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Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu Philips TransDock (DLA93050/10). Contem informação importante sobre o
funcionamento do Philips TransDock.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados. A Reprodução total ou parcial é
proibida sem o consentimento escrito do proprietário dos direitos de autor. As marcas registadas são propriedade de Koninkijke
Philips N.V. ou dos seus respectivos proprietários.

Por este meio, Philips, BG P&A, declara que este Philips TransDock
(DLA93050/10) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
D Nota:
entrada inicial de áudio limitada ao máximo de 180 mVSS

Eliminação de seu antigo produto:
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Logótipo WEEE: Quando este símbolo, com um latão
traçado, está afixado a um produto significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/CE.

Por favor, informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local
para produtos eléctricos e electrónicos.

B Avisos
• Não exponha o aparelho à chuva ou água.
• Manter longe da luz solar para evitar uma acumulação de calor.
• Não desmontar nem reparar.
• Manter afastado de dispositivos de alta tensão.
Leve a embalagem para o seu local de reciclagem.
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O seu Philips TransDock

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar plenamente do apoio oferecido pela
Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.

Vista geral do produto

O seu PhilipsTransDock é um transmissor FM que transmite o áudio do seu iPod para o rádio FM do carro e simultaneamente carrega o seu iPod. Este transmissor FM
possui a tecnologia IntelliTune que varre as ondas e detecta automaticamente as melhores estações de transmissão. O seu PhilipsTransDock também possui uma
porta Aux-in para uso de adaptadores de cassete ou automóveis com capacidades aux-in, e uma porta AV-Out
que permite visualizar o conteúdo de vídeo do seu iPod
na maioria dos sistemas de vídeo de carro (com o cabo
AV adequado, disponível separadamente). O seu Philips
TransDock também tem a capacidade de definir estações
pré-configuradas para as frequências mais utilizadas.
A Philips oferece toda uma linha de produtos para
melhorar a sua experiência iPod.
Destaques do produto

• Reproduz o áudio do seu iPod no rádio do seu carro
• Carrega e segura o iPod

• A tecnologia IntelliTune™ procura a melhor estação para a transmissão do áudio do seu iPod
• Ecrã de controlo LCD

• Quatro estações pré-configuradas programáveis
• Modos mono e estéreo

• Porta de entrada auxiliar para utilização com adaptadores de cassete ou automóveis com capacidades de aux-in
• Porta de saída Áudio/Vídeo para a visualização do
conteúdo de vídeo do iPod em sistemas de vídeo
móveis
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Informação importante

O que vem na caixa?

Começar

Inclui

Importante: Leia cuidadosamente as precauções de segurança na página 87 antes de ligar o seuTransDock Philips.

2. Adaptador de corrente

4. Suporte para Ipod Touch
5. CD ROM

6. Guia de consulta rápida

4. Pressione a tecla central do seu TransDock
para activar o Intellitune. O IntelliTune encontrará
automaticamente a melhor frequência para
transmitir o seu iPod no rádio FM do seu carro.

C

4

Esta secção ajuda-o com a primeira instalação do seu
Philips TransDock.

1. Suporte Philips TransDock
3. Braço flexível

3. Enfie suavemente o seu iPod no seu Philips
TransDock. O seu iPod irá agora começar a carregar se o veículo estiver ligado.

6
1
3

5. Sintonize o rádio do seu carro com a frequência
exibida no seu Philips TransDock.

1. Monte o seu Philips TransDock juntando o braço
flexível ao adaptador de corrente do carro e ao suporte TransDock.

5

CD-ROM

6. Clique Play no seu iPod para apreciar sua música
através do rádio do seu carro.
D Nota: O iPod pausará a leitura automaticamente, quando o seu Philips TransDock estiver
desligado.

2. Ligue o seu Philips TransDock no adaptador de corrente do carro.

2
O que precisa também

5

iPod

Tomada eléctrica no carro de 12V
(tomada de isqueiro)
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3

Rádio FM no carro

6
4

107.7
2
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Instruções detalhadas

1. Ligue o rádio do carro em modo FM.

2. Monte o seu Philips TransDock juntando o braço
flexível ao adaptador de corrente do carro e ao suporte TransDock.
D Nota: Para carros que não precisam do comprimento suplementar do braço flexível, prenda directamente o suporte TransDock ao adaptador de
corrente do carro.
3. Ligue o seu Philips TransDock no adaptador de corrente do carro.

4. Enfie suavemente o seu iPod no seu Philips TransDock. O seu iPod irá agora começar a carregar se o
veículo estiver ligado.

Nota: Para garantir o melhor ajuste do seu iPod,
pressione o botão no lado superior direito do suporte TransDock para esticar ou contrair o adaptador circular no centro do suporte TransDock. Solte o
botão para bloquear a posição do adaptador. D
Nota: Para os utilizadores do iPodTouch, pode juntar o
Suporte incluído do iPod, que lhe permite posicionar o
seu iPodTouch na horizontal no suporteTransDock. Insira
o suporte do iPodTouch no centro do adaptador e posicione nos dois lados do suporteTransDock.
D

5. Para activar o IntelliTune do seu Philips TransDock
pressione a tecla central do suporte TransDock.
O seu Philips TransDock exibirá a palavra IntelliTune
enquanto pesquisa a melhor frequência.
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Isso só deve demorar alguns segundos. Assim que a
pesquisa for concluída, o visor indicará que deve
sintonizar o seu rádio na frequência encontrada
pelo IntelliTune.

6. Combine a estação FM do seu rádio FM com a frequência correspondente indicada no visor do seu
TransDock. Clique Play no seu iPod para apreciar
sua música no rádio do seu carro.

7. Para controlar o volume global das suas músicas
enquanto utiliza o Philips TransDock, use o controlo
de volume do rádio e não o volume do iPod.

Ligar e desligar o seu Philips TransDock

O seu Philips TransDock irá ligar e desligar automaticamente com o seu carro.
TransDock enquanto o carro está ligado, mantenha
pressionada a tecla durante aproximadamente 5 segundos.

Encontrar radiofrequências livres usando o IntelliTune
Para encontrar frequências livres usando o IntelliTune:

1. Pressione a tecla central do Philips TransDock.
Irá activar a pesquisa IntelliTune. Enquanto está
pesquisando, a palavra IntelliTune aparece no visor
do seu TransDock.

2. Uma vez que o IntelliTune encontra uma frequência livre, indica “Sintonize o rádio em XXX.X”. Sintonize o seu rádio na estação e comece a apreciar
a música do seu iPod no rádio do seu carro.

Dicas para encontrar manualmente uma estação livre:
• Certifique-se que pesquisa em todo o espectro de
frequências FM.

• Quando usar a função pesquisar no seu rádio, se o
seu sintonizador parar em 101 e, em seguida, saltar
para 103, procure estações livres nas frequências 102.

• Tente ajustar para uma estação forte e, em seguida,
baixe de duas frequências - por exemplo de 103,5
para 103,1. Pode encontrar muitas vezes frequências
livres desta forma.
D Nota: Se a frequência não estiver livre, procure a
próxima estação e tente novamente.

Conﬁgurações e Características

Para entrar no Menu Configurações mantenha pressionada a tecla central do seu Philips TransDock. Depois,
carregue para a direita ou para a esquerda para percorrer as várias configurações e pressione o botão outra
vez para entrar na configuração desejada. Carregue para
a direita ou para a esquerda para ver as opções de Configurações escolhidas e pressione para confirmar a sua
selecção. Uma vez que acabou a sua selecção, o seu
Philips TransDock voltará automaticamente para o Menu
Configurações. Prima a tecla central para sair do Menu
Configurações.
D Nota: O seu Philips TransDock saíra automaticamente do Menu Configurações depois de alguns segundos de inactividade.

Guardar estações pré-configuradas

O Preset Store permite-lhe guardar até quatro estações pré-configuradas. As estações por defeito são
88,1, 94,9, 100,9 e 107,9.
Para guardar as suas próprias estações pré-configuradas, siga estas etapas simples:

1. Sintonize o Philips TransDock para a estação que
deseja definir – para a direita para sintonizar estações de frequências mais altas e para a esquerda
para sintonizar as estações de frequências mais
baixas.
2. Prima e mantenha premida a tecla
no Menu Configurações.

para entrar

3. Uma vez no Menu Configurações, percorra o Preset Store e pressione a tecla para seleccionar.
Depois, percorra e seleccione o número pré-config
(SET 1, SET 2, SET 3, ou SET 4) e prima a tecla
central para seleccionar. O número pré-config e a
frequência vão aparecer no ecrã do seu Philips
TransDock.
D Nota: A sua nova pré-selecção irá substituir a
que foi salva pela última vez, incluindo as estações
por defeito.

Preset Mode

O Preset Mode dá-lhe a opção de percorrer a suas
pré-configurações em Modo Manual.
Para ligar o Preset Mode, Siga estas etapas simples:

1. Prima e mantenha premida a tecla central para entrar no Menu Configurações.
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Utilizar o Philips TransDock

3. Deixe seu Philips TransDock sobre a pré-configuração
desejada e sintonize o seu rádio na frequência correspondente afim de começar a radiodifusão.

Nível de volume

O Nível de Volume dá-lhe a opção de seleccionar o nível
de volume de saída que se adapta ao seu rádio. Carregue
para a direita ou para a esquerda para seleccionar: Baixo,
Médio ou Alto.

Modo de Escuta

O Modo de Escuta permite-lhe escolher entre os modos
Mono e Estéreo. O seu Philips TransDock está por defeito
em modo Mono para um melhor desempenho do transmissor. Para saber mais sobre o Modo de Escuta, leia
Obter a Melhor Qualidade de Som na página 94

Visor Activo

A opção Visor Activo permite-lhe alterar o período de
tempo que o visor do seu Philips TransDock permanece
activo. Percorra para seleccionar: Sempre Activo, 2 seg,
5 seg, 10 seg, 15 seg, ou 20 seg.
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Nível de Brilhol

O Nível de Brilho controla o brilho do ecrã LCD enquanto o seu Philips TransDock está activo. Para ajustar o brilho, carregue para a direita para escolher uma
maior intensidade e para a esquerda para uma intensidade menor.

Nível de Intensidade

O Nível de Intensidade controla a intensidade do
visor LCD enquanto o seu Philips TransDock está inactivo. Carregue para a direita para escolher uma
maior intensidade e para a esquerda para uma intensidade menor ou para apagar completamente.

Configurações Iniciais

A função Configurações Iniciais permite-lhe voltar às
configurações de fábrica. Para isso, percorra o Menu
Configurações e prima a tecla central em Config
Iniciais. O seu Philips TransDock irá perguntar-lhe se
tem a certeza de que deseja redefinir as suas configurações. Prima a tecla central uma vez para aceitar a
marcação ou carregue para a direita ou para a esquerda para voltar ao menu Configurações.

Obter a melhor qualidade sonora
• Use o IntelliTune para encontrar automaticamente a
melhor frequência para transmitir a musica do seu iPod
no rádio do seu carro. Depois, sintonize o seu rádio FM
com a frequência exibida no seu Philips TransDock.
• Escolha entre Mono e Estéreo no Modo de Escuta:
Mono permite um melhor desempenho da transmissão, enquanto que Estéreo permite um melhor desempenho sónico.
D Nota: Se a estática ou a distorção aumentarem,
mude para Mono para obter o melhor desempenho
de transmissão possível.

• Para obter o melhor desempenho inicial de seu
Philips TransDock, é importante que desligue o EQ
do seu iPod e ajuste os graves e agudos para 0 no
seu carro. Depois pode experimentar em acrescentar
graves e agudos para o nível desejado.

Conexões e recursos adicionais
Ver vídeos do iPod num dispositivo de vídeo móvel

Se dispõe de um sistema de vídeo móvel no seu carro, o
seu Philips TransDock permite visualizar o conteúdo de
vídeo do iPod através desse sistema via a porta AV-Out
que se situa na parte inferior do suporte TransDock.
Ligue um cabo AV mini (disponível separadamente) na
porta AV-Out e anexe os conectores na outra ponta
nos AV inputs do seu carro.

Importante: Com o iPod ligado ao seu TransDock
Philips, Certifique-se que a Configuração da saída TV
do iPod (em Configurações Video iPod) está definida
em Ask ou On.
C

Utilizar o seu Philips TransDock com um adaptador
de cassete ou a entrada auxiliar do seu carro
O seu Philips TransDock pode ser ligado ao rádio do
seu carro através de um adaptador de cassete ou de
um mini cabo (para carros com capacidade aux-in).
Para utilizar o seu Philips TransDock com um adaptador de cassete ou na entrada auxiliar do seu carro,
ligue o adaptador ou o mini cabo para o na porta AVOut na parte inferior do suporte TransDock. Em
seguida, ligue a outra extremidade no seu carro, como
faria normalmente.

Utilizar o seu Philips TransDock com outros
leitores de MP3 ou dispositivos de áudio

O seu Philips TransDock também irá transmitir música
a partir de outros dispositivos como um iPod shuffle,
outros leitores de MP3, dispositivos de jogos portáteis,
leitores de DVD portáteis, etc. Para fazer isso, ligue o
seu dispositivo de áudio no seu Philips TransDock na
porta Aux-in usando um mini cabo de padrão machopara-macho (disponível separadamente). O seu Philips
TransDock irá transmitir o áudio do dispositivo ligado
usando o transmissor FM. Para obter a melhor qualidade de som, ajustar o volume de som do seu dispositivo até que não haja distorções. Em seguida, controle
o volume global da sua música ou do áudio no controlo de volume do rádio do seu carro.
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2. Percorra até Preset Mode e pressione para seleccionar. Depois, escolha Preset Modo On e prima para
seleccionar. Agora pode percorrer as quatro préconfigurações (P1, P2, P3, P4) em Modo Manual.

Garantia limitada de um ano

A Philips garante que este produto deve ser livre de defeitos de
material, fabrico e montagem, em condições normais de utilização,
em conformidade com as especificações e advertências. A Garantia é válida um ano a partir da data de compra deste produto.
Esta garantia cobra apenas o comprador original do produto, e
não é transmissível. Para exercer os seus direitos sob esta garantia,
deve fornecer prova de compra sob a forma de um recibo original de venda, que mostra o nome do produto e a data da compra.
Pode encontrar informações sobre a garantia em:
www.philips.com/welcome.

Para assistência técnica, envie-nos um e-mail com o número do
modelo do produto e uma descrição detalhada do problema
para: accessorysupport@philips.com. NÃO EXISTEM OUTRAS
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A responsabilidade
da Philips é limitada pelo reparador, a seu exclusivo critério, na
substituição do produto. Os prejuízos incidentais, especiais e consequentes que são rejeitados são permitidos por lei. Esta garantia
dá direitos legais específicos.Você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Dados técnicos

Compatibilidade
Todos os iPods com Dock Connector para iPod

Transmissor FM
Modulação: FM estéreo
Frequências predeﬁnidas por defeito (MHz): 88,1, 94,9, 100,9,
e 100,9
Ajusto de Frequência: 0,1 MHz por etapa
Resposta de Frequência: 20 Hz ~ 15 KHz
Variação de Frequência: de 88.1-107.9
Sintonização
Oscilador cristal controlado digitalmente

Conexões
Cabo 30-Pin iPod Dock Connector
Entrada Auxiliar: mini jack estéreo de 3.5 mm
Audio/Video Output: iPod AV out/stereo mini jack
Corrente
Voltagem de entrada: 12-16 VDC
Entrada corrente: <300 mA @ DC12V~16V

Temperatura
Temperatura de armazenagem: de -10° a 120° F (-23° a 49° C)
Temperatura para funcionamento: de -4° a 113° F (-20° a 45° C)

Visor
Visor LCD

Perguntas Frequentes

Aqui vai encontrar as perguntas mais frequentes e respostas sobre o seu Philips TransDock.

Para mais ajuda, visite www.philips.com/support ou ligue para
919-573-7854 na América do Norte. Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o sistema. Se você encontrar problemas
quando usar o seu TransDock, verifique os seguintes pontos antes
de entrar em contacto com a Philips. Se o problema continuar por
resolver, visite o site da Philips www.philips.com/support ou ligue
para a Philips através do 919-573-7854 na América do Norte.
Quando entrar em contacto com a Philips, certifique-se de que o
seu Philips TransDock está perto de si e que tem o número do
modelo e o número de série.

O que devo fazer se ouvir estática ou distorção
quando a minha música está a tocar?

Use IntelliTune para encontrar automaticamente a melhor frequência para transmitir a música do seu iPod no
seu rádio. Depois, sintonize o rádio com a frequência exibida no seu TransDock Philips.
D Nota: tente Também definir o Modo de Escuta para
Mono, que irá melhorar a nitidez do sinal do seu Philips
TransDock.Ver obter uma melhor qualidade sonora pagina 94.

O que devo fazer se a música parece estar distorcida?

Certifique-se que a estação FM que está a utilizar ainda
está livre, como se descola através de diferentes áreas os
sinais FM podem interferir numa frequência livre.
95

O meu iPod não parece estar a carregar quando
está ligado ao Philips TransDock. O que devo fazer?

Certifique-se de que o seu Philips TransDock está bem
posicionado na tomada eléctrica do seu carro. Deve
também verificar que o seu iPod está totalmente encaixado no suporte TransDock.
Se deixar o meu Philips TransDock ligado à tomada
eléctrica, vai descarregar a bateria do meu carro?
Provavelmente não, mas é sempre melhor desligar tudo
quando deixar o seu carro parado durante muito
tempo.
D Nota: O Philips TransDock vai continuar a tirar
potência da bateria de seu carro, enquanto o dispositivo
estiver ligado.

O que devo fazer se o vídeo do meu iPod não está a
ser transmitido pelo meu sistema de vídeo do carro?

Com o iPod ligado ao seuTransDock Philips, Certifique-se
que a Configuração da saídaTV do iPod (em Configurações
Video iPod) está definida em Ask ou On.Veja,Ver vídeos
iPod num dispositivo de vídeo móvel na página 94.

Posso utilizar o meu Philips TransDock com outros
dispositivos?
Sim, O seu Philips TransDock irá transmitir o áudio de outros dispositivos como o iPod shuffle, outros leitores de
MP3, dispositivos de jogos portáteis, leitores de DVD
portáteis, computadores portáteis, ou outro dispositivo de
áudio.Veja utilizar o seu Philips TransDock com outros
leitores de MP3 ou dispositivos de áudio na página 94.
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Garantia e Serviço

Declaração de
Conformidade CE

Fabricado na China

CE0359

Os regulamentos europeus:
Este produto foi concebido, testado e fabricado segundo as
directivas europeias R & TTE 1999/5/CE
Seguindo esta directiva, este produto pode ser posto em
serviço nos seguintes estados:

(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

(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
(place, date)
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Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países
controlados sob isenção de licença, Para detalhes sobre o
uso local por favor consulte sua autoridade local.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

Atenção! Este é um Dispositivo de Rádio Frequência de
classe II. A gama de frequência 87.5-108.5 está reservada
para outras aplicações, em França, Chipre, Grécia, Hungria,
Irlanda, Itália, Letónia e Polónia. Este dispositivo não pode
causar interferências prejudiciais, durante a utilização. Se
ocorrerem interferências, por favor, desactive o seu
transmissor imediatamente. As frequências de
funcionamento deste dispositivo são as seguintes
88.1-107.9MHz.
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AQ95-56F-1041

K.Rysman
Approbation manager

(signature, name and function)

98

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
M-DLA93050/10-080605-D

