Önemli bilgiler

186

Kutunun içindekiler

188

Philips iBoom JukeBox’ınız
Bașlarken

iBoom JukeBox kontrolleri

187
189
190

Ekran Uzaktan Kumandasının Kullanılması

191

Diğer ses cihazlarıyla kullanılması

193

Ayarlar ve özellikler

iPod videolarının keyfine varmak için
kullanılması

192
193

Garanti ve Servis

194

Sık Sorulan Sorular

195

Teknik veriler

184

TÜRKÇE

İçindekiler

194

185

Philips iBoom JukeBox’ınızı (DLA78405/10) kullanmadan önce bu
kullanım kılavuzunu okumaya zaman ayırınız. Bu kullanım kılavuzu,
Philips iBoom JukeBox’ınızın kullanımı hakkında önemli bilgiler
içermektedir.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın bir
kısmının veya tamamının çoğaltılması yasaktır. Ticari markalar,
Koninkijke Philips N.V. veya onların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
iPod, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Apple Inc.’in ticari bir
markasıdır.
İşbu belge ile, Philips, BG P&A, Philips iBoom JukeBox’ınızın
(DLA78405/10),Yönerge 1999/5/EC’nin temel gerekliliklerine ve
ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

D Not:
Ses girişi sınır eşiği, maksimum 180 mVSS’dir.

Eski ürününüzün elden çıkarılması:
Ürününüz, geri dönüşüm yapılabilecek ve yeniden kullanılabilecek
yüksek kaliteli materyaller ve bileşenler ile üretilmiş ve
tasarlanmıştır.

WEEE logo: Üstü çizilmiş tekerlekli bu sepetin bir
ürüne eklenmiş olması, o ürünün Avrupa Yönergesi
2002/96/EC kapsamında olduğu anlamına gelmektedir.

Elektrikli ve elektronik ürünler için ayrı yerel toplama sistemi
hakkında lütfen kendinizi bilgilendiriniz.
B Uyarılar
• Ürünü, yağmura veya suya maruz bırakmayın.
• Aşırı ısınmayı önlemek için güneş ışığından koruyunuz.
• Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin.
• Yüksek voltajlı cihazlardan uzak tutun.

Paketi, yerel yeniden dönüşüm merkezine götürünüz.
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Philips iBoom JukeBox’ınız

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş
geldiniz!

Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanabilmek
için, www.philips.com/welcome adresine ürününüzü
kaydedin.

Ürüne genel bir bakıș

Philips iBoom JukeBox’ınız (DLA78405/10), iPod’unuzu
evinizin etrafından izlemek ve kontrol etmek için RF
Ekran Uzaktan Kumandası özelliğine sahip olmasının
yanı sıra iPod’unuzu lüks bir stereo ses ile dinlemenizi
sağlayan şık bir iPod hoparlör yuvasıdır. Çift woofer
(alçak frekans hoparlörü) ve tweeter (yüksek frekans
hoparlörü) ve gelişmiş, düşük bozulma içeren D sınıfı
amplifikatörü olan iBoom JukeBox, iPod’unuz için en
doğal sesi veren bir ev ses sistemi çözümüdür. Duvarlar
arasından ve 75 feet uzaklığa kadar olan mesafelerden,
iPod müziğinize ve video listelerinize (renkli Albüm
Kapakları dahil) parlak görüntü ekranında göz atmak
için Ekran Uzaktan Kumandası özelliğini kullanın. iBoom
JukeBox, iPod’un yanı sıra Ekran Uzaktan Kumandası’nı
da şarj eder. Diğer ses cihazlarını iBoom JukeBox’ınızda
dinlemek için Aux-Giriş Jakını (Yardımcı Giriş Jakı)
kullanın veya iPod filmlerinizin keyfine stereo olarak
varmak amacıyla iPod’unuzu TV’nize bağlamak için AVÇıkış Jakını kullanın (kablolar ayrı olarak alınabilir).
Philips, iPod tecrübenizi daha iyi hale getirmek için
eksiksiz bir ürün hattı sunmaktadır.

TÜRKÇE

Önemli bilgiler

Ürün Özellikleri

• iPod müziğinizi, doğal sesleriyle çalın
• iPod’u şarj edin ve koruyun

• Görüntüleme ekranı ile RF uzaktan kontrolü

• Diğer ses cihazları ile kullanmak için Yardımcı Giriş

• iPod video içeriğini TV’de seyretmek için
Audio/Video (Ses/Video) Çıkışı

• iPod’unuzu güvenceye almak için yuva ekleri
187

Başlarken

Kutnun içinde așağıdakiler bulunmaktadır

Önemli: Philips iBoom JukeBox’ınızı bağlamadan
önce 186. sayfadaki güvenlik önlemlerini dikkatle
okuyunuz.

2. RF Ekran Uzaktan Kumandası

Bu bölüm, Philips iBoom JukeBox’ınızı ilk defa kurarken
size yardımcı olacaktır.

3. iPod için yuva ekleri

4. Çok uluslu güç kaynağı

1. Kutunun içindeki çok uluslu güç kaynağını kullanarak
iBoom JukeBox’ınızı bir duvar prizine takın.

5. Avrupa için adaptör

-Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs ve
Malta hariç.

7. Avustralya,Yeni Zelanda, Papua
Yeni Gine ve Arjantin için
adaptör
8. Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs,
Malta, Malezya, Singapur ve
Hong Kong için adaptör

9. CD ROM

10. Hızlı Başlama Kılavuzu

4. iBoom JukeBox’ın üzerinde yer alan
Açma/Kapama düğmesine basın. Ekran Uzaktan
Kumandası şarj olana kadar, iBoom JukeBox
üzerinde bulunan Çal/Duraklat Düğmesini,
Önceki/Sonraki Parça Düğmelerini ve Ses
Düğmelerini ihtiyaç duyduğunuz şekilde kullanın.

C

1. Philips iBoom JukeBox

6. Kuzey Amerika, Orta Amerika
ve Japonya için adaptör.

3. iPod modeliniz için uygun olan Yuva Ekini (eğer
gerekliyse), iBoom JukeBox yuvasına yerleştirin.
Sonra, iPod’unuzu yuvaya yerleştirin.

2

1

10
4

Not: iPod üzerindeki ses kontrolü, yuvaya
yerleştirildiğinde etkisiz hale gelir. Bunun yerine,
Ekran Uzaktan Kumandası veya iBoom JukeBox
üzerindeki ses kontrollerini kullanın.
D

2. iBoom jukeBox’ın arkasındaki şarj tabanına Ekran
Uzaktan Kumandası’nı yerleştirin ve bütün şarj etme
uçlarının temas ettiğinden emin olun. Kullanmadan
önce Ekran Uzaktan Kumandası’nın en az dört saat
şarj olmasını sağlayın.

3
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Kutunun içindekiler

4

9

1
2

5

6

7

8

CD-ROM

Ayrıca ihtiyacınız olacaklar
iPod

AC elektrik prizi
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Aux-Giriși (Yardımcı Giriș) aracılığıyla bir ses cihazı
bağlıyken

iPod, yuvaya yerleștirilmișken:

1. ÖNCEKİ PARÇA: Fonksiyonu yoktur. Çalmayı kontrol
etmek için cihazınızı kullanın.

1. ÖNCEKİ PARÇA: Mevcut parçayı en başa almak için
bir kez basın. Bir önceki parçaya atlamak için iki kez
basın. Mevcut parçayı başa sarmak için basın ve basılı
tutun.

2. SONRAKİ PARÇA: Fonksiyonu yoktur. Çalmayı kontrol
etmek için cihazınızı kullanın.

3. GÜÇ AÇMA/KAPAMA: iBoom JukeBox’ı açıp kapatmak
için basın.

2. SONRAKİ PARÇA: Bir sonraki parçaya atlamak için bir
kez basın. Mevcut parçayı ileri sarmak için basın ve
basılı tutun.

4. ÇAL/DURAKLAT: Mevcut parçayı duraklatmak için
basın. Çalmaya devam etmek için tekrar basın.

3. GÜÇ AÇMA/KAPAMA: iBoom JukeBox’ı açıp kapatmak
için basın.

5. SES KISMA: iBoom JukeBox sesini kısmak için basın.

6. SES AÇMA: iBoom JukeBox sesini açmak için basın.

4. ÇAL/DURAKLAT: Mevcut parçayı duraklatmak için
basın. Çalmaya devam etmek için tekrar basın.

5. SES KISMA: iBoom JukeBox sesini kısmak için basın.

2

iPod içeri inizi, odadan odaya geçerken bile kontrol
edebilirsiniz. iBoom JukeBox, iPod içeri ini uzaktan
izleminizi ve kontrol etmenizi mümkün kılan son model
RF Ekran Uzaktan Kumandası ile beraber gelmektedir.
Ekran Uzaktan Kumandası, renkli Albüm Kapa ını
göstererek u Anda Çalıyor bilgisinin yanı sıra, tıpkı
iPod’unuzda oldu u gibi müzik ve video listelerini
görüntüleyen parlak bir ekran özelli ine sahiptir. Ekran
Uzaktan Kumandası, RF tabanlıdır ve yakla ık 75 feet
(22 metre) menzili vardır.Temel birimin menzili içerisinde
oldu unuz sürece, duvarlar, katlar vb. arasından iBoom
JukeBox’ı kontrol edebilirsiniz.
Ekran Uzaktan Kumandası’nı, iBoom JukeBox’ın arkasında
en az dört saat arj ettikten sonra, arj etme tabanından
çıkarın ve “Uyku” modunu etkisiz hale getirmek için
herhangi bir tu a basın.

6. SES AÇMA: iBoom JukeBox sesini açmak için basın.
1

Ekran Uzaktan Kumandası’nın
Kullanılması

3

4

5

6

Ekran Uzaktan Kumandası, etkin hale getirildi inde, iPod,
bo bir ekran veya “Aksesuar Eklendi” yazısını
gösterecektir.

D Not: Ekran Uzaktan Kumandası, bilgi toplamak için
iPod’u sorgulayacağından, kısa bir gecikme olabilir.

Ekran Uzaktan Kumandası’nda müziğe göz atılması

Ekran Uzaktan Kumandası üzerindeki dahili halkayı
kullanarak, iPod menüleri arasında gezinmek için Sonraki
Menü/Seç veya Önceki Menü düğmelerini; ve seçiminizi
işaretlemek için ise Menü İlgili Madde Yukarı veya Aşağı
Düğmesini kullanın. Seçtiğiniz parçayı çalmaya başlamak
için, Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın.
190
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iBoom JukeBox kontrolleri

Çal/Duraklat
Sesi Aç
Sesi Kıs
Menü İlgili Madde Yukarı
Menü İlgili Madde Aşağı
Önceki Menü
Sonraki Menü/Seç
Sonraki Parça/İleri Sar
Önceki Parça/Başa Sar
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Ayarlar menüsü

Ekran Uzaktan Kumandası, aşağıdaki seçenekleri
içeren, basit bir Ayarlar Menüsü özelliğine sahiptir:
Uyku

Uyku Menüsünde, Ekran Uzaktan Kumandası’nın
Uyku Moduna geçmesi için gereken süreyi
ayarlayabilirsiniz. Süreyi değiştirmek için, Ayarlar
Menüsünden “Uyku” ya girin ve Sonraki Menü/Seç
Düğmesine basın. Menü İlgili Madde Yukarı veya Aşağı
Düğmesini kullanarak istediğiniz süreyi seçin ve
işaretlediğiniz seçeneği seçmek için Sonraki
Menü/Seç Düğmesine basın. Şunlar arasından bir
seçim yapabilirsiniz: 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika veya
4 dakika.
Dil

Dil Menüsü, Ekran Uzaktan Kumandası’nı belli bir dil
için yapılandırmak üzere kullanılır. Dil seçimini
değiştirmek için; istediğiniz dili işaretlemek için Menü
İlgili Madde Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın ve
işaretlediğiniz seçeneği seçmek için Sonraki
Menü/Seç Düğmesine basın. iBoom JukeBox, şu dilleri
destekler: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca,
Almanca, Hollandaca, Korece, Basitleştirilmiş Çince,
Geleneksel Çince ve Japonca.
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Hakkında

Hakkında ayarı, temel olarak bilgi amaçlı kullanılır,
ancak Ekran Uzaktan Kumandası’nın iBoom
JukeBox temel birimi ile iletişim kurmasında
herhangi bir sorun yaşarsanız, Ekran Uzaktan
Kumandası’nı, aşağıdaki şekilde iBoom JukeBox ile
eşleştirebilirsiniz:
1. Bağlı olan herhangi bir iPod olmadığından emin
olun.

2. iBoom JukeBox açık iken,“Eşleştirme Modu” na
girmek için Güç Düğmesine 5 saniye boyunca basılı
tutun. iBoom JukeBox dokunmatik paneli, mavi
renkte yanmaya başladığında Eşleştirme
Modundasınız demektir.

3. Ekran Uzaktan Kumandası üzerinde Ayarlar
Menüsünde “Hakkında” ya gelin. Ekran Uzaktan
Kumandası’na iBoom JukeBox ile eşleşmesini
söylemek için Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın.
iBoom JukeBox temel birimi, dokunmatik paneldeki
kısa bir beyaz renkte parlama yaparak bunu teyit
edecektir.
4. Ekran Uzaktan Kumandası eşleştiğinde,
görüntüleme ekranında “iPod yok” mesajını
göreceksiniz.

Diğer ses cihazlarıyla birlikte
kullanılması

Standart bir 1/8” (3,5 mm) stereo mini-jak kablosu
(ayrı olarak alınabilir) kullanarak, iBoom JukeBox’ı,
diğer ses cihazları için harici bir hoparlör olarak
kullanabilirsiniz.

1. 1/8” (3,5 mm) stereo mini-jak kablosunun bir ucunu,
iBoom JukeBox’ın arkasında yer alan Aux-Giriş Jakına
(Yardımcı Giriş Jakı) bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu, ses cihazınızın kulaklığına veya
Hat Çıkış Jakına bağlayın.

3. iBoom JukeBox’ı açın. Cihazınızın sesini ayarlamak için
iBoom JukeBox üzerindeki Ses Düğmelerini kullanın.

D Not: Aux-Giriş kullanılırken iBoom JukeBox’tan en iyi
ses kalitesini elde etmek için, seste herhangi bir bozulma
kalmayana kadar cihazınızın ses seviyesini dikkatli bir
şekilde ayarlayın. Sonra, müziğin genel sesini kontrol
etmek için iBoom JukeBox kontrollerini kullanın.

iPod videolarının keyﬁne
varmak için kullanılması

TÜRKÇE

Ayarlar ve özellikler

iPod videolarınızın sesinin keyfine stereo
kalitesinde varmak için iBoom JukeBox’ınızı
kullanabilirsiniz. iBoom JukeBox’ın arkasında yer
alan AV-Çıkış Jakı aracılığıyla, iBoom JukeBox’ı TV
veya videonuza bağlayın (AV kablosu ayrı olarak
alınabilir). Bunun ardından, iPod video içeriğinde
gezinmek ve video çalmasını kontrol etmek için
Ekran Uzaktan Kumandası’nı kullanabilirsiniz.

C Önemli: iPod, iBoom JukeBox’a yerleştirilmiş
iken, iPod TV Çıkış ayarının (Video Ayarlarının
altında bulunabilir),“Sor” veya “Açık” olarak
ayarlanmış olduğundan emin olun.
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Sınırlı Bir Yıllık Garanti

Philips, ürünü satın aldığınız andan itibaren bir yıl süre ile bu
ürünün, şartname ve uyarılara uygun olarak normal kullanım
şartları altında, materyal, işçilik ve montaj açısından herhangi bir
kusuru olmayacağını garanti etmektedir. Bu garanti, sadece ürünün
orijinal alıcısı ile sınırlıdır ve devredilemez. Bu garanti altındaki
haklarınızı kullanmak için, satış kanıtını, ürünün adını ve satış tarihini
gösteren orijinal satış fişi şeklinde sunmanız gerekmektedir.
Garanti bilgileri www.philips.com/welcome adresinde bulunabilir.

Teknik destek için, ürünün model numarasını ve sorununuzun
detaylı bir açıklamasını accessorysupport@philips.com adresine email olarak gönderebilirsiniz. BUNDAN BAŞKA AÇIK GARANTİ
VEYA ZIMNİ GARANTİ YOKTUR. Philips’in yükümlülüğü, ürünün
tamiri ve sadece kendi tercihiyle ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır.
Kanunlar tarafından izin verildiği sürece, arızi (dıştan gelen), özel ve
dolaylı hasarlar kabul edilmemektedir. Bu garanti, size belli yasal
haklar vermektedir. Bundan başka, ülkeden ülkeye değişiklik
gösteren diğer haklara da sahip olabilirsiniz.

Teknik veriler

Sık Sorulan Sorular

iBoom JukeBox
Çıkış Gücü: 10 Watt/Kanal (4 ohm)
Frekans yanıtı: 80 Hz ~ 20 kHz
Gürültü Oranına Sinyal: >85 dB
Güç Kaynağı: 15VDC ~ 1,5 A

Daha fazla yardım almak için www.philips.com/support adresini
ziyaret edin. Garantiyi geçerli tutmak için, sistemi kendiniz tamir
etmeye çalışmayın. Eğer iBoom JukeBox’ı kullanırken sorunlarla
karşılaşırsanız, Philips’le bağlantı kurmadan önce aşağıdaki hususları
kontrol edin. Eğer sorun çözülmezse, Philips’in web sitesi olan
www.philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ile bağlantıya
geçtiğinizde, Philips iBoom JukeBox’ınızın yakınınızda olduğundan ve
model numarası ile seri numarasını sizde olduğundan emin olun.

Uygunluk
Yuva Konektörü olan tüm iPod’lar

Ekran Uzaktan Kumandası
Verici Menzili: Yaklaşık 75 feet (22,86 m)

Bağlantılar
30 iğneli iPod Yuva Konektörü
Yardımcı Giriş: 3,5 mm stereo mini jak
Ses/Video Çıkışı: iPod AV çıkış/stereo mini jak
Güç Kaynağı
Giriş voltajı: 15 VDC ~ 1,5 A
Ürün Boyutları (Genișlik,Yükseklik, Derinlik)
11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm
Ürün Ağırlığı
iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2.000 g
AC Adaptörü: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g
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Bu bölümde, Philips iBoom JukeBox hakkında en sık
sorulan soruları ve cevaplarını bulacaksınız.

Yuvaya yerleștirildiğinde iPod’um, iBoom JukeBox’a
yanıt vermezse ne yapmalıyım?

1. iPod’unuz uygun olarak yerleştirilmemiş olabilir.
iPod’unuzu iBoom JukeBox’tan ayırın ve yuva ve iPod
üzerindeki konektörü engelleyen herhangi bir şey olup
olmadığını kontrol edin. Ardından iPod’unuzu yeniden
yuvaya yerleştirin.

2. iPod yazılımının güncellenmesi gerekebilir. iPod’unuzdaki
yazılımı güncellemek için
http://www.apple.com/iPod/download adresine gidin.

3. iPod’unuzun, iBoom JukeBox’a yerleştirilmeden önce
düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Eğer
iPod’unuz donarsa ve cevap vermezse, iPod’unuzu
sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak için, iPod’unuzun
üzerinde bulunan Menü ve Merkez Düğmesine basın
ve 10-12 saniye boyunca veya iPod’unuz sıfırlanana
kadar basılı tutun. Lütfen detaylar için iPod kullanım
kılavuzunuza bakınız.

iPod’um, iBoom JukeBox’ın yuvasına yerleștirildiğinde
șarj olmazsa ne yapmalıyım?
iPod’unuz uygun olarak yerleştirilmemiş olabilir. iPod’unuzu
iBoom JukeBox’tan ayırın ve yuva ve iPod üzerindeki
konektörü engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını
kontrol edin. Ardından iPod’unuzu yeniden yuvaya yerleştirin.

Ekran Uzaktan Kumandası yanıt vermiyorsa ne
yapmalıyım?

TÜRKÇE

Garanti ve Servis

Ekran Uzaktan Kumanda’nızın tamamen şarj olup
olmadığını kontrol edin. Komple şarj, dört saat boyunca
yeterli olacaktır. Ekran Uzaktan Kumandası’nı, iBoom
JukeBox’ın arkasındaki şarj etme bölümüne yerleştirin ve
bir anlığına “şarj ediyor” logosunun göründüğünden emin
olun. Ayrıca Ekran Uzaktan Kumandası’nın, temel birim ile
uygun bir şekilde eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin.
Bu ikisini eşleştirmek için, sayfa 192’daki “Hakkında”
bölümünde verilen talimatları yerine getirin.

Ses bozuk geliyorsa ne yapmalıyım?

iPod’unuz üzerindeki ses çıkışının, yuvaya
yerleştirildiğinde kontrol edilemeyeceğini unutmayın,
bu yüzden iBoom JukeBox Ses Düğmelerini
kullanarak sesi kontrol etmelisiniz.
1. Ses, çok yüksek bir seviyeye ayarlanmış olabilir. iBoom
JukeBox üzerinde sesi kısın.

2. Ses kaynağı bozulmuş olabilir. Eğer iPod’un orijinal ses
kaynağı düşük kalitede ise, yüksek ses seviyesinde, bozulma
ve gürültü kolaylıkla fark edilebilir.
3. En iyi ses kalitesini elde etmek için iPod üzerinde bulunan
EQ ayarlarının ayarlanması gerekebilir.

D Not: iBoom JukeBox’ın Aux-Girişi (Yardımcı Giriş)
aracılığıyla bir ses cihazını kullanırken, ses, hem ses cihazı
hem de iBoom JukeBox ile kontrol edilebilir. Seste
herhangi bir bozulma kalmayana kadar cihazının ses
seviyesini ayarlayın. Sonra, müziğin genel sesini kontrol
etmek için iBoom JukeBox kontrollerini kullanın.
195
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Çin’de üretilmiştir

CE0168

Avrupa yönetmelikleri:
Bu ürün, European R&TTE Yönerge 1999/5/EC’ye uygun olarak
tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.
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