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Ta tid på dig att läsa denna handbok innan du använder Philips
iBoom Jukebox (DLA78405/10). Den innehåller viktig information
och anteckningar om skötselinstruktion angående din Philips
iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt. Hel eller delvis reproduktion är förbjudet
utan skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Alla
varumärken tillhör Koninklijke Philips NV eller sina respektive
ägare. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat
i USA och andra länder.

Härmed förklarar, Philips, BG P&A, att denna Philips iBoom
JukeBox är i överensstämmelse med de grundläggande kraven
och andra relevanta bestämmelser av Direktiv 1999/5/EC.

D Obs!
Audio begränsade inläsnings tröskel är högst 180 mVSS.

Bortskaffandet av din gamla produkt:
Din produkt är konstruerad och tillverkad med högkvalitets
material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
WEEE logo: När den här överstrykta hjul bins
symbolen är knytet till en produkt betyder det att
produkten är täckt av Europeiska Direktivet
2002/96/EC.

Din Philips iBoom JukeBox
Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att kunna dra full nytta av det stöd som
Philips erbjuder, registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.

Produktöversikt

Din Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) är en
elegant iPod högtalar docka till för njutning av din iPod
i lyxigt stereoljud, liksom en RF Display Remote för
syn och kontroll av iPod runt huset. Utrustad med
dubbla woofers, disktanthögtalare och en avancerad
låg-distorsion klass D-förstärkare, iBoom JukeBox är
high-fidelity hemljudslösningen för din iPod. Använd
Display Remote till att bläddra i iPod musik och video
listor på den ljusstarka bildskärmen – inklusive färg
Album Konst – även genom väggar och upp till
bortom 75 foot! iBoom JukeBox laddar även Display
Remote liksom din iPod. Använd Aux-In uttaget för att
avnjuta andra ljudenheter högt genom iBoom Jukebox,
eller använd AV-Out uttaget för att ansluta din Ipod till
din TV för att avnjuta iPod filmer i sterio (kabel säljs
separat). Philips erbjuder ett helt sortiment av
produkter för att förbättra din iPod-erfarenhet.
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Viktig information

Produktfördelar

• Spela din iPod musik med high-fidleity ljud
• Ladda och vagga iPod

• RF-fjärrkontroll med bildskärm

Var god och informera dig själv om det lokala separata
insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter.

• Auxiliary Input för användning med andra
ljudenheter

B Varningar
• Utsätt inte produkten för regn eller vatten.
• Håll borta från solljus för att förhindra värme uppladdning.
• Ta inte isär eller reparera.
• Håll borta från högspänningsenheter.

• Dock infogningar för att säkra din specifika iPod

• Audio/Video Ut för visning av iPod video innehåll
på din TV

Ta paketet till din närmaste återvinningsstation.
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103

Kom igång

C Viktigt: Läs noga säkerhetsföreskrifterna på sidan 102

innan du ansluter din Philips Iboom JukeBox.

Inklusive

Det här avsnittet hjälper dig första gången med
installationen av din Philips iBoom JukeBox.

1. Philip iBoom JukeBox
2. RF Display Remote

5. Adapter för Europa,

-utom Storbritannien, Irland,
Cypern och Malta

2

1

4

10. Snabbstartsguide

5

3. Placera den lämpliga Dock Infogningen för din
iPd-modell (vid behov) i iBomm JukeBox dockan.
Sedan placerar du din iPod i dockan.

3
10

8. Adapter för Storbritannien,
Irland, Cypern, Malta, Malaysia,
Singapore och Hong Kong
9. CD ROM

den är dockad. Istället använder du volymkontrollerna
på Display Remote eller iBoom JukeBox.

2. Placera Display Remote på laddningspanelens iBoom
JukeBox baksida, se till att alla laddningsförbindelserna
har kontakt. Låt Display Remote ladda i minst fyra
timmar innan den används.

4. Multinationell strömförsörjning

7. Adapter för Australien,
Nya Zeeland, Papua Nya Guinea
och Argentina

D Obs! Volymkontrollen på din iPod är avstängd när

1. Plugga iBoom JukeBox till ett vägguttag med hjälp av
de medföljande multinationella strömförsörjningarna.

3. Dock infogningar för iPod

6. Adapter för Nord Amerika,
Central Amerika och Japan

4. Tryck på Av/På Knappen på ovansidan av
iBoom JukeBox. Ända tills Display Remote
är fulladdad, använd Spela/Paus-Knappen,
Föregående/Nästa Spår Knappar och Volym
Knappar på din iBoom JukeBox som behövs.
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Vad ingår

4

9

1
2

6

7

8

CD-ROM

Vad du också behöver
iPod

AC vägguttag
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När en audio enhet är ansluten via Aux-In

1. FÖREGÅENDE SPÅR: Ingen funktion. Kontrollera
avspelningen via enheten.

När iPod är dockad

1. FÖREGÅENDE SPÅR: Tryck för att återställa det
nuvarande spåret.Tryck två gånger för att hoppa till
föregående spår.Tryck och håll för att återspola det
nuvarande spåret.

5. VOLYM NER: Tryck för att sänka volymen på iBoom
JukeBox.

4. SPELA/PAUS: Tryck för att pausa det nuvarande spåret.
Tryck igen för att återuppta avspelningen.
5. VOLYM NER: Tryck för att sänka volymen på iBoom
JukeBox.

6. VOLYM UPP: Tryck för att höja volymen på iBoom
JukeBox.
2

6. VOLYM UPP: Tryck för att höja volymen på iBoom
JukeBox.

Efter du låtit ladda Display Remote på baksidan av
iBoom JukeBox i minst fyra timmar, tar du bort den från
basenheten och trycker på vilken knapp som helst för att
få det ur “viloläge”.

3. ELKRAFT AV/PÅ: Tryck för att slå iBoom JukeBox av
och på.

3. ELKRAFT AV/PÅ: Tryck av och på när du använder
iBoom JukeBox.

1

4. SPELA/PAUS: Tryck för att pausa det nuvarande spåret.
Tryck igen för att återuppta avspelningen.

Kontrollera iPod innehållet från rum till rum. iBoom
JukeBox har ett state-of-the-art RF Display Remote som
ger dig möjlighet att både se och styra iPod innehållet på
avstånd. Display Remote har en ljusstark bildskärm som
visar musik och video listor precis som på din iPod,
liksom Now Playing information med färg Albums Konst.
Display Remote är RF-baserad, med en räckvidd på
ca 75 fot (22 meter). Den kan styra iBoom JukeBox
genom väggar, golv etc., så länge du befinner dig inom
räckvidden för basenheten.

2. NÄSTA SPÅR: Ingen funktion. Kontrollera avspelningen
via enheten.

2. NÄSTA SPÅR: Tryck en gång för att hoppa till nästa
spår.Tryck och håll för snabbspolning av det
nuvarande spåret.

Användning av Display Remote

När Display Remote aktiveras, kommer iPod att visa en
tom skärm eller “Tillbehör Fäst” (Accesory Attached).

3

4

5

6

D Obs! Det kan bli en kort fördröjning eftersom

Display Remote använder sökverktyg för att samla
information till din iPod.

Bläddra musik på Display Remote

Med hjälp av den inre ringen på Display Remote, tryck
Nästa Meny/Välj eller Föregående Meny Knapp för att
navigera på iPod menyerna, och Meny Raden Upp eller
Ner Knappen för att markera ditt val. För att börja spela
det markerade spåret,tryck på Nästa Meny/Välj Knappen.

106
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iBoom JukeBox kontroller

Spela/Paus
Volum Upp
Volum Ner
Meny raden Upp
Menu raden Ner
Föregående Meny
Nästa Menu/Välj
Nästa Spår/Spola Framåt
Föregående Spår/Återspola
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Meny inställningar

Display Remote visar en enkel Inställnings Meny med
följande alternative:
Sömn

I Sömn Menyn kan du ställa in hur mycket tid det
kommer at ta Display Remote att gå in i Sömn Mod.
För att ändra tiden, navigera till “Sömn” på
Inställnings Menyn och tryck Nästa Meny/Välj
Knappen. Använd Meny Raden Upp eller Ner
Knappen för att markera önskad tidinställning, och
tryck Nästa Meny/Välj Knappen för att markera ditt
val. Du kan välja mellan: 30 sek, 1 min, 2 min, eller
4 min.

Angående

Den Angående inställningen används huvudsakligen
i informativt syfte, men om Display Remote har
problem att kommunikera med din iBoom JukeBox
basenhet kan du koppla ihop Display Remote med
iBoom JukeBox på följande sätt:
1. Se till att det inte någon iPod är ansluten.

2. När iBoom JukeBox är på, håll ner Strömbrytaren
i 5 sekunder för att komma in i “Pairing Mode.”
Du vet att du är i “Pairing Mode” när pekpanelen
på iBoom JukeBox blinkar blått.

3. På Display Remote, navigera till “Angående” på
Inställnings Menyn.Tryck Meny/Välj Knappen vilket
talar om för Display Remote att koppla ihop sig
med iBoom JukeBox. iBoom JukeBox basenheten
kommer att tillkännage genom ett snabbt vitt
blinkande på pekpanelen.
4. När Remote Display är ihopkopplad ser du ett
“icke-Pod” meddelande på bildskärmen.

Användning ihop med andra
ljudenheter

Du kan använda iBoom JukeBox som en extern
högtalare till andra ljudenheter med en vanlig
1/8” (3,5 mm) stero mini-jack kabel (säljs separat).

1. Anslut ena änden av 1/8” (3,5 mm) stereo mini-jack
till Aux-In Jack på baksidan av iBoom JukeBox.
2. Anslut kabelns andra ände till din ljudenhets hörlur
eller Line-Out jack.

3. Slå på iBoom JukeBox. Använd sedan Volym Knapparna
på iBoom JukeBox för att justera enhetens volym.

D Obs! För att få bästa ljudkvalitet från iBoom JukeBox

när du använder Aux-In, justera försiktigt volymen på
enheten tills det inte finns någon snedvridning. Kontrollera
sedan den totala volymen på din musik med iBoom
JukeBox kontrollerna.

Användning för njutning av
iPod videos
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Inställningar och funktioner

Du kan använda din iBoom JukeBox för att
avnjuta ljudet av iPod-videos på stereoljud.
Bara anslut iBoom JukeBox till din TV eller video
skärm via AV-Out-Jack på baksidan av iBoom
JukeBox (AV-kabel säljs separat). Sedan kan du
använda Dispaly Remote att navigera på iPod
video innehåll och kontrollera video
uppspelning.
C Viktigt: Med iPod dockad till iBoom JukeBox,
se till att iPod TV Ut inställning (hittas under Video
Inställning) är inställd till antingen Fråga eller På.

Språk

Språk Menyn används för att konfigurera ett specifikt
språk för Display Remote. För att ändra språkvalet,
använd Meny Raden Upp eller Ner Knappen för
markering av önskat språk och tryck Nästa
Menu/Knappen för att välja ditt markerade val.
iBoom JukeBox stöder engelska, spanska, italienska,
franska, tyska, holländska, korreanska, Förenklad
kinesiska,Traditionell kinesiska och japanska.
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Tekniska data

Vanliga frågor

Philips garanterar att denna produkt ska innehålla felfritt material,
välutförande och montering vid normal användning, enligt
specifikationerna och varningarna under ett år från och med
dagen av inköpandet av produkten. Denna garanti omfattar endast
den ursprungliga köparen av produkten, och kan inte överlåtas.
För att utnyttja dina rättigheter enligt denna garanti, måste du visa
upp bevis av inköp i form av ett original kvitto som visar
produktens namn och datum vid inköpet.

iBoom JukeBox
Uteffekt: 10 Watt/Kanal till 4 ohms
Frekvensomfång: 80 Hz ~ 20 kHz
Signal till brusförhållande: > 85 db
Strömförsörjning: 15 VDC ~ 1,5 A

För mer hjälp, besök www.philips.com/support. För att garantin ska
vara gällande, försök aldrig att reparera systemet själv. Om du får
problem när du använder din iBoom JukeBox, kontrollera följande
punkter innan du kontaktar Philips. Om problemet fortfarande
förblir olöst, gå till webbplats www.philips.com/support. När du
kontaktar Philips, se till att din Philips iBoom JukeBox är i närheten
med modellnummer och serienummer tillgänliga.

Begränsad ett års garanti

Garanti och information finns på: www.philips.com/welcome.

För tenkiskt stöd, skicka oss ett e-postmeddelande med
modellnumret på produkten och en detaljerad beskrivning av
problemet till:support@philips.com. DET FINNS INGA ANDRA
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.
Philips ansvar är begränsat till reparation eller, efter eget val,
utbyte av produkten. Oavsiktliga, speciella följdskador är
frånsägande när lagen så medger. Denna garanti ger dig särskilda
juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som
varierar från land till land.

Kompatibilitet
Alla iPods med Dockkontakt

Display Remote
Transmitterfrekvens: Circa 75 feet (22,86 m)

Anslutningar
30-Pin iPod Dockanslutning
Auxiliary inmatning: 3,5mm stereo mini-uttag
Audio/Video Uteffekt: iPod AV ut/stereo mini-uttag

Nätanslutning
IInmatningsspänning: 15 VDC ~ 1,5 A

Produktens mått (Bredd, Höjd, Djup)
11,8 in x 9,5 in x 7,5 in/ 300 mm x 240 mm x 190 mm

Produktvikt
iBoom JukeBox: 4,4 lbs / 70,50 oz. / 2 000 g
AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g
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Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om din
Philips iBoom JukeBox.

Vad gör jag om min iPod inte svarar på iBoom
JukeBox när den är dockad?

1. Kanske din iPod inte är korrekt dockad.Ta bort din
iPod från iPod JukeBox och kolla att din anslutning
i dockan inte är blockerad på din iPod. Sedan re-docka
din iPod.
2. iPod programvara kan behöva updateras. Att
uppgradera programvaran på din iPod, besök:
http://www.apple.com/iPod/download

3. Se till att din iPod fungerar ordentligt innan du dockar
in i iBoom JukeBox. Om din iPod är låst och inte
reagerar, kan du behöva återställa din iPod. För att göra
detta, tryck and håll nere Meny och Centerknappen
på din iPod i 10-12 sekunder, eller tills din iPod åtreställs.
Var god och refera till din iPod handbok för detaljer.

Vad ska jag göra om min iPod inte laddades när den
var dockad i iBoom JukeBox?

Din iPod kanske inte var dockad på rätt sätt.Ta bort
din iPod från iBoom Jukebox och kolla att din anslutning
i dockan inte är blockerad på din iPod. Sedan re-docka
din iPod.

Vad gör jag om min Display Remote inte svarar?

Kontrollera att din Display Remote har full uppladdning.
En full laddning kommer att pågå i ungeför fyra timmar.
Placera Display Remote på laddningsbåset på baksidan
av iBoom JukeBox och se till att “laddning” logotypen är
synligt för ögonblicket.
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Garanti och service

Kontrollera också att din Dispaly Remote är korrekt
inkopplad till basenheten. Om du vill koppla ihop de
två, följ anvisningarna under sektionen “Om” på sidan
108.

Vad gör jag om mitt ljud är förvrängt?

Kom ihåg att volymuteffekten på din iPod inte kan
kontrolleras när den är dockad, så du behöver
kontrollera volymen med hjälp av Volym Knapparna
på iBoom jukeBox.

1. Kanske volymen är för högt inställd. Sänk volymen på iBoom
JukeBox.

2. Ljudkällan kan vara förvrängd. Om den ursprungliga iPod
ljudkällan är av dålig kvalitet kan förvridning och brus märkas
när volymen är hög.
3. EQ inställningarna på din iPod kan behöva justeras för
optimal ljudkvalitet.

D Obs! När du använder en ljudenhet via iBoom
JukeBoxs Aux-Ingång, styrs volymen med både
ljudenheten och iBoom JukeBox. Se till att justera
volymen på ljudenheten tills den är fri från förvridningar.
Kontrollera sedan den totala musikvolymen med iBoom
JukeBox kontrollerna.
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Tillverkad i Kina

CE0168

Europeiska regler:
Denna produkt har utformats, testas och tillverkats enligt den
europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
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