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A termék áttekintése

Az Ön Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10)
készüléke egy elegáns iPod kihangosító dokként szolgál,
amivel az iPod készülékét luxus minőségű sztereóban
hallgathatja, valamint egy RF Kijelzős távirányítóként,
amivel az iPod készülékét a lakása közelében nézheti
és irányíthatja. Két mélyhangú és két magas hangú
hangszóróval fejlett, kis hangtorzítású D osztályú
kihangosítóként az iBoom JukeBox készülék egy magas
hangminőségű házi zenetornyot biztosít az Ön iPod
készülékéhez. Használhatja a Kijelzéses távirányítót az
iPod készüléke zenei és videó listájának böngészéséhez
a fényes kijelző képernyőjén – beleértve a színes
Album Art használatát is – a falakon keresztül és akár
22 m távolságban is! Az iBoom JukeBox fel tudja tölteni
a Kijelzéses távirányítót, valamint az iPod készülékét is.
Az Aux-In (Kieg. bemenet) aljzat révén a többi audio
készülékét is élvezheti az iBoom JukeBox-on keresztül,
vagy az AV-Out aljzattal csatlakoztathatja az iPod
készüléket aTV-hez is, hogy sztereóban élvezhesse az
iPod filmjeit (ennek kábelei külön kaphatóak).A Philips
a termékek egész sorát kínálja az iPod élmények teljes
kihasználásához.

A termék főbb jellemzői

• Az iPod zenét magas hangminőségben élvezheti

• Feltölti és beágyazva tartja az iPod készülékét

• RF kijelzős távirányító képernyővel rendelkezik

• Kiegészítő bemenet más audio eszközök
használatához

• Audio/Video kimenet az iPod videó tartalmának
nézéséhez aTV-n keresztül

• Dokkoló betétek az Ön egyéni iPod készülékéhez

Az Ön Philips iBoom
JukeBox készüléke
Gratulálunk a választásához és üdvözöljük Önt a Philips-nél!

A Philips nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása
érdekében kérjük, regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome weboldalon.

Fontos tudnivalók
Kérjük, fordítson elég időt arra, hogy elolvassa ezt a kézikönyvet,
mielőtt elkezdi a Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) készüléke
használatát. Ez fontos információkat tartalmaz az Ön Philips iBoom
JukeBox készülékének működtetésével kapcsolatban.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.Tilos ezt részben vagy egészben
újranyomtatni a szerzői jog tulajdonosának írásos hozzájárulása
nélkül. A márkanevek a Koninklijke Philips N.V., vagy az illetékes
tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Philips, BG P&A ezennel kijelenti, hogy a DLA93050/10 készülék
megfelel az 1999/5/EU direktíva vonatkozó előírásainak és
lényeges követelményeinek.

D Megjegyzés:
Az audio eszköz bemeneti korlátozása szerint a megengedett
legmagasabb érték 180 mVSS.

A régi termék megsemmisítése:
Az Ön termékét magas minőségi színvonalú anyagokból és alkotó
elemekből tervezték, amelyek újra hasznosíthatók és újra
felhasználhatók.

WEEE logó: Amikor az áthúzott kuka jele látható a
terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel
a 2002/96/EU direktívának.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékekre
érvényes helyi elkülönített begyűjtési rendszerrel kapcsolatban.

B Figyelmeztetés
• Ne tegye ki a terméket esőre, vagy vízbe.
• Tartsa közvetlen napfénytől távol az erős felmelegedés

elkerülése érdekében.
• Ne szedje szét, vagy javítsa meg.
• Tartsa távol magasfeszültségű berendezésektől.

Vigye a terméket a helyi újrafelhasználási hulladékgyűjtőbe.
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Fogjunk hozzá
C Fontos: Olvassa el a 172. oldalon található
biztonsági előírásokat mielőtt a Philips iBoom
JukeBox készülékét üzembe helyezi.

Ez a rész segít Önnek a Philips iBoom JukeBox
készülékének első üzem behelyezésében.

1. Dugja be az iBoom JukeBox készüléket a fali aljzatba
a mellékelt multinacionális csatlakoztatót használva.

2. Еegye a kijelzős távirányítóját az iBoom JukeBox
hátoldalán található töltő állomásra, gondoskodva
arról, hogy minden csatlakozási érintkezés zavartalan.
Használat előtt a kijelzős távirányítóját legalább négy
órán keresztül hagyja töltés alatt.

3. Helyezze az Ön iPod típusának megfelelő
dokkoló betétet (ha erre szükség van) az iBoom
JukeBox dokkolójába. Ezt követően tegye az iPod
készülékét a dokkolóba.

4. Nyomja le a Be/Ki gombot az iBoom JukeBox
tetején.Amíg a kijelzős távirányítója teljesen
feltöltődik, használja a Play/Pause (Játék/Leáll)
gombot, a Previous/Next (Előző/Következő)
szám gombját az iBoom JukeBox készüléken
szükség szerint.

D Megjegyzés: A hangerő szabályozó az iPod
készülékén nem működik, amíg azt dokkolja.
Ehelyett használja a kijelzős távirányítón, vagy iBoom
JukeBox készüléken található hangerő szabályozást.

Mi van a dobozban
Tartalma

1. Philips iBoom JukeBox

2. RF Kijelzős távirányító

3. Dokkoló betétek az iPod
készülékhez

4. Multinacionális áramellátás

5. Adapter Európához
-az Egyesült Királyságot, Írországot,
Ciprust és Máltát kivéve

6. Adapter Észak-Amerikához,
Közép-Amerikához és Japánhoz

7. Adapter Ausztráliához,
Új-Zélandhoz, Pápua
Új-Guineához és Argentínához

8. Adapter az Egyesült Királysághoz,
Írországhoz, Ciprushoz,
Máltához, Malajziához,
Szingapúrhoz és Hong Konghoz

9. CD ROM

10.Útmutató a Gyors Elkezdéshez

Amire még szüksége lesz

iPod

AC áramforrást

CD-ROM

9
10

4

1 2 3

4

5 6 7 8
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A kijelzős távirányító használata
Minden egyes szobában irányíthatja az iPod tartalmát.Az
iBoom JukeBox a legkorszer bb RF kijelz s távirányítóval
van ellátva, amivel az iPod tartalmát akár távolról is nézheti
és vezérelheti.A kijelz s távirányítójához tartozik egy fényes
képerny is, ami az iPod készülékéhez hasonlóan kivetíti a
zenét és a videót, valamint az Éppen játszott információt
a színes Album Art-tal.A kijelz s távirányítója RF-alapú,
körülbelül 22méteres hatótávolsággal. Ezzel az iBoom
JukeBox készülék falakon, padlón, stb. keresztül is
irányítható az adott hatótávolságon belül.

Miután a kijelz s távirányítóját az iBoom JukeBox készülék
hátoldalán legalább négy órán keresztül töltve hagyta,
vegye le a tölt állomásról és nyomja meg rajta akármelyik
gombot, hogy a „Sleep“ (Alvó) üzemmódból átkapcsolja.

Amikor a kijelz s távkapcsolóját aktiválja, az iPod készülék
egy üres képerny t mutat, vagy pedig az „Accessory
Attached“ (Kiegészít csatlakoztatva) üzenet jelenik meg
rajta.

D Megjegyzés: Lehet egy rövid késés, amíg a kijelzős
távkapcsoló az iPod készülékéről begyűjti az információkat.

A zeneszámok böngészése a kijelzős távirányítón

A kijelzős távirányító belső gyűrűjét használva nyomja le
a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválaszt), vagy
a Previous Menu (Következő Menü) gombot az iPod
menüpontjai közötti navigáláshoz, és a Menu Line Item
(Menüsor tételei) közötti felfelé vagy lefelé gombot
a kiválasztott tétel érvényesítéséhez.A kiválasztott
zeneszám lejátszásához nyomja le a Next Menu/Select
(Következő Menü/Kiválasztás gombot.

A Boom JukeBox kezelése
Amíg az iPod dokkol
1. AZ ELŐZŐ SZÁM: Nyomja le egyszer, hogy

visszamenjen az éppen játszott szám elejére. Nyomja
le kétszer, hogy visszamenjen a megelőző számhoz.
Nyomja le és tartsa lenyomva, hogy visszamenjen az
éppen játszott szám elejére.

2. A KÖVETKEZŐ SZÁM: Nyomja le egyszer, hogy
átugorjon a következő számhoz. Nyomja le és tartsa
lenyomva, hogy az éppen játszott számot előrecsévélje.

3. ÁRAMELLÁTÁS BE/KI: Nyomja le az iBoom JukeBox
készülék be és kikapcsolásához.

4. JÁTÉK/LEÁLLÍTÁS: Nyomja le az éppen játszott szám
leállításához. Nyomja le ismét a playback folytatásához.

5. HANGERŐ CSÖKKENTÉSE: Nyomja le az iBoom
JukeBox készülék hangerejének csökkentéséhez.

6. HANGERŐ FOKOZÁSA: Nyomja el az iBoom JukeBox
hangerejének fokozásához.

Amikor egy audio eszközt az Aux-In (kiegészítő)
bemeneten keresztül csatlakoztat
1. MEGELŐZŐ SZÁM: Nincs ilyen funkció.A playback-et

magán az eszközön keresztül tudja irányítani.
2. A KÖVETKEZŐ SZÁM: Nincs ilyen funkció.

A playback-et magán az eszközön keresztül tudja
irányítani.

3. AZ ÁRAMELLÁTÁS BE/KI: Nyomja le az iBoom
JukeBox készülék ki- és bekapcsolásához.

4. JÁTÉK/LEÁLLÍTÁS: Nyomja le az éppen játszott szám
leállításához. Nyomja le ismét a playback
folytatásához.

5. HANGERŐ CSÖKKENTÉSE: Nyomja le az iBoom
JukeBox készülék hangerejének csökkentéséhez.

6. HANGERŐ FOKOZÁSA: Nyomja le az iBoom
JukeBox készülék hangerejének fokozásához.

Play/Pause (Játék/leállítás)
Volume Up (Hangerő fokozása)
Volume Down (Hangerő csökkentése)
Menu Line Item Up (Menüsorban fel)
Menu Line Item Down (Menüsorban le)
Previous Menu (Megelőző menü)
Next Menu/Select
(Következő menü/Kiválasztás)
Next Track/Fast-Forward
(Következő szám/Előrecsévélés)
Previous Track/Rewind
(Megelőző szám/Visszacsévélés)
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Egyéb audio eszközökkel
használva
Az iBoom JukeBox készüléket külső hangfalként is
használhatja egyéb audio eszközökhöz a szabványos
1/8“ (3,5 mm) sztereó mini-dugaszos kábellel (külön
kaphatóak).

1. Csatlakoztassa az 1/8“ (3,5 mm) sztereo mini-
dugaszos kábel egyik végét az Aux-In aljzatba az
iBoom JukeBox készülék hátlapján.

2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az audio eszközének
a fejhallgatójához, vagy a kivezető aljzatához.

3. Kapcsolja be az iBoom JukeBox készüléket. Majd az
iBoom JukeBox hangerő gombjaival állítsa be
a készülék hangerejét.

D Megjegyzés: Az iBoom JukeBox készülékből az
Aux-In kimenet használatával a legjobb hangminőség
elérése érdekében, gondosan állítsa be a készülékén
a hangerő szintjét, amíg torzulást nem tapasztal. Majd
állítsa be a zene általános hangerejét az iBoom
JukeBox készülékén.

Használata az iPod videók
megtekintéséhez
Használhatja az iBoom JukeBox készülékét az
iPod videóinak megnézéséhez is sztereóban.
Egyszerűen csatlakoztassa az iBoom JukeBox
készülékét aTV-hez, vagy a video képernyőhöz
az iBoom JukeBox készülék hátoldalán levő
AV-kimeneten keresztül (az AV kábel külön
kapható). Majd használhatja a kijelzős
távirányítót az iPod video tartalmának
navigálásához és a videó playback kezeléséhez is.

C Fontos: Az iPod készüléknek az iBoom JukeBox
készülékhez való dokkolásával ellenőrizze, hogy
az iPodTV Kikapcsolásának beállítása (aVideo
beállítások alatt található) vagy Kérdés, vagy Be
állásra van-e kapcsolva.

Miről

Az About (miről) beállítás főleg információs
célokat szolgál, de amennyiben nehézségbe ütközik
a kijelzős távirányító kommunikációja az iBoom
Jukebox alapegységgel, a kijelzős távirányítót
a következő módon kapcsolhatja össze az iBoom
JukeBox készülékkel:

1. Győződjön meg arról, hogy nincs iPod
csatlakoztatva hozzá.

2. Az iBoom JukeBox bekapcsolásával, tartsa a Power
(Áramellátás) gombot 5 másodpercig a „Pairing
Mode“ (Összekapcsolási üzemmódra) váltáshoz.
Látni fogja majd, amikor az Összekapcsolási
üzemmódban van, mert ekkor az iBoom JukeBox
készülék érintő panelje kék színben villog.

3. A kijelzős távirányítón navigáljon az „About“
(Miről) állásra a Settings Menu (Beállítások
Menüben). Nyomja le a Next Menu/Select
(Következő menü/Kiválasztás) gombot, amivel
összekapcsolja a kijelzős távirányítót az iBoom
JukeBox készülékkel. Az iBoom JukeBox
alapegysége ezt visszajelzi az érintő panel gyors,
fehér színű villogásával.

4. Mihelyt a kivjelzős távirányító összekapcsolódott,
meglátja a „no iPod“ (nincs iPod) üzenetet a kijelző
képernyőn.

.

Beállítások és jellemzők
A beállítások menü

A kijelzős távirányítóhoz egy egyszerű Beállítások
menü tartozik a következő opciókkal:

Alvás

A Sleep Menu (Alvás menüben) beállíthatja azt az
időtartamot, ami után a kijelzős távirányító Alvó
üzemmódra vált.Az idő megváltoztatásához, navigáljon
a „Sleep“ (Alvásba) a Beállítások Menüben és nyomja
le a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválasztás)
gombot. Használja a Menu Line Up and Down
(Menüsorban felfelé vagy lefelé) gombot a kívánt idő
beállítás kiválasztásához, és nyomja le a Next
Menu/Select (Következő Menü/Kiválasztás) gombot a
kiválasztott opció érvényesítéséhez.Választhat a:
30 mp, 1 perc, 2 perc, vagy 4 perc között.

Nyelv

A Nyelv Menü használható a kijelzős távirányító
bizonyos nyelvre történő konfigurációjához.A nyelv
kiválasztás megváltoztatásához használja a Menu Line
Item Up or Down (Menüsor tételei között felfelé vagy
lefelé) gombot a kívánt nyelv érvényesítéséhez
és nyomja le a Next Menu/Select (Következő
menü/Kiválasztás) gombot a kiválasztott opció
érvényesítéséhez.Az iBoom JukeBox rendelkezésre
áll angol, spanyol, francia, német, holland, koreai,
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai és japán nyelven.
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Gyakran ismételt kérdések
Itt találja a leggyakrabban ismételt kérdéseket és azok válaszait
a Philips iBoom JukeBox készülékével kapcsolatban.
További segítségért látogasson el a www.philips.com/support.
weboldalra.A garancia érvényességének fenntartás érdekében soha
ne próbálja saját maga megjavítani készülékét.Amennyiben
nehézségekbe ütközik az iBoom JukeBox készülék üzemeltetése
során, a következő pontokat ellenőrizze, mielőtt a Philips céghez
fordul. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalra: www.philips.com/support.Amikor felveszi a kapcsolatot
a Philips-szel, gondoskodjon arról, hogy a Philips iBoom JukeBox
készüléke a közelében van és rendelkezésére áll mind a modellszám,
mind a sorozatszám.

Mit tegyek, ha az iPod készülékem nem reagál az
iBoom JukeBox készülékre a dokkolás alatt?

1. Lehetséges, hogy az iPod készüléke nincs megfelelően
dokkolva.Vegye ki az iPod készülékét az iBoom JukeBox
készülékből és ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen
akadálya a csatlakozásnak a dokkolóban, vagy az iPod
készülékén. Ezután dokkolja újra az iPod készüléket.

2. Lehetséges, hogy az iPod szoftver frissítésre szorul.
Az iPod készülékén a szoftver frissítéséhez látogasson
el: http://www.apple.com/iPod/download

3. Győződjék meg arról, hogy az Ön iPod készüléke
megfelelően működik, mielőtt az iBoom JukeBox
készülékbe dokkolná. Ha az iPod készüléke lefagyott és
nem reagál, lehetséges, hogy újra be kell állítani az iPod
készülékét. Ehhez nyomja le és 10-12 másodpercig tartsa
a Menü és a Középpont gombot az iPod készülékén, vagy
amíg az iPod készüléke újraállítódik. Kérjük, olvassa el az
iPod készülékét a további részletekért.

Mit tegyek, ha az iPod készülékem nem töltődik,
amikor az iBoom JukeBox készülékben dokkol?
Lehetséges, hogy az iPod készüléke nincs jól dokkolva.
Vegye ki az iPod készülékét az iBoom JukeBox készülékből

és ellenőrizze, hogy van-e valami akadálya az
érintkezésnek a dokkoló csatlakozó aljzatában és az Ön
iPod készülékén. Utána dokkolja ismét az iPod készülékét.

Mit tegyek, ha a kijelzős távirányítóm nem reagál?
Ellenőrizze, hogy a kijelzős távirányító teljesen fel van
töltve.A teljes feltöltés körülbelül négy órát vesz
igénybe.Tegye a kijelzős távirányítót a töltő
mélyedésbe az iBoom JukeBox hátoldalán és
győződjön meg arról, hogy a „charging“ (töltés alatt)
logó megjelenik egy rövid időre.
Ellenőrizze azt is, hogy a kivetítéses távirányító
megfelelően van hozzákapcsolva az alapegységhez.
A kettő megfelelő összekapcsolásához, kövesse
a „Miről“ részben foglalt utasításokat a 178. oldalon.
Mit tegyek, ha hangtorzulás lép fel?
Emlékezzen arra, hogy a hangerő teljesítmény az iPod
készülékén nem lehetséges a dokkolás során, tehát
a hangerőt az iBoom JukeBox hangerő szabályozó
gombjainak segítségével kell beállítania.

1. Lehet, hogy a hangerő túl magasra van beállítva. Csökkentse
a hangerőt az iBoom JukeBox készülékén.

2. A hang forrásában is előfordulhat torzulás. Ha az iPod
eredeti hangforrása rossz minőségű, könnyen megjelenhet
torzulás és zaj a nagyobb hangerőszint mellett.

3. Az iPod készülékének EQ beállításai is módosításra
szorulhatnak az optimális hangminőség elérése érdekében.

D Megjegyzés: Amikor egy audio eszközt használ az
iBoom JukeBox Aux-In bemenetén keresztül, a hangerőt
mind az audio eszköz, mint az iBoom JukeBox készülék
vezérli. Gondoskodjék arról, hogy addig finomítja az
audio eszközének hangerejét, amíg a torzulás meg nem
szűnik.Akkor az iBoom JukeBox kezelésével állíthatja be
a teljes hangerőt.

Garancia és szerviz
Korlátozott egyéves garancia
A Philips garanciát vállal arra, hogy ez a termék a vásárlástól
számított egy éven át a műszaki adatokkal és a figyelmeztetésekkel
összhangban rendeltetésszerű használat mellett mentes lesz az
anyag-, munka- és összeszerelési hibáktól. Ez a garancia csakis
a termék eredeti vásárlójára terjed ki és nem ruházható át. E garancia
keretében jogainak érvényesítéséhez a vásárlás bizonyítékát be kell
mutatnia az eredeti vásárlási bizonylattal, amelyen fel van tüntetve
a termék megnevezése és a vásárlás dátuma.

A garanciával kapcsolatos információ a www.philips.com/welcome
weboldalon található.

A technikai segítségnyújtásért küldjön egy e-mailt a termék
típusszámával és a probléma részletes leírásával az
accessorysupport@philips.com címre. SEMMILYENTOVÁBBI
KIFEJEZETT,VAGYTÖRVÉNYES GARANCIA NEM ÉRVÉNYES.
S Philips felelőssége a javításra korlátozódik, vagy, saját döntése
alapján a termék cseréjére.A balesetből eredő, különleges, vagy
következményképp fellépő károk ki vannak zárva, ahol ezt
a törvények megengedik. Ez a garancia meghatározott törvényes
jogokat biztosít. Államonként különböző egyéb jogok
is megillethetik.

Műszaki adatok
Kompatibilitás
Minden dokkoló csatlakozóval ellátott iPod típussal

iBoom JukeBox
Kimeneti teljesítmény: 10 Watt/4 ohm csatorna
Frekvencia válasz: 80 Hz ~ 20 kHz
Szignál-zaj arány: >85 dB
Áramforrás: 15 VDC ~ 1,5 A

Kijelzős távirányító
Átjátszási hatókör: Körülbelül 75 láb (22,8 m)

Csatlakozások
30-tűs iPod dokkoló csatlakozó aljzat
Kiegészítő bemenet: 3,5 mm sztereo mini-aljzat
Audio/Video kimenet: iPod AV kivezető/sztereo mini-aljzat

Áramellátás
Bemeneti feszültség: 15 VDC ~ 1,5 A

A termék térfogata (Szélesség, magasság, mélység)
11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

A termék súlya
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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Európai szabályozások

Európai szabályozások:
Ezt a terméket az európai 1999/5/EU R&TTE direktíva
szerint tervezték, tesztelték és gyártották.
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