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Σηµαντικές Ðληροφορίες

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο Ðριν να χρησιµοÐοιήσετε
τη συσκευή σας Philips TransDock (DLA93050/10). Περιέχει σηµαντικές
Ðληροφορίες και σηµειώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής σας Philips
TransDock.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την εÐιφύλαξη Ðαντός δικαιώµατος. ΑÐαγορεύεται η ολική ή µερική
αναÐαραγωγή χωρίς τη γραÐτή έγκριση του ιδιοκτήτη δικαιώµατος
Ðνευµατικής ιδιοκτησίας.Τα εµÐορικά σήµατα αÐοτελούν ιδιοκτησία της
Koninklijke Philips N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Με την Ðαρούσα, η Philips, BG P&A, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή Philips
TransDock (DLA93050/10) συµµορφώνεται Ðρος τις ουσιώδεις αÐαιτήσεις
και τις λοιÐές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.
D Σηµείωση:
Μέγιστο κατώφλι οριοθέτησης εισόδου ήχου 180 mVSS

Α¥όρριψη του ¥αλιού ¥ροϊόντος σας:
Το Ðροϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά και εξαρτήµατα
υψηλής Ðοιότητας, τα οÐοία µÐορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιµοÐοιηθούν.

!

WEEE λογότυ¥ος: Όταν ένα Ðροϊόν διαθέτει το σύµβολο
ενός διαγραµµένου τροχήλατου κάδου αÐορριµµάτων αυτό
σηµαίνει ότι το Ðροϊόν διέÐεται αÐό την ΕυρωÐαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ. CE0359

Παρακαλώ, ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοÐικό σύστηµα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ðροϊόντων.

B Προειδο¥οιήσεις
• Μην εκθέτετε το Ðροϊόν στη βροχή ή στο νερό.
• Κρατήστε το Ðροϊόν µακριά αÐό το ηλιακό φώς για να αÐοφύγετε τη
συσσώρευση θερµότητας.
• Μην αÐοσυναρµολογείτε και µην εÐισκευάζετε το Ðροϊόν.
• Κρατήστε το Ðροϊόν µακριά αÐό συσκευές υψηλής τάσης.

✔ Πηγαίνετε
GB
❑ το
ITÐακέτο✔στο
MTτοÐικό
✔ σας
RU κέντρο ανακύκλωσης.
✔ GR
✔ LI
✔ NL
✔ SE
❑ HR
✔ LT
✔ NO
✔ SI
✔ HU
✔ LU
✔ PL
✔ SK
✔ IE
✔ LV
✔ PT
❑ TR
✔ IS
❑ MK
✔ RO
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Η συσκευή σας Philips TransDock
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη
Philips!

Προκειµένου να εÐωφεληθείτε Ðλήρως αÐό την υÐοστήριξη Ðου
Ðροσφέρει η Philips, καταχωρήστε το Ðροϊόν σας στην
ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική ε¥ισκό¥ηση του ¥ροϊόντος

DE

EL

PL

Η συσκευή σας Philips TransDock είναι ένας ÐοµÐός FM Ðου
ES
µεταδίδει ήχο αÐό το iPod σας στο ράδιο FM του αυτοκινήτου
σας, ενώ Ðαράλληλα φορτίζει και χρησιµεύει ως θήκη για
το
RU
iPod σας. Η συσκευή σας Philips TransDock αναδεικνύει την
NLIntelliTune, Ðου ανιχνεύει τα ραδιοκύµατα και
τεχνολογία
αυτόµατα βρίσκει τις βέλτιστες συχνότητες για µετάδοση. Η
συσκευή σας Philips TransDock εÐίσης αναδεικνύει µια
CS
βοηθητικήITείσοδο Aux-In για χρήση µε Ðροσαρµογείς κασετών
ή αυτοκίνητα µε δυνατότητες aux-in, και µια έξοδο AV-Out Ðου
σας εÐιτρέÐει να Ðαρακολουθείτε Ðεριεχόµενο βίντεο αÐό το
HU
iPod στα Ðερισσότερα κινητά συστήµατα βίντεο Ðου βρίσκονται
PT
στα αυτοκίνητα. (µε κατάλληλο καλώδιο AV,διαθέσιµο
ξεχωριστά). ΕÐιÐλέον, η συσκευή σας Philips TransDock έχει την
ικανότητα να Ðρορυθµίζει σταθµούς, για να µÐορείτε να TR
αÐοθηκεύετε τις συχνότητες Ðου χρησιµοÐοιείτε Ðερισσότερο.
Η Philips Ðροσφέρει µια ολόκληρη σειρά αÐό Ðροϊόντα για να
βελτιωθεί η εµÐειρία σας µε το iPod.
Ε¥ισηµάνσεις σχετικά µε το ¥ροϊόν

• Μεταδίδει µουσική αÐό το iPod σας στο στερεοφωνικό
του αυτοκινήτου σας.
• Φορτίζει και χρησιµεύει ως θήκη για το iPod

• Η τεχνολογία IntelliTune™ βρίσκει την βέλτιστη
συχνότητα για τη µετάδοση µουσικής αÐό το iPod σας.
• Ελεγχόµενη οθόνη OLED

• Τέσσερις Ðρογραµµατιζόµενες Ðρορυθµίσεις

• Μονοφωνικές και στερεοφωνικές λειτουργίες ακρόασης

• Βοηθητική είσοδος για χρήση µε Ðροσαρµογείς κασετών
ή αυτοκίνητα µε δυνατότητες aux-in

• Έξοδος Audio/Video Out για να Ðαρακολουθείτε
Ðεριεχόµενο βίντεο αÐό το iPod σε κινητά συστήµατα
βίντεο.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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iPod
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FM radio

Τι Ðεριέχει το κουτί
3

2
Περιέχονται

4

4

1. Θήκη για τη συσκευή Philips TransDock

2. Προσαρµογέας τροφοδοσίας
αυτοκινήτου.

5. CD ROM

4

6. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

4. Πιέστε το κεντρικό κουµÐί στη συσκευή σας Philips
TransDock για να ενεργοÐοιήσετε την IntelliTune. Η IntelliTune θα βρεί αυτόµατα τη βέλτιστη συχνότητα για να
µεταδώσει (ήχο) αÐό το iPod στο ράδιο FM του
αυτοκινήτου σας.
5. Συντονίστε το ράδιο FM του αυτοκινήτου σας στη
συχνότητα Ðου εµφανίζεται στη συσκευή σας Philips
TransDock.
6. Πατήστε το κουµÐί Play στο iPod σας για να
αÐολαύσετε τη µουσική σας στο στέρεο 5του
αυτοκινήτου σας.
3
D Σηµείωση: Tο iPod σας θα διακόÐτει αυτόµατα
την αναÐαραγωγή ήχου όταν η συσκευή σας Philips
TransDock είναι ανενεργή.
6

Σηµαντικό: ∆ιαβάστε Ðροσεχτικά τις Ðροφυλάξεις
ασφαλείας στη σελίδα 115 Ðριν να συνδέσετε τη συσκευή σας
Philips TransDock.

C

1

4. ΥÐοστήριγµα iPod touch

2

Ξεκινώντας

CD-ROM

3. ΕύκαµÐτος βραχίονας στήριξης

5

12 V power outlet

6
1

5

5
2

3

3
CD-ROM

Αυτή η Ðαράγραφος σας βοηθά για την Ðρώτη φορά Ðου θα
εγκαταστήσετε τη συσκευή σας Philips TransDock.

1. Συναρµολογήστε τη συσκευή σας Philips TransDock
Ðροσαρτώντας τον εύκαµÐτο βραχίονα στήριξης στον
Ðροσαρµογέα τροφοδοσίας αυτοκινήτου και στη θήκη της
συσκευής.
2. Εισάγετε την συσκευή σας Philips TransDock στην Ðρίζα του
3. Σύρετε αÐαλά το iPod σας στην συσκευή σας Philips TransDock. Το iPod σας θα ξεκινήσει τώρα να φορτίζει, εάν το
αυτοκίνητό σας είναι ενεργοÐοιηµένο.

4

2
1

2
Ε¥ίσης θα χρειαστείτε

5

iPod

3

Στερεοφωνικό αυτοκινήτου FM
Πρίζα αυτοκινήτου 12 V

3

107.7

6
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ΧρησιµοÐοιώντας τη συσκευή
σας Philips TransDock

Αναλυτικές οδηγίες
1. Ανοίξτε το στέρεο του αυτοκινήτου σας και ρυθµίστε το σε
λειτουργία ραδίου FM.
5 Fit Collar
ROM
Display
7 Manual
2.4 ΣLCD
υ να
ρ µ ολ ογ ήστε
τη συσκε υή
σας- CDPhilips
Tr anso Connector
c k Ð ρ οσ α ρτώντας
τον ε ύκα µÐτο βραχίονα
Dock
3 D
6 Quick Start Guide
σ τ ή ρι ξ ης σ τ ον Ðροσα ρµογέα τροφοδο σίας3
α υ τ οκ ι ν ή τ ου και στη θήκη της συσκ ε υής.
D Σηµείωση: Για αυτοκίνητα Ðου δεν χρειάζονται το
εÐιÐρόσθετο µήκος του εύκαµÐτου βραχίονα στήριξης,
µÐορείτε να Ðροσαρτήσετε τη θήκη της συσκευής Trans4
107.7
Dock αÐευθείας στον Ðροσαρµογέα τροφοδοσίας
αυτοκινήτου.
3. Εισάγετε την συσκευή σας Philips TransDock στην
Ðρίζα του αυτοκινήτου σας.
4. Σύρετε αÐαλά το iPod σας στη4συσκευή σας Philips Trans3
Dock. Το iPod σας θα ξεκινήσει τώρα
να φορτίζει εάν το
αυτοκίνητό σας είναι ενεργοÐοιηµένο.
D Σηµείωση: Για να διασφαλίσετε την καλύτερη
τοÐοθέτηση για το συγκεκριµένο iPodCD-ROM
σας, Ðιέστε το
κουµÐί στην άνω δεξιά Ðλευρά της θήκης της συσκευής
1
TransDock για να εκτείνετε
ή να συστείλετε τον κυκλικό
Ðροσαρµογέα στο κέντρο της θήκης της συσκευής TransDock. Αφήστε το κουµÐί για να 2κλειδώσετε την
τοÐοθέτηση του Ðροσαρµογέα.
4
D Σηµείωση: Για χρήστες iPod touch, µÐορείτε να
Ðροσαρτήσετε το συµÐεριλαµβανόµενο υÐοστήριγµα iPod
touch, το οÐοίο σας εÐιτρέÐει να τοÐοθετήσετε το iPod
4
2
1
touch
σας οριζοντίως,
στη θήκη της συσκευής TransDock.
Εισάγετε το υÐοστήριγµα iPod touch στον κεντρικό
Ðροσαρµογέα και τοÐοθετήστε το σε οÐοιαδήÐοτε Ðλευρά
της θήκης της συσκευής TransDock.
5. Για να ενεργοÐοιήσετε την τεχνολογία IntelliTune της
4
συσκευής
σας Philips TransDock, Ðιέστε το κεντρικό
κουµÐί
5

nual - CD ROM

Cable

CD-ROM

2

3
4

5
2
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3

1

• Ψάξτε όλο το φάσµα των συχνοτήτων FM

• Όταν χρησιµοÐοιείτε την ανίχνευση/έρευνα στο ράδιο του
αυτοκινήτου σας, αν ο δέκτης σας σταµατήσει στο 101 και κατόÐιν
µεταÐηδήσει στο 103, κοιτάξτε τις συχνότητες στο 102 για
σταθµούς Ðου δεν χρησιµοÐοιούνται.

• ΠροσÐαθήστε να συντονιστείτε σε ένα δυνατό σταθµό,
κατόÐιν γυρίστε δύο συχνότητες Ðίσω, για Ðαράδειγµα αÐό
103.5 στην 103.1. ΜÐορείτε να βρίσκετε συχνά συχνότητες
Ðου δεν χρησιµοÐοιούνται κατά αυτό τον τρόÐο.
D Σηµείωση: Αν η συχνότητα αυτή χρησιµοÐοιείται,
ψάξετε τον εÐόµενο σταθµό και ÐροσÐαθήστε και Ðάλι.

Καθιστώντας ενεργή και ανενεργή τη συσκευή σας Philips
2
TransDock.
Η συσκευή σας Philips TransDock θα γίνεται ενεργή και
ανενεργή, αυτόµατα µε το αυτοκίνητό σας.
Για να καταστήσετε ενεργή ή ανενεργή τη συσκευή σας
Philips TransDock µε χειροκίνητο τρόÐο, ενώ η ισχύς του
αυτοκινήτου σας είναι ενεργή, Ðιέστε και κρατήστε το
κεντρικό κουµÐί για ÐερίÐου 5 δευτερόλεÐτα.
4

Βρίσκοντας ελεύθερες ραδιοσυχνότητες χρησιµο¥οιώντας
την IntelliTune
Για να βρείτε µια ελεύθερη συχνότητα χρησιµοÐοιώντας την
Intellitune:
1. Πιέστε το κεντρικό κουµÐί της συσκευής σας Philips
TransDock. Αυτό θα ενεργοÐοιήσει την έρευνα της Intelliη λέξη Intellitune θα
5 tune. Κατά τη διάρκεια της έρευνας,
5
4
εµφανιστεί στην
οθόνη της συσκευής
σας Philips Trans2
3
Dock.
3
5
2. Μόλις η IntelliTune βρει ελεύθερη συχνότητα, θα δείξει
2
(στην οθόνη) “Συντονίστε το ράδιο στην
6
(συχνότητα)XXX.X”.
ΚατόÐιν, συντονίστε το ράδιο FM 3
σας στο σταθµό αυτό και αρχίστε να αÐολαµβάνετε την
107.7µουσική σας αÐό το iPod σας στο στέρεο του
5
αυτοκινήτου σας.
3

5
2

Οδηγίες για να βρείτε µε χειροκίνητο τρό¥ο ένα σταθµό ¥ου
δεν χρησιµο¥οιείται:

4

2
1

3

6

Ρυθµίσεις και χαρακτηριστικά

Για να µÐείτε στο µενού των ρυθµίσεων, Ðιέστε και κρατήστε
το κεντρικό κουµÐί της συσκευής σας Philips TransDock.
ΚατόÐιν, Ðιέστε το δεξί ή το αριστερό κουµÐί για να
Ðλοηγηθείτε στις Ðοικίλες ρυθµίσεις και Ðιέστε το κεντρικό
4 για να µÐείτε στην εÐιθυµητή ρύθµισή σας.
κουµÐί ξανά
Πιέστε το δεξί ή το αριστερό κουµÐί για να δείτε τις
εÐιλεγµένες ρυθµίσεις, κατόÐιν Ðιέστε το κεντρικό κουµÐί
για να εÐιβεβαιώσετε την εÐιλογή σας. Μόλις κάνετε την
3
εÐιλογή σας, θα εÐιστρέψετε στο µενού των ρυθµίσεων. Πιέστε
το κεντρικό κουµÐί για να βγείτε αÐό το µενού των
5
ρυθµίσεων.
3D Σηµείωση: Η συσκευή σας Philips TransDock θα βγει
αυτόµατα αÐό το µενού των ρυθµίσεων µετά αÐό µερικά
4
107.7
5
δευτερόλεÐτα αδράνειας.
3

4

107.7

6

Για να αÐοθηκεύσετε τους ÐροεÐιλεγµένους σας σταθµούς,
ακολουθήστε αυτά τα αÐλά βήµατα:

1. Συντονίστε τη συσκευή σας Philips TransDock στο σταθµό
Ðου θα θέλατε να θέσετε – Ðιέστε το δεξί κουµÐί για να
συντονιστείτε σε σταθµούς Ðου βρίσκονται σε
υψηλότερη συχνότητα και το αριστερό κουµÐί για να
συντονιστείτε σε σταθµούς Ðου βρίσκονται σε
χαµηλότερη συχνότητα.
2. Πιέστε και κρατήστε το κεντρικό κουµÐί για να
µÐείτε στο µενού των ρυθµίσεων.

3. Μόλις µÐείτε στο µενού των ρυθµίσεων, κυλίστε στην
αÐοθήκευση Ðρορυθµίσεων και Ðιέστε το κεντρικό
κουµÐί για να εÐιλέξετε. ΚατόÐιν, κυλίστε και εÐιλέξτε
τον ÐροεÐιλεγµένο αριθµό (Ρύθµιση 1, Ρύθµιση 2,
Ρύθµιση 3, ή Ρύθµιση 4) και Ðιέστε το κεντρικό κουµÐί
to select. για να εÐιλέξετε. Ο ÐροεÐιλεγµένος αριθµός και
συχνότητα θα εµφανιστούν στην οθόνη της συσκευής
σας Philips TransDock.
D Σηµείωση: Η νέα σας Ðρορύθµιση θα αγνοήσει την
Ðρορύθµιση Ðου αÐοθηκεύθηκε τελευταία,
συµÐεριλαµβανοµένων των ÐροεÐιλεγµένων
5
Ðρορυθµίσεων.

Λειτουργία ¥ρορύθµισης
Η λειτουργία Ðρορύθµισης σας δίνει την εÐιλογή να
Ðλοηγηθείτε
στις ÐροεÐιλογές σας σε 3χειροκίνητη
6
λειτουργία.
Για να ενεργοÐοιήσετε τη λειτουργία Ðρορύθµισης,
ακολουθήστε αυτά τα αÐλά βήµατα:

3

6

5
2

6

1
4

107.7

4

6

107.7

1. Πιέστε2 και κρατήστε το κεντρικό κουµÐί για να
1 µÐείτε στο µενού των ρυθµίσεων.
5

107.7
3

Α¥οθήκευση ¥ρορυθµίσεων.
Η αÐοθήκευση Ðρορυθµίσεων σας εÐιτρέÐει να
αÐοθηκεύσετε έως και τέσσερις ÐροεÐιλεγµένους σταθµούς.
Οι ÐροεÐιλεγµένες ρυθµίσεις είναι οι 88,1, 94,9, 100,9 και
107,9.

1

2

120

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

στη θήκη της συσκευήςTransDock. Η συσκευή σας
Philips TransDock θα εµφανίσει τη λέξη IntelliTune καθώς
θα ψάχνει για τη βέλτιστη συχνότητα.
Αυτό θα Ðάρει µόνο λίγα δευτερόλεÐτα. Μόλις η έρευνα
αυτή ολοκληρωθεί, η οθόνη θα σας δώσει οδηγίες για
να συντονίσετε το ράδιό σας στη συχνότητα Ðου
βρέθηκε αÐό την Intellitune.
6. Συντονίστε το σταθµό FM στο ράδιό σας µε την
αντίστοιχη συχνότητα FM Ðου φαίνεται στην οθόνη της
συσκευής σας Philips
TransDock . Πατήστε το κουµÐί Play
5
στο iPod σας για να αÐολαύσετε τη µουσική σας στο
ράδιο FM του αυτοκινήτου σας.
7. Για να ελέγξετε τη συνολική ένταση της µουσικής σας
καθώς χρησιµοÐοιείτε τη συσκευή σας Philips TransDock,
6
χρησιµοÐοιήστε τον έλεγχο έντασης του ράδιου του
αυτοκινήτου σας, όχι την ένταση του iPod.

3. Αφήστε τη συσκευή σας Philips TransDock micro στον
εÐιθυµητό αριθµό Ðρορύθµισης και συντονίστε το
ράδιό σας στην αντίστοιχη συχνότητα για να
ξεκινήσει η µετάδοση.
5

Ε¥ί¥εδο αµυδρού φωτός
Το εÐίÐεδο αµυδρού φωτός ελέγχει τη λαµÐρότητα της
οθόνης OLED, ενώ η συσκευή σας Philips TransDock είναι
ανενεργή. Πιέστε το δεξί κουµÐί για υψηλότερη ένταση και
το αριστερό για χαµηλότερη ένταση ή για καθόλου ένταση.

5
3
Ε¥ί¥εδο
ακουστικής
Το εÐίÐεδο ακουστικής σας
3 δίνει την ευκαιρία να εÐιλέξετε το
εÐίÐεδο έντασης ήχου Ðου ταιριάζει µε τη συγκεκριµένη
6
ακουστική σας συσκευή. Πιέστε το δεξί ή το αριστερό κουµÐί
6
για να διαλέξετε ανάµεσα σε χαµηλή, µεσαία
ή υψηλή ένταση.

107.7

4

Ρυθµίσεις
Οι ρυθµίσεις σας εÐιτρέÐουν να εÐιστρέψετε στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Για να το κάνετε αυτό,
Ðλοηγηθείτε στο µενού των ρυθµίσεων και Ðιέστε το
κεντρικό κουµÐί στις ρυθµίσεις. Η µικροσυσκευή σας
Philips TransDock micro θα σας ρωτήσει εάν είστε σίγουρος
ότι θα θέλατε να κάνετε ρυθµίσεις εκ νέου. Πιέστε το
κεντρικό κουµÐί µια φορά για να δεχτείτε, ή Ðιέστε το δεξί
ή αριστερό κουµÐί για να εÐιστρέψετε στο µενού των
ρυθµίσεων.

107.7

Λειτουργία ακρόασης
2
Η λειτουργία
ακρόασης σας εÐιτρέÐει να διαλέξετε
ανάµεσα
1
2
σε µονοφωνική ή στερεοφωνική ακρόαση
. Η συσκευή σας
1
Philips TransDock ÐροεÐιλέγει τη µονοφωνική ακρόαση για τη
βέλτιστη αÐόδοση του ÐοµÐού. Για να µάθετε Ðερισσότερα για
την λειτουργία ακρόασης, Ðαρακαλώ διαβάστε το
“ΑÐοκτώντας την καλύτερη Ðοιότητα ήχου” στη σελίδα 122.
∆ιάρκεια λαµ¥ρότητας
Η διάρκεια λαµÐρότητας σας εÐιτρέÐει να αλλάξετε τη
διάρκεια του χρόνου κατά τον οÐοίο η οθόνη της συσκευή
σας Philips TransDock micro µένει ενεργή. Πλοηγηθείτε για να
εÐιλέξετε: Ðάντα ενεργή, ενεργή για 2 δευτερόλεÐτα, 5
δευτερόλεÐτα, 10 δευτερόλεÐτα, 15 δευτερόλεÐτα, ή 20
δευτερόλεÐτα.

5
3

6

5

3

4

107.7
6
2
4
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107.7

1

2
1

ΑÐοκτώντας την καλύτερη
Ðοιότητα ήχου

• ΧρησιµοÐοιείτε την τεχνολογία IntelliTune για να βρίσκετε
αυτόµατα τη βέλτιστη συχνότητα για να µεταδίδετε ήχο
αÐό το iPod στο ράδιο FM του αυτοκινήτου σας. Μετά,
συντονίστε το ράδιο FM του αυτοκινήτου σας στη
συχνότητα Ðου εµφανίζεται στη συσκευή σας Philips TransDock.
• ΕÐιλέγοντας µεταξύ µονοφωνικής και στερεοφωνικής στη
λειτουργία ακρόασης: Η µονοφωνική εÐιτρέÐει Ðολύ
καλύτερη αÐόδοση του ÐοµÐού, ενώ η στερεοφωνική
εÐιτρέÐει καλύτερη ηχητική, µουσική αÐόδοση.
D Σηµείωση: Εάν τα Ðαράσιτα ή οι Ðαραµορφώσεις
σήµατος αυξηθούν, αλλάξτε την εÐιλογή σας σε
µονοφωνική, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή
αÐόδοση του ÐοµÐού.
• Για να έχετε την καλύτερη αρχική αÐόδοση αÐό τη
συσκευή σας Philips TransDock, είναι σηµαντικό να
αÐενεργοÐοιήσετε το ιPod ΕQ σας και να ρυθµίσετε τα
µÐάσα και τα Ðρίµα του αυτοκινήτου σας στο 0. Μετά
µÐορείτε να Ðειραµατιστείτε, Ðροσθέτοντας µÐάσα και
Ðρίµα στο εÐίÐεδο Ðου εÐιθυµείτε.

Συνδέσεις και εÐιÐρόσθετα
χαρακτηριστικά

Παρακολουθώντας βίντεο α¥ό το iPod σε ένα κινητό
σύστηµα βίντεο
Εάν έχετε ένα κινητό σύστηµα βίντεο στο αυτοκίνητό σας, η
συσκευή σας Philips TransDock σας εÐιτρέÐει να δείτε το
Ðεριεχόµενο βίντεο του iPod σας µέσω αυτού του συστήµατος,
και συγκεκριµένα µέσω της εξόδου AV-Out στο µέσο της
θήκης της συσκευήςTransDock. Συνδέστε ένα µίνι καλώδιο AV
(διαθέσιµο ξεχωριστά ) στην έξοδο AV-Out και Ðροσαρτήστε
τους συνδετήρες στο άλλο άκρο, στις εισόδους AV του
αυτοκινήτου σας.

C Σηµαντικό: Με το iPod σας συνδεδεµένο µε τη συσκευή
σας Philips TransDock, σιγουρευτείτε ότι η ρύθµιση εξόδου
για την τηλεόραση στο iPod σας (µÐορείτε να τη βρείτε
κάτω αÐό τις ρυθµίσεις βίντεο) είναι είτε στην εÐιλογή
ρωτήστε, είτε στην εÐιλογή ενεργή).

Χρησιµο¥οιώντας τη συσκευή σας Philips TransDock µε
ένα ¥ροσαρµογέα κασέτας ή µε την βοηθητική είσοδο του
αυτοκινήτου σας
Η συσκευή σας Philips TransDock µÐορεί να συνδεθεί µε το
στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας µέσω ενός
Ðροσαρµογέα κασέτας ή ενός µίνι καλωδίου (για
αυτοκίνητα µε δυνατότητα aux-in) Για να χρησιµοÐοιήσετε
τη συσκευή σας Philips TransDock µε ένα Ðροσαρµογέα
κασέτας ή µε µια υÐοδοχή aux-in jack του αυτοκινήτου,
συνδέστε τον Ðροσαρµογέα ή το µίνι καλώδιο στη έξοδο
AV-Out στη µέση της θήκης της συσκευήςTransDock. Μετά,
συνδέστε το άλλο άκρο στο αυτοκίνητό σας, όÐως θα
κάνατε φυσιολογικά.
Χρησιµο¥οιώντας τη συσκευή σας Philips TransDock µε
άλλες συσκευές ανα¥αραγωγές ήχου MP3 ή ακουστικές
συσκευές
ΕÐίσης, η συσκευή σας Philips TransDock θα µεταδίδει
µουσική αÐό άλλες συσκευές όÐως ένα iPod shuffle,
συσκευές αναÐαραγωγής ήχου MP3, φορητές συσκευές για
βίντεο Ðαιχνίδια, φορητές συσκευές αναÐαραγωγής DVD
κτλ. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε την ακουστική σας
συσκευή στην βοηθητική είσοδο Aux-In της συσκευής σας
Philips TransDock, χρησιµοÐοιώντας ένα καθιερωµένο maleto-male µίνι καλώδιο (διαθέσιµο ξεχωριστά). Η συσκευή σας
Philips TransDock θα µεταδίδει τον ήχο της Ðροσκολληµένης
συσκευής, χρησιµοÐοιώντας τον ÐοµÐό FM. Για να
αÐοκτήσετε την καλύτερη Ðοιότητα ήχου, ρυθµίστε το
εÐίÐεδο ήχου της συσκευής σας, ώσÐου να µην υÐάρχει
Ðαραµόρφωση. Μετά, ελέγξτε τη συνολική ένταση της
µουσικής ή του ήχου σας, µε τον έλεγχο έντασης του
στερεοφωνικού του αυτοκινήτου σας.
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Ε¥ί¥εδο λαµ¥ρότητας
Το εÐίÐεδο λαµÐρότητας ελέγχει την λαµÐρότητα της
οθόνης OLED. Το εÐίÐεδο λαµÐρότητας ελέγχει τη
λαµÐρότητα της οθόνης ΟLED. Για να Ðροσαρµόσετε τη
λαµÐρότητα, Ðιέστε το δεξί κουµÐί για υψηλότερη ένταση
και το αριστερό για χαµηλότερη ένταση.

2. Κυλίστε στη λειτουργία Ðρορύθµισης και Ðιέστε το
κεντρικό κουµÐί to select. για να εÐιλέξετε. ΚατόÐιν,
διαλέξτε να ενεργοÐοιήσετε τη λειτουργία Ðρορύθµισης
και Ðιέστε για να εÐιλέξετε. Τώρα µÐορείτε να Ðλοηγηθείτε
στις τέσσερις ÐροεÐιλογές (P1, P2, P3, P4) σε χειροκίνητη
λειτουργία.

Περιορισµένη εγγύηση ενός χρόνου

Η Philips εγγυάται Ðως το Ðροϊόν αυτό δεν θα φέρει κάÐοια βλάβη
αναφορικά µε τα υλικά, την κατασκευή ή τη συναρµολόγηση, υÐό
φυσιολογική χρήση σε συµφωνία µε τις Ðροδιαγραφές και τις
ÐροειδοÐοιήσεις, για ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία αγοράς του
Ðροϊόντος αυτού. Η εγγύηση αυτή αÐευθύνεται µόνο στον αρχικό
αγοραστή του Ðροϊόντος και δεν είναι µεταβιβάσιµη. Προκειµένου να
ασκήσετε τα δικαιώµατά σας υÐό την εγγύηση αυτή, θα ÐρέÐει να
αÐοδείξετε την αγορά, Ðροσκοµίζοντας την αρχική αÐόδειξη Ðώλησης
στην οÐοία θα αναφέρεται η ονοµασία του Ðροϊόντος και η ηµεροµηνία της
αγοράς.
Πληροφορίες σχετικά µε την εÐισκευή µÐορούν να βρεθούν στην
ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Για τεχνική υÐοστήριξη, στείλτε µας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
µε τον αριθµό µοντέλου του Ðροϊόντος και µια αναλυτική Ðεριγραφή του
Ðροβλήµατός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση::
accessorysupport@philips.com. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η
ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η υÐοχρέωση της Philips Ðεριορίζεται
στην εÐισκευή και στην αντικατάσταση του Ðροϊόντος ως µοναδική
εÐιλογή. ΣυµÐτωµατικές, ειδικές και εÐακόλουθες βλάβες δεν γίνονται
δεκτές, όÐου αυτό εÐιτρέÐεται αÐό το νόµο. Η εγγύηση αυτή σας δίνει
συγκεκριµένα, νοµικά δικαιώµατα. ΜÐορεί εÐίσης να έχετε άλλα
δικαιώµατα τα οÐοία Ðοικίλλουν αÐό κράτος σε κράτος.

Τεχνικές Ðροδιαγραφές
Συµβατότητα

Όλα τα iPod µε καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό υÐοδοχής
Ποµ¥ός FM
Συντονισµός: Στέρεο FM
ΠροεÐιλεγµένες συχνότητες (MHz): 88,1, 94,9, 100,9, και 107,9
Ρύθµιση Συχνότητας: 0,1 MHz ανα βήµα
ΑÐόκριση συχνότητας: 20 Hz ~ 15 KHz
Εύρος συχνοτήτων: ως 27 Ðόδια (8,2 m).
Συντονισµός
Ψηφιακά ελεγχόµενος κρυσταλλικός ταλαντωτής
Συνδέσεις
Καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό υÐοδοχής.30-Pin
Βοηθητική είσοδος: στερεοφωνική υÐοδοχή mini jack 3,5 χιλιοστών
Έξοδος Audio/Video: στερεοφωνική υÐοδοχή mini jack iPod AV out
Ισχύς
Τάση τροφοδοσίας εισόδου: 12-16 VDC
Ρεύµα εισόδου: <300 mA @ DC12 V~16

Θερµοκρασία
Θερµοκρασία αÐοθήκευσης: -10° to 120°F (-23° to 49°C)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -4° to 113 °F (-20° to 45°C)
Οθόνη

Οθόνη OLED
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Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε τις Ðιο συχνές ερωτήσεις και αÐαντήσεις
σχετικά µε την συσκευή σας Philips TransDock.

Για εÐιÐλέον βοήθεια, εÐισκεφτείτε την ιστοσελίδα, www.philips.com/support
ή τηλεφωνήστε στο νούµερο 919-573-7854 στην Βόρεια Αµερική. Για να
διαφυλάξετε την εγκυρότητα της εγγύησης, µην ÐροσÐαθήσετε Ðοτέ να
κάνετε εÐισκευή της συσκευής µόνοι σας. Εάν Ðαρουσιαστούν Ðροβλήµατα
κατά τη χρήση της συσκευής σας TransDock , ελέγξετε τα ακόλουθα σηµεία
Ðριν να εÐικοινωνήσετε µε τη Philips. Εάν το Ðρόβληµα Ðαραµείνει άλυτο,
Ðηγαίνετε στην ιστοσελίδα της Philips,www.philips.com/support ή
εÐικοινωνήστε µε τη Philips στο νούµερο 919-573-7854 στη Βόρεια Αµερική.
Όταν εÐικοινωνήσετε µε την Philips, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας Philips
TransDock είναι κοντά σας και ότι ο αριθµός του µοντέλου και ο αύξων
αριθµός είναι διαθέσιµοι.

Τι να κάνω εάν ακούω ¥αράσιτα ή ¥αραµορφώσεις
(σήµατος) όταν ¥αίζεται η µουσική µου;
ΧρησιµοÐοιήσετε την IntelliTune για να βρείτε αυτόµατα την
βέλτιστη συχνότητα Ðροκειµένου να µεταδώσετε ήχο αÐό το
iPod σας στο ράδιο FM του αυτοκινήτου σας. ΚατόÐιν,
συντονίστε το ράδιο FM του αυτοκινήτου σας στη συχνότητα
Ðου εµφανίζεται στην συσκευή σας Philips TransDock.
D Σηµείωση: ΠροσÐαθήστε εÐίσης να ρυθµίσετε την
λειτουργία ακρόασης σε µονοφωνική, κάτι το οÐοίο θα
βελτιώσει τη διαύγεια του σήµατος της συσκευής σας Philips
TransDock. ∆είτε την ενότητα «ΑÐοκτώντας την καλύτερη
Ðοιότητα ήχου» στη σελίδα 122.

Εάν αφήσω τη συσκευή µου Philips TransDock συνδεδεµένη
στην ¥ρίζα του αυτοκινήτου µου, θα αδειάσει η µ¥αταρία του
αυτοκινήτου µου;
Πιθανόν όχι, αλλά είναι Ðάντα καλή ιδέα να αÐοσυνδέετε τα
Ðάντα αÐό την Ðρίζα όταν αφήνετε το αυτοκίνητό σας για
µεγάλη χρονική Ðερίοδο.
D Σηµείωση: Η συσκευή σας Philips TransDock θα συνεχίσει
να αντλεί δύναµη αÐό την µÐαταρία του αυτοκινήτου σας για
όσο καιρό θα είναι συνδεδεµένη κάÐοια συσκευή.
Τι να κάνω εάν το βίντεο α¥ό το iPod µου δεν ¥αίζει στο
σύστηµα βίντεο του αυτοκινήτου µου;
Με το iPod σας να είναι συνδεδεµένο στη συσκευή σας Philips
TransDock, σιγουρευτείτε ότι η ρύθµιση εξόδου για την
τηλεόραση στο iPod σας (µÐορείτε να τη βρείτε κάτω αÐό τις
ρυθµίσεις βίντεο) είναι είτε στην εÐιλογή ρωτήστε, είτε στην
εÐιλογή ενεργή). “∆είτε την ενότητα Παρακολουθώντας βίντεο
αÐό το iPod σε ένα κινητό σύστηµα βίντεο”, στη σελίδα 122.

Μ¥ορώ να χρησιµο¥οιώ τη συσκευή µου Philips TransDock
micro µε άλλες συσκευές;
Ναι, η συσκευή σας Philips TransDock θα µεταδώσει τον ήχο αÐό
ένα iPod shuffle, µια φορητή συσκευή αναÐαραγωγής ήχου MP3,
µια φορητή συσκευή για βίντεο Ðαιχνίδια, µια φορητή συσκευή
αναÐαραγωγής DVD, φορητό υÐολογιστή, ή άλλη ακουστική
συσκευή. ∆είτε την ενότητα “ΧρησιµοÐοιώντας τη συσκευή σας
Philips TransDock µε άλλες συσκευές αναÐαραγωγές ήχου MP3 ή
ακουστικές συσκευές”, στη σελίδα 122.

Τι να κάνω όταν η µουσική ¥ου ακούγεται δεν είναι καλής
¥οιότητας;
Σιγουρευτείτε Ðως ο σταθµός FM Ðου χρησιµοÐοιείτε
Ðαραµένει ελεύθερος καθώς οδηγείτε σε διάφορες Ðεριοχές.
Τα σήµατα FM µÐορούν να διαταράξουν µια µη
χρησιµοÐοιηµένη συχνότητα.

Το iPod µου δεν φαίνεται να φορτίζει όταν είναι συνδεδεµένο
µε τη συσκευή Philips TransDock. Τι ¥ρέ¥ει να κάνω;
Σιγουρευτείτε Ðως η συσκευή σας Philips TransDock είναι µε
ασφάλεια τοÐοθετηµένη στην Ðρίζα του αυτοκινήτου σας.
ΜÐορείτε εÐίσης να κάνετε έλεγχο Ðροκειµένου να
διασφαλίσετε ότι το iPod σας είναι Ðλήρως Ðροσαρτηµένο στη
θήκη της συσκευής TransDock.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εγγύηση και εÐισκευή
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ΕυρωÐαϊκοί κανονισµοί:

AQ95-56F-1041
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We , Philips Consumer lifestyle, BU P&A: Building SFF6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:
Philips

DLA93050 -/10

(name)

(type or model)

TransDock 3

(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
EN301 489-1 v1.5.1
EN301 489-9 v1.3.1
EN301 357-1 v1.3.1
EN301 357-2 v1.3.1
EN60065 ed 7.1

Αυτό το Ðροϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και κατασκευαστεί,
σύµφωνα µε την ΕυρωÐαϊκή R&TTE Οδηγία 1999/5/ΕΚ.
Ακολουθώντας αυτή την οδηγία, το Ðροϊόν αυτό µÐορεί να
χρησιµοÐοιηθεί στα ακόλουθα κράτη:
Ο εξοÐλισµός αυτός µÐορεί να λειτουργήσει στις ακόλουθες χώρες
σύµφωνα µε αÐαλλαγή αÐό άδεια. Για λεÐτοµέρειες σχετικά µε τον
τρόÐο χρήσης, Ðαρακαλώ συµβουλευτείτε τις τοÐικές σας αρχές.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

AT
BE
BG
CH
CY
CZ

✔
✔
✔
✔
✔
✔

DE
DK
EE
ES
FI
FR

✔
✔
❑
✔
✔
✔

GB
GR
HR
HU
IE
IS

❑
✔
✔
✔
✔
❑

IT
LI
LT
LU
LV
MK

✔
✔
✔
✔
✔
✔

MT
NL
NO
PL
PT
RO

✔
✔
✔
✔
❑

RU
SE
SI
SK
TR

Προειδο6οίηση! Αυτή είναι µια συσκευή ραδιοσυχνότητας κατηγορίας
II. Tο εύρος συχνοτήτων 87.5-108.5 διατηρείται ως α6οθεµατικό για
άλλες εφαρµογές στη Γαλλία, Κύ6ρο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λετονία και Πολωνία. Η συσκευή αυτή δεν µ6ορεί να 6ροκαλέσει
ε6ιζήµια 6αρεµβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εάν 6ροκύψουν
6αρεµβολές, 6αρακαλώ α6ενεργο6οιήστε τον 6οµ6ό τους αµέσως.
Οι συχνότητες λειτουργίας της συσκευής αυτής, ρυθµίζονται στα 88.1107.9MHz.

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of annex IV of the R&TTE directive 1999/5/EC
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 12/06/2008

K.Rysman
Approbation manager

(signature, name and function)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

(place, date)
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