UP (ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ): Πιέστε για να
αυξήσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.

6. VOLUME UP (ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ): Πιέστε για να
αυξήσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.
1
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ΧρησιµοEοιώντας την
τηλεαEεικόνιση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έλεγχοι του Boom JukeBox

Ελέγξτε το Eεριεχόµενο του iPod σας αEό δωµάτιο σε δωµάτιο.
Το iBoom JukeBox έρχεται µε την τελευταία λέξη στην εξέλιξη της
τεχνικής, την τηλεαEεικόνιση RF, η οEοία σας Eαρέχει τη
δυνατότητα να βλέEετε και να ελέγχετε το Eεριεχόµενο του iPod
σας αEό µακριά. Η τηλεαEεικόνιση αναδεικνύει µια φωτεινή
οθόνη η οEοία Eαρουσιάζει µουσική και λίστες βίντεο, όEως
ακριβώς και το iPod σας, καθώς εEίσης και Eληροφορίες σχετικά
µε το τι αναEαράγεται την τρέχουσα στιγµή, µε Eολύχρωµο
καλλιτεχνικό άλµEουµ. Η τηλεαEεικόνιση έχει βάση RF µε
Eοικιλία EερίEου 75 feet (22 meters). ΜEορεί να ελέγξει το iBoom
JukeBox µέσα αEό τοίχους, Eατώµατα κτλ, για όσο χρονικό
διάστηµα βρίσκεστε εντός Eλαισίου της µονάδας βάσης.
Αφού εEιτρέψετε στην τηλεαEεικόνιση να φορτίσει στο Eίσω
µέρος του iBoom JukeBox για τουλάχιστον τέσσερις ώρες,
αEοµακρύνετέ την αEό τη βάση φόρτισης και Eιέστε οEοιοδήEοτε
κουµEί για να τη βγάλετε αEό την κατάσταση «νάρκης».
Μόλις η τηλεαEεικόνιση ενεργοEοιηθεί, το iPod θα Eαρουσιάσει
µια κενή οθόνη ή «Προσαρτηµένο αξεσουάρ».

Σηµείωση: ΜEορεί να υEάρξει µια µικρή

καθυστέρηση καθώς η τηλεαEεικόνιση θα υEοβάλει
ερωτήµατα στο iPod Eροκειµένου να συγκεντρώσει
Eληροφορίες.
D

Αναζητώντας µουσική στην τηλεα´εικόνιση

ΧρησιµοEοιώντας τον εσωτερικό δακτύλιο στην
τηλεαEεικόνιση, Eιέστε την εEιλογή Next Menu ή το
κουµEί Previous Menu για να Eλοηγηθείτε στα µενού
του iPod, και τη γραµµή µενού Item Up ή το κουµEί
Down για να εEισηµάνετε την εEιλογή σας. Για να
ξεκινήσετε την αναEαραγωγή του συγκεκριµένου
κοµµατιού, Eιέστε το κουµEί εEιλογής Next Menu.

Play/Pause (Αναπαραγωγή/Διακοπή)
Volume Up (Αύξηση της έντασης)
Volume Down (Μείωση της έντασης)
Menu Line Item Up (Γραμμή μενού
προϊόντος που βρίσκεται πάνω)
Menu Line Item Down (Γραμμή μενού
προϊόντος που βρίσκεται κάτω)
Previous Menu (Προηγούμενο μενού)
Next Menu/Select (Επιλογή επόμενου μενού)
Next Track/Fast-Forward
(Επόμενο κομμάτι – Γρήγορη Προώθηση)
Previous Track/Rewind
(Προηγούμενο κομμάτι – Επαναφορά)
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Μενού ρυθµίσεων

Η τηλεαEεικόνιση αναδεικνύει ένα αEλό µενού
ρυθµίσεων µε τις ακόλουθες εEιλογές:
(Κατάσταση) νάρκης

Στο µενού (κατάστασης) νάρκης, µEορείτε να
ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα Eου θα χρειαστεί η
τηλεαEεικόνιση για να εισαχθεί σε κατάσταση
νάρκης. Για να αλλάξετε το χρόνο, Eλοηγηθείτε στη
«νάρκη» στο µενού ρυθµίσεων και Eιέστε το κουµEί
εEόµενου µενού. ΧρησιµοEοιήστε τη γραµµή µενού
Eροϊόντος Eου βρίσκεται Eάνω ή το κουµEί (γραµµής
µενού) Eροϊόντος Eου βρίσκεται κάτω, για να
εEισηµάνετε τον εEιθυµητό χρόνο ρύθµισης και
Eιέστε τον κουµEί εEιλογής εEόµενου µενού για να
εEιλέξετε την εEισηµασµένη εEιλογή σας. ΜEορείτε
να εEιλέξετε µεταξύ: 30 δευτερολέEτων, 1 λεEτού,
2 λεEτών, ή 4 λεEτών.
Γλώσσα

Tο µενού γλώσσας χρησιµοEοιείται για να ρυθµίσετε
την τηλεαEεικόνιση για µια συγκεκριµένη γλώσσα.
Για να αλλάξετε την εEιλογή γλώσσας,
χρησιµοEοιήστε τη γραµµή µενού του Eροϊόντος Eου
βρίσκεται Eάνω ή το κουµEί (γραµµής µενού) του
Eροϊόντος Eου βρίσκεται κάτω, για να εEισηµάνετε
την εEιθυµητή γλώσσα και Eιέστε το κουµEί εEιλογής
εEόµενου µενού, για να εEιλέξετε την εEισηµασµένη
εEιλογής σας Το.iBoom JukeBox υEοστηρίζει τις
γλώσσες: Aγγλικά, ΙσEανικά, Ιταλικά, Γαλλικά,
Γερµανικά, Ολλανδικά, Κορεάτικα, ΑEλουστευµένα
Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα και ΙαEωνικά.
122

Σχετικά

Η ρύθµιση σχετικά χρησιµοEοιείται κυρίως για
διεθνείς σκοEούς, αλλά εάν έχετε Eρόβληµα µε την
εEικοινωνία της τηλεαEεικόνισης µε τη µονάδα
βάσης του iBoom JukeBox, µEορείτε να ενώσετε την
τηλεαEεικόνιση µε το iBoom JukeBox µε τον
ακόλουθο τρόEο:
1. ∆ιασφαλίστε ότι το κανένα iPod δεν είναι
συνδεδεµένο.

2. Με το iBoom JukeBox ενεργοEοιηµένο, κρατήστε
το κουµEί Power κάτω για 5 δευτερόλεEτα για να
εισέλθετε στη «λειτουργία ένωσης». Θα ξέρετε
ότι είστε σε λειτουργία ένωσης, όταν η Eινακίδα
αφής του iBoom JukeBox αστράψει σε µEλε.
3. Στην τηλεEαEεικόνιση, Eλοηγηθείτε στη ρύθµιση
«σχετικά» στο µενού των ρυθµίσεων. Πιέστε το
κουµEί εEιλογής εEόµενου για να Eείτε στον
τηλεαEεικόνιση να ενωθεί µε το Boom JukeBox.
Η µονάδα βάσης του iBoom JukeBox θα το
βεβαιώσει µε γρήγορη αστραEή της Eινακίδα
αφής σε άσEρο.

4. Μόλις η τηλεαEεικόνιση ενωθεί, θα δείτε ένα
µήνυµα «δεν υEάρχει iPod» στην οθόνη
εµφάνισης.

Χρήση µε άλλες συσκευές
ήχου

ΜEορείτε να χρησιµοEοιήσετε το iBoom JukeBox
ως εξωτερικό ηχείο για άλλες συσκευές ήχου,
χρησιµοEοιώντας ένα στάνταρ καλώδιο
στερεοφωνικής υEοδοχής mini-jack 1/8” (3,5 mm)
(διαθέσιµο ξεχωριστά).

1. Συνδέστε τη µία άκρη του καλωδίου
στερεοφωνικής υEοδοχής mini – jack 1/8” (3,5 mm)
στη βοηθητική υEοδοχή Aux-InJack στο Eίσω
µέρος του iBoom JukeBox.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο
ακουστικό της συσκευής ήχου σας ή στην
υEοδοχή Line-Out jack.

3. ΕνεργοEοιήστε το iBoom JukeBox. Μετά,
χρησιµοEοιήστε τα κουµEιά Volume στο iBoom
JukeBox για να Eροσαρµόσετε την ένταση της
συσκευής σας.

Σηµείωση: Προκειµένου να έχετε την βέλτιστη
Eοιότητα ήχου αEό το iBoom JukeBox όταν
χρησιµοEοιείται την υEοδοχή Aux-In, Eροσαρµόστε
Eροσεχτικά το εEίEεδο της έντασης της συσκευής
σας, µέχρι να µην υEάρχει καµία Eαραµόρφωση.
ΚατόEιν, ελέγξτε τη συνολική ένταση της µουσικής
σας µε τους ελέγχους του iBoom JukeBox.
D

Χρήση Eροκειµένου να
αEολαµβάνετε βίντεο αEό
το iPod

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρυθµίσεις και χαρακτηριστικά

ΜEορείτε να χρησιµοEοιείτε το iBoom
JukeBox σας για να αEολαµβάνετε τον ήχο
αEό τα βίντεο του iPod videos σας σε
στερεοφωνικό ήχο. ΑEλά, συνδέστε το iBoom
JukeBox στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη
του βίντεο µέσω της υEοδοχής εξόδου AVOut Jack στο Eίσω µέρος του iBoom JukeBox
(AV καλώδιο είναι διαθέσιµο ξεχωριστά).
ΚατόEιν, µEορείτε να χρησιµοEοιείτε την
τηλεαEεικόνιση για να Eλοηγηθείτε στο
Eεριεχόµενο βίντεο του iPod σας και να
ελέγχετε την αναEαραγωγή βίντεο.
Σηµαντικό: Με το iPod στην υEοδοχή του
iBoom JukeBox, σιγουρευτείτε Eως η ρύθµιση
εξόδου του iPod TV Out (βρίσκεται κάτω αEό
τις ρυθµίσεις βίντεο) είναι ρυθµισµένη είτε σε
ερώτηση είτε σε ενεργοEοίηση.

C
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Περιορισµένη εγγύηση ενός χρόνου

Η Philips εγγυάται Eως το Eροϊόν αυτό δεν θα φέρει κάEοια
βλάβη αναφορικά µε τα υλικά, την κατασκευή ή τη
συναρµολόγηση, υEό φυσιολογική χρήση σε συµφωνία µε τις
Eροδιαγραφές και τις EροειδοEοιήσεις, για ένα χρόνο µετά
την ηµεροµηνία αγοράς του Eροϊόντος αυτού. Η εγγύηση αυτή
αEευθύνεται µόνο στον αρχικό αγοραστή του Eροϊόντος και
δεν είναι µεταβιβάσιµη. Προκειµένου να ασκήσετε τα
δικαιώµατά σας υEό την εγγύηση αυτή, θα EρέEει να
αEοδείξετε την αγορά, Eροσκοµίζοντας την αρχική αEόδειξη
Eώλησης στην οEοία θα αναφέρεται η ονοµασία του
Eροϊόντος και η ηµεροµηνία της αγοράς.
Πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση µEορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Για τεχνική εξυEηρέτηση, στείλτε µας µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µε τον αριθµό µοντέλου του Eροϊόντος και
αναλυτική Eεριγραφή του Eροβλήµατος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: accessorysupport@philips.com. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
Η υEοχρέωση της Philips Eεριορίζεται στην εEισκευή και στην
αντικατάσταση του Eροϊόντος ως µοναδική εEιλογή.
ΣυµEτωµατικές, ειδικές και εEακόλουθες βλάβες δεν γίνονται
δεκτές, όEου αυτό εEιτρέEεται αEό το νόµο. Η εγγύηση αυτή σας
δίνει συγκεκριµένα, νοµικά δικαιώµατα. ΜEορεί εEίσης να έχετε
άλλα δικαιώµατα τα οEοία Eοικίλλουν αEό κράτος σε κράτος.

Τεχνικές Eροδιαγραφές

Συµβατότητα
Όλα τα iPod µε καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό
υEοδοχής

iBoom JukeBox
Ισχύς Εξόδου: 10 Watts/Κανάλι σε 4 ohms
ΑEόκριση Συχνότητας: 80 Hz ~ 20 kHz
Λόγος Ισχύος Σήµατος Eρος Θόρυβο: >85 dB
Τροφοδοτικό Ισχύος: 15VDC ~ 1,5A

Τηλεα´εικόνιση
Περιοχή µετάδοσης: ΠερίEου 75 feet (22,86 m)

Συνδέσεις
Καλώδιο Σύνδεσης iPod µε σταθµό υEοδοχής 30-Pin
Βοηθητική Είσοδος: στερεοφωνική υEοδοχή mini-jack
3,5 mm
Έξοδος Ήχου/Βίντεο: Έξοδος iPod AV /στερεοφωνική
υEοδοχή mini-jack
Τροφοδοτικό ισχύος
Τάση τροφοδοσίας εισόδου: 15 VDC ~ 1,5 A

∆ιαστάσεις ´ροϊόντος (Πλάτος, ύψος, βάθος)
11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Βάρος ´ροϊόντος
iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2.000 g
Προσαρµογέας: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g
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Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε τις Eιο συχνές ερωτήσεις και
αEαντήσεις σχετικά µε το Philips iBoom JukeBox.

Για εEιEλέον βοήθεια, εEισκεφτείτε την ιστοσελίδα,
www.philips.com/support. Για να διαφυλάξετε την εγκυρότητα της
εγγύησης, µην EροσEαθήσετε Eοτέ να κάνετε εEισκευή της
συσκευής µόνοι σας. Εάν Eαρουσιαστούν Eροβλήµατα κατά τη
χρήση της συσκευής σας iBoom JukeBox, ελέγξετε τα ακόλουθα
σηµεία Eριν να εEικοινωνήσετε µε τη Philips. Εάν το Eρόβληµα
Eαραµείνει άλυτο, Eηγαίνετε στην ιστοσελίδα της Philips,
www.philips.com/support. Όταν εEικοινωνήσετε µε την Philips,
σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας Philips iBoom JukeBox είναι
κοντά σας και ότι ο αριθµός του µοντέλου και ο αύξων αριθµός
είναι διαθέσιµοι.

Tι να κάνω εάν το iPod µου δεν αντα´οκρίνεται στο iBoom
JukeBox όταν είναι στο σταθµό υ´οδοχής;

1. Το iPod σας µEορεί να µην είναι σωστά τοEοθετηµένο
στο σταθµό υEοδοχής. ΑEοµακρύνετε το iPod σας
αEό το iBoom JukeBox και ελέγξτε για οEοιαδήEοτε
EαρεµEόδιση στο συνδετήρα του σταθµού υEοδοχής
και στο iPod σας. Μετά, τοEοθετήστε και Eάλι το iPod
σας στο σταθµό υEοδοχής.

2. Το λογισµικό του iPod µEορεί να χρειάζεται νέες
ενηµερώσεις. Για να αναβαθµίσετε το λογισµικό στο
iPod σας, εEισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.apple.com/iPod/download
3. Σιγουρευτείτε Eως το iPod σας δουλεύει σωστά,
Eριν να το τοEοθετήσετε στο σταθµό υEοδοχής του
iBoom JukeBox. Εάν το iPod έχει Eαγώσει και δεν
Eρόκειται να ανταEοκριθεί, µEορεί να χρειαστεί να
ρυθµίσετε ξανά το iPod σας. Για να το κάνετε αυτό,
Eιέστε και κρατήστε το κουµEί Menu and Center στο
iPod σας για for 10-12 δευτερόλεEτα, ή µέχρι την
εEαναφορά του iPod σας. Παρακαλώ, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του iPod σας για λεEτοµέρειες.

Τι ´ρέ´ει να κάνω εάν το iPod µου δεν φόρτιζε ενώ ήταν
το´οθετηµένο στο σταθµό υ´οδοχής του iBoom JukeBox;

Το iPod σας µEορεί να µην έχει τοEοθετηθεί σωστά στο
σταθµό υEοδοχής. ΑEοµακρύνετε το iPod σας αEό το
iBoom JukeBox και ελέγξτε για οEοιεσδήEοτε
EαρεµEοδίσεις στο συνδετήρα του σταθµού υEοδοχής
και στο iPod σας. Μετά, τοEοθετήστε και Eάλι το iPod σας
στο σταθµό υEοδοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγγύηση και εEισκευή

Τι ´ρέ´ει να κάνω εάν η τηλεα´εικόνισή µου δεν
αντα´οκρίνεται;

Ελέγξτε εάν η τηλεαEεικόνισή σας έχει Eλήρη φόρτιση.
Μια Eλήρης φόρτιση θα διαρκέσει EερίEου τέσσερις ώρες.
ΤοEοθετήστε την τηλεαEεικόνιση στην χώρο φόρτισης
στο Eίσω µέρος του iBoom JukeBox και διασφαλίστε Eως
ο λογότυEος «φόρτισης», εµφανίζεται στιγµιαία.
ΕEίσης ελέγξτε αν η τηλεαEεικόνιση είναι σωστά
συνταιριασµένη µε την µονάδα βάσης. Για να ενώσετε
αυτά τα δύο, ακολουθήστε τις οδηγίες κάτω αEό την
Eαράγραφο «Σχετικά» στη σελίδα 122.

Τι ´ρέ´ει να κάνω, εάν ο ήχος µου είναι ´αραµορφωµένος;

Θυµηθείτε Eως η Eαραγωγή (της έντασης) του ήχου στο iPod
σας, δεν µEορεί να ελεγχθεί, όταν αυτό είναι τοEοθετηµένο σε
σταθµό υEοδοχής, έτσι θα EρέEει να ελέγχετε την ένταση
χρησιµοEοιώντας τα κουµEιάVolume του iBoom JukeBox.
1. Η ένταση µEορεί να έχει ρυθµιστεί Eολύ υψηλά. Μειώστε
την ένταση στο iBoom JukeBox.
2. Η Eηγή του ήχου µEορεί να είναι Eαραµορφωµένη. Εάν η
αρχική Eηγή ήχου του iPod είναι κακής Eοιότητας, η
Eαραµόρφωση και ο θόρυβος γίνονται εύκολα αντιληEτά
µε την υψηλή ένταση.
3. Οι ρυθµίσεις EQ στο iPod σας, µEορεί να χρειαστεί να
τροEοEοιηθούν για βέλτιστη Eοιότητα ήχου.

D Σηµείωση: Όταν χρησιµοEοιείτε µια συσκευή ήχου

µέσω της βοηθητικής εισόδου Aux-In του iBoom JukeBox’s,
η ένταση ελέγχεται µε την συσκευή ήχου και το iBoom
JukeBox. Σιγουρευτείτε ότι θα τροEοEοιήσετε το εEίEεδο
έντασης της συσκευής ήχου σας, µέχρι να µην υEάρχει
καµία Eαραµόρφωση. ΚατόEιν, ελέγξτε τη συνολική ένταση
της µουσικής σας µε τους ελέγχους του iBoom JukeBox.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Φτιαγµένο στην Κίνα:

CE0168

ΕυρωEαϊκοί κανονισµοί:
Αυτό το Eροϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και
κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ΕυρωEαϊκή R&TTE οδηγία
1999/5/ΕΚ
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