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Productoverzicht

Uw Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) is een
elegante iPod luidspreker dock waarmee u van uw
iPod kunt genieten in weldadig stereo geluid, naast een
RF afstandsbediening met display om de iPod in het
gehele huis te kunnen bekijken en regelen. De iBoom
JukeBox met haar dubbele woofers en tweeters, en
een geavanceerde klasse D versterker met lage
vervorming, is de high-fidelity home geluidsoplossing
voor uw iPod. Maak gebruik van de afstandsbediening
met display om door uw iPod muziek- en videolijsten
te browsen op het heldere display scherm – inclusief
‘Album Art’ in kleur – zelfs dwars door muren heen en
tot op een afstand van 22 m! Bovendien laadt de
iBoom JukeBox zowel de afstandsbediening met
display als uw iPod op. Gebruik de Aux-In aansluiting
om via de iBoom Jukebox op luide wijze te genieten
van andere audio apparatuur, of gebruik de AV-Out
aansluiting om uw iPod te verbinden met uwTV om in
stereo van uw iPod films te genieten (kabels
afzonderlijk verkrijgbaar). Philips biedt een gehele lijn
producten aan om uw iPod-ervaring uit te breiden.

Producthoogtepunten

• Afspelen van uw iPod muziek in high-fidelity geluid

• iPod opladen en steunen

• RF afstandsbediening met weergavescherm

• Hulpingang voor gebruik met andere audio apparatuur

• Audio-/video-uitgang voor het bekijken van iPod
video-inhoud op uwTV

• Dock inzetstukken om uw specifieke iPod vast te
maken

Uw Philips iBoom JukeBox
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om het maximale voordeel te halen uit de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product op
www.philips.com/welcome.

Belangrijke informatie
Neem de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw Philips
iBoom JukeBox (DLA78405/10) gaat gebruiken. Er staan
belangrijke informatie en opmerkingen in met betrekking tot het
bedienen van uw Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie
zonder de schriftelijke toestemming van de copyright eigenaar is
verboden. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke
Philips N.V. of hun respectieve eigenaars. iPod is een handelsmerk
van Apple Inc., geregistreerd in deV.S. en andere landen.

Philips, BG P&A, verklaart hierbij dat deze Philips iBoom JukeBox
voldoet aan de noodzakelijke eisen en overige relevante
voorzieningen van Richtlijn 1999/5/EG.

D Opmerking:
De beperkende drempel voor audio input is maximaal 180 mVSS.

Weggooien van uw oude product:
Uw product is ontworpen en gefabriceerd met materialen en
componenten van hoge kwaliteit die gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.

WEEE-logo: Als dit doorgekruisde symbool voor
vuilnisbak met wielen toegevoegd is aan een product,
betekent dit dat het product onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EG valt.

Stel uzelf op de hoogte van het plaatselijke systeem voor het
gescheiden ophalen van elektrische en elektronische producten.

B Waarschuwingens
• Stel het product niet bloot aan regen of water.
• Bewaar buiten direct zonlicht om warmteopbouw te

voorkomen.
• Haal niet uit elkaar of repareer niet.
• Houd uit de buurt van hoogspanningsapparaten.

Breng het pakket naar uw lokale recyclingsdienst.
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Starten
C Belangrijk: Lees de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
op pagina 60 zorgvuldig door voordat u uw Philips
iBoom Jukebox aansluit.
Deze sectie helpt u als u uw Philips iBoom Jukebox voor
de eerste maal installeert.
1. Steek de iBoom JukeBox in een stopcontact met

behulp van de bijgesloten multinationale
stroomvoorziening.

2. Plaats de afstandsbediening met display op de
oplaadbasis op de achterzijde van de iBoom JukeBox,
waarbij ervoor gezorgd moet worden alle
oplaadcontacten elkaar raken. Laad de
afstandsbediening met display tenminste vier uur op
alvorens deze in gebruik te nemen.

3. Als dat nodig is, plaats het juiste dock inzetstuk
voor uw iPod model in de iBoom JukeBox dock.
Zet uw iPod vervolgens in de dock.

4. Druk op de AAN/UIT-knop bovenop de iBoom
JukeBox.Totdat de afstandsbediening met display
volledig opgeladen is, kunt u de play/pauze-knop,
de knoppen voor vorige/volgende nummer en
de volumeknoppen op uw iBoom JukeBox naar
behoefte gebruiken.

D Opmerking: De volumeknop op uw iPod is
uitgeschakeld zolang uw iPod in de dock staat.
Gebruik in plaats daarvan de volumeknoppen op
de afstandsbediening met display of op de iBoom
JukeBox.

Wat zit er in de doos
Bevat

1. Philips iBoom JukeBox

2. RF afstandsbediening met display

3. Dock inzetstukken voor iPod

4. Multinationale
stroomvoorziening

5. Adapter voor Europa
-behalve voor hetVerenigd Koninkrijk,
Ierland, Cyprus en Malta

6. Adapter voor Noord-Amerika,
Midden-Amerika en Japan

7. Adapter voor Australië, Nieuw
Zeeland, Papua Nieuw Guinea
en Argentinië

8. Adapter voor hetVerenigd
Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Malta,
Maleysië, Singapore en
Hong Kong

9. CD ROM

10.Beknopte starthandleiding

Wat u ook nodig heeft

iPod

Stopcontact

CD-ROM

9
10

4

1 2 3

4

5 6 7 8
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Gebruik van de afstandsbediening
met display
Regel uw iPod inhoud van kamer tot kamer. De iBoom
JukeBox wordt geleverd met een ultramoderne RF
afstandsbediening met display die u in staat stelt uw iPod
inhoud op afstand te bekijken en regelen. De
afstandsbediening met display heeft een helder scherm
dat zowel muziek- en videolijsten weergeeft net als op uw
iPod, als info over wat er nu speelt met “Album Art” in
kleur. De afstandsbediening met display is gebaseerd op
RF, met een bereik van ongeveer 22 meter. De iBoom
JukeBox kan ermee geregeld worden dwars door muren,
vloeren, etc. heen zolang als u zich binnen het bereik van
het basis bevindt.

Nadat u de afstandsbediening met display tenminste vier uur
hebt opgeladen op de achterzijde van de iBoom JukeBox,
verwijdert u deze van de oplaadbasis en drukt u op een
willekeurige knop om hem uit de slaapstand te halen.

Wanneer de afstandsbediening met display ingeschakeld
wordt, geeft de iPod een blanco scherm of “Accessoire
aangesloten” weer.

D Opmerking: Er kan een kleine vertraging optreden
terwijl de afstandsbediening met display via uw iPod
informatie verzamelt.

Muziek browsen op de afstandsbediening met display
Gebruik makende van de binnenste cirkel op de
afstandsbediening met display, druk op de knopVolgende
menu/Selecteren ofVorige menu om door de iPod menu’s
te navigeren, en op de knop Menulijnitem omhoog of
omlaag om uw selectie te markeren. Om het
geselecteerde nummer te starten drukt u op de knop
Volgende menu/Selecteren.

iBoom JukeBox
bedieningsknoppen
Wanneer de iPod in de dock staat
1. VORIGE NUMMER: Druk eenmaal om het huidige

nummer te resetten. Druk tweemaal om terug te gaan
naar het vorige nummer. Houd ingedrukt om het
huidige nummer terug te spoelen.

2. VOLGENDE NUMMER: Druk eenmaal om door te gaan
naar het volgende nummer. Houd ingedrukt om het
huidige nummer vooruit te spoelen.

3. POWER AAN/UIT: Druk hierop om de iBoom JukeBox
aan en uit te zetten.

4. PLAY/PAUSE: Druk hierop om het huidige nummer te
pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen weer voort
te zetten.

5. VOLUME OMLAAG: Druk hierop om het volume van
de iBoom JukeBox te verminderen.

6. VOLUME OMHOOG: Druk hierop om het volume van
de iBoom JukeBox te verhogen.

Wanneer er een audio apparaat is aangesloten
via Aux-In

1. VORIGE NUMMER: Geen functie. Regel het afspelen
met uw apparaat

2. VOLGENDE NUMMER: Geen functie. Regel het
afspelen met uw apparaat

3. POWER AAN/UIT: Druk hierop om de iBoom
JukeBox aan en uit te zetten

4. PLAY/PAUZE: Druk hierop om het huidige nummer
te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen weer
voort te zetten.

5. VOLUME OMLAAG: Druk hierop om het volume
van de iBoom JukeBox te verminderen.

6. VOLUME OMHOOG: Druk hierop om het volume
van de iBoom JukeBox te verhogen.

Play/Pauze
Volume omhoog
Volume omlaag
Menulijnitem omhoog
Menulijnitem omlaag
Vorige menu
Volgende menu/Selecteren
Volgende nummer/Vooruit spoelen
Vorige nummer/Terugspoelen
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Gebruik in combinatie met
andere audio apparatuur
U kunt gebruik maken van de iBoom JukeBox als een
externe luidspreker voor andere audio apparaten
met behulp van een standaard 3,5 mm stereo mini-
aansluitkabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

1. Verbind één uiteinde van de 3,5 mm stereo mini-
aansluitkabel met de Aux-In aansluiting op de
achterzijde van de iBoom JukeBox.

2. Verbind het andere uiteinde van de kabel met de
hoofdtelefoon of LineOut aansluiting van uw audio
apparaat.

3. Zet de iBoom JukeBox aan. Gebruik vervolgens de
volumeknoppen op de iBoom JukeBox om het
volume van uw apparaat af te stellen.

D Opmerking: Om de beste geluidskwalietit van de
iBoom JukeBox te verkrijgen wanneer de Aux-In gebruikt
wordt, stelt u het volumeniveau van uw apparaat
zorgvuldig af totdat er geen vervorming meer is.
Vervolgens regelt u het totale volume van uw muziek
met de bedieningsknoppen van de iBoom JukeBox.

Gebruik in combinatie met
iPod video’s
U kunt van uw iBoom JukeBox gebruik maken
om te genieten van de audio van uw iPod
video’s in stereo geluid.Verbind de iBoom
JukeBox simpelweg met uwTV- of videoscherm
via de AV-Out aansluiting op de achterzijde van
de iBoom JukeBox (AV-kabel afzonderlijk
verkrijgbaar).Vervolgens kunt u de
afstandsbediening met display gebruiken om
door uw iPod video-inhoud te navigeren en de
videoweergave regelen.

C Belangrijk: Terwijl de iPod aangesloten is op de
iBoom Jukebox, vergewis u ervan dat de instelling
iPodTV Out (gevonden onder de video-
instellingen) staat ingesteld opVragen of AAN.

Info over

De instelling Info over wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor informatiedoeleinden, maar indien u
problemen ondervindt met de verbinding tussen
uw afstandsbediening met display en de basis van
de iBoom JukeBox, kunt u de afstandsbediening
met display op de volgende wijze aan de iBoom
JukeBox paren:

1. Zorg ervoor dat er geen iPod is aangesloten.

2. Terwijl de iBoom JukeBox aan staat, houdt u de
Power-knop 5 seconden ingedrukt om de
“Paringsstand” binnen te gaan. U weet dat u in de
paringsstand bent wanneer het aanraakpaneel van
de iBoom JukeBox blauw knippert.

3. Navigeer op de afstandsbediening met display naar
“Info over” in het instellingenmenu. Druk op de
knopVolgende menu/Selecteren om de
afstandsbediening te laten weten dat deze zich
dient te verbinden met de iBoom JukeBox. De
basis van de iBoom JukeBox bevestigt het verzoek
door het snelle witte knipperen van het
aanraakpaneel.

4. Zodra de afstandsbediening met display gepaard is,
zult u de melding “geen iPod” op het
weergavescherm zien.

Instellingen en functies
Instellingenmenu

De afstandsbediening met display heeft een
eenvoudig instellingenmenu met de volgende opties:

Slaap

In het Slaapmenu kunt u de tijdsperiode instellen die
de afstandsbediening met display gebruikt om in de
slaapstand te belanden. Om de tijd te wijzigen
navigeert u naar “Slaap” in het instellingenmenu en
drukt u vervolgens op de knopVolgende
menu/Selecteren. Gebruik de knop Menulijnitem
omhoog of omlaag om de gewenste tijdsinstelling te
markeren en druk vervolgens op de knopVolgende
menu/Selecteren om uw gemarkeerde optie te
selecteren. U kunt kiezen uit: 30 sec, 1 min, 2 min of
4 min.

Taal

HetTaalmenu wordt gebruikt om de
afstandsbediening met display te configureren voor
een specifieke taal. Om de taalselectie te wijzigen,
gebruik de knop Menulijnitem omhoog of omlaag
om de gewenste taal te markeren en druk
vervolgens op de knopVolgende menu/Selecteren
om uw gemarkeerde optie te selecteren. De iBoom
JukeBox ondersteunt Engels, Spaans, Italiaans, Frans,
Duits, Nederlands, Koreaans, vereenvoudigd Chinees,
traditioneel Chinees en Japans.
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Veelgestelde vragen
Hier vindt u de meest veelgestelde vragen en antwoorden
over uw Philips iBoom Jukebox.
Voor verdere hulp, bezoek www.philips.com/support. Om de garantie
zijn geldigheid te laten behouden, probeer het systeem nooit zelf te
repareren.Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw
iBoom Jukebox, controleer dan de volgende punten voordat u
contact opneemt met Philips.Als het probleem aanhoudt, ga naar de
Philips website www.philips.com/support.Als u contact opneemt met
Philips, verzeker u ervan dat uw Philips iBoom Jukebox in de buurt
staat en dat het modelnummer en het serienummer beschikbaar zijn.

Wat moet ik doen als mijn iPod niet reageert op de
iBoom JukeBox terwijl de eerstgenoemde
aangesloten is?

1. Het is mogelijk dat uw iPod niet goed in de dock staat.
Verwijder uw iPod van de iBoom JukeBox en controleer
of er obstructies te vinden zijn op de connector in de
dock en op uw iPod. Zet uw iPod vervolgens opnieuw
in de dock.

2. De iPod software moet mogelijk bijgewerkt worden.
Om software op uw iPod te upgraden, bezoek:
http://www.apple.com/iPod/download

3. Vergewis u ervan dat uw iPod juist werkt alvorens deze
op de iBoom JukeBox te docken.Als uw iPod bevroren
is en niet reageert, moet u hem mogelijk resetten.
Hiervoor houdt u de menu- en middenknop op uw
iPod gedurende 10-12 seconden ingedrukt, of totdat
uw iPod gereset is. Zie uw iPod handleiding voor details.

Wat moet ik doen als mijn iPod niet opgeladen wordt
terwijl deze op de iBoom JukeBox aangesloten is?
Het is mogelijk dat uw iPod niet goed in de dock staat.
Verwijder uw iPod van de iBoom JukeBox en controleer of
er obstructies te vinden zijn op de connector in de dock en
op uw iPod. Zet uw iPod vervolgens opnieuw in de dock

Wat moet ik doen als mijn afstandsbediening met
display niet reageert?
Controleer of uw afstandsbediening met display
volledig opgeladen is. Een volledige lading duurt
ongeveer vier uur. Plaats de afstandsbediening met
display op de oplaadbasis op de achterzijde van de
iBoom JukeBox en vergewis u ervan dat het laadlogo
gedurende een ogenblik verschijnt.
Controleer tevens of uw afstandsbediening met
display goed is gepaard aan de basis. Om de twee te
paren, volg de richtlijnen onder de sectie “Info over”
op pagina 66.

Wat moet ik doen als mijn geluid vervormd wordt?
Denk eraan dat het volumeniveau op uw iPod niet
geregeld kan worden als deze in de dock staat, dus
dient u het volume te regelen met de
volumeknoppen van de iBoom JukeBox.

1. Het volume kan te hoog ingesteld worden.Verlaag het
volume op de iBoom JukeBox.

2. De geluidsbron is mogelijk vervormd.Als de oorspronkelijke
iPod geluidsbron van slechte kwaliteit is, worden vervorming
en ruis gemakkelijk waargenomen bij hoog volume.

3. De EQ-instellingen op uw iPod moeten mogelijk aangepast
worden voor een optimale geluidskwaliteit.

D Opmerking: Bij het gebruik van een audio apparaat
via de Aux-In van de iBoom Jukebox, wordt het volume
zowel via het audio apparaat als de iBoom JukeBox
geregeld. Zorg ervoor het volumeniveau van uw audio
apparaat zodanig aan te passen dat er geen vervorming
meer is.Vervolgens regelt u het totale volume van uw
muziek met de bedieningsknoppen van de iBoom
JukeBox.

Garantie en service
Beperkte eenjarige garantie
Philips garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en
fabricagefouten bij normaal gebruik, conform de specificaties en
waarschuwingen, gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum van
dit product. Deze garantiegeldt alleen voor de oorspronkelijke
koper van het product en is niet overdraagbaar. Om uw rechten
te laten gelden onder deze garantie moet u een aankoopbewijs
overleggen in de vorm van een originele verkoopbon die de
naam van het product en de aankoopdatum weergeeft.

Garantie-informatie kan gevonden worden op:
www.philips.com/welcome.

Voor technische ondersteuning, zend ons een e-mail met het
modelnummer van het product en een gedetailleerde beschrijving
van uw probleem naar: accessorysupport@philips.com. ER ZIJN
GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. De
aansprakelijkheid van Philips is beperkt tot reparatie of, naar haar
eigen goeddunken, vervanging van het product. Incidentele,
speciale en gevolgschade worden afgewezen voor zover de wet
dat toestaat. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten.
Bovendien kunt u andere rechten bezitten die verschillen van
staat tot staat.

Technische gegevens
Compatibiliteit
Alle iPods met dock connector

iBoom JukeBox
Uitgangsvermogen: 10 Watt/kanaal in 4 Ohm
Frequentierespons: 80 Hz ~ 20 kHz
Verhouding signaal/ruis: >85 dB
Stroomvoorziening: 15VDC ~ 1,5 A

Afstandsbediening met display
Transmitterbereik: Ongeveer 22,86 m

Aansluitingen
30 pins iPod dock connector
Hulpingang: 3,5 mm mini-stereo-ingang
Audio/video output: iPod AV out/mini-stereo-ingang

Stroomvoorziening
Ingangsspanning: 15VDC ~ 1,5 A

Productafmetingen (breedte, hoogte, diepte)
300 mm x 240 mm x 190 mm

Productgewicht
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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CE0168

Gefabriceerd in China

Europese reguleringen:
Dit product is ontworpen, getest en gefabriceerd in
overeenstemming met de Europese R&TTE richtlijn
1999/5/EG
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