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Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din
Philips TransDock (DLA93050/10). Den innehåller viktig information om hur du använder din Philips TransDock..

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt. Reproduktion i helhet eller del är förbjudet utan
skriftligt tillstånd från copyrightinnehavaren.Varumärket ägs av
Koninklijke Philips N.V. eller deras respektive ägare.

Härmed deklarerar Philips, BG P&A, att denna DLA97878/10 är
förenlig med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
D OBS!
Ljudineffektbegränsning är maximalt 180 mVSS

Avyttring av uttjänt produkt:
Din produkt är utformad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

WEEE logo: denna soptunna med ett kors över finns
på en produkt betyder det att produkten täcks av det
europeiska direktivet 2002/96/EC.

Informera dig själv om de separata lokala insamlingssystemen för
elektriska och elektroniska produkter.
B Varningar
• Utsätt inte produkten för regn eller vatten.
• Håll borta från solljus och förhindra värmeuppbyggnad.
• Montera inte isär eller reparera.
• Håll borta från enheter med hög spänning.
Ta kartongen till ditt lokala återvinningscenter.
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Din Philips TransDock

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att till fullo dra nytta av den support som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Produktöversikt

Din Philips TransDock är en FM-sändare som sänder
ditt iPod-ljud till FM-radion i din bil, medan den samtidigt laddar din iPod i en vagga. Din Philips TransDock
bygger på IntelliTune-teknologi, vilken skannar radiovågorna för att automatiskt hitta de bästa sändningsfrekvenserna. Din Philips TransDock har också en
Aux-ingång att användas tillsammans med kassettadapter eller i bilar med aux-in-funktion, och en AVutgång som gör det möjligt att titta på iPod-video på
de flesta inbyggda mobila videosystemen (med passande AV-kablage, tillhandahålls separat). Din Philips
TransDock levereras också med funktionen att ställa in
dina egna förinställda stationer, så att du kan spara de
frekvenser du använder mest.
Philips erbjuder ett helt sortiment av produkter för att
förbättra din iPod-upplevelse.
Produkthöjdpunkter

• Spelar iPod-ljud över din bilstereo
• Laddar din iPod i vagga

• IntelliTune™ teknologi hittar den bästa sändningsfrekvensen för din iPod-musik
• Reglerbar OLED-display

• Fyra programmerbara snabbval

• Mono- och stereolyssningslägen

• Extra ingång att användas med kassettadapter eller
bilar med aux-in-funktion
• Audio/Video-utgång för att titta på iPod-video på
mobila videosystem

102

SVENSKA

Viktig information

1
4

2

iPod

3

FM radio

Vad ﬁnns i kartongen
2
Inkluderat

4

4

1. Philips TransDock vagga
2. Strömadapter för bil

3. Flexibel arm

4. iPod touch-konsol

5. CD ROM

6. Snabbstartsguide

2

Komma igång

3

CD-ROM

6

C Viktigt: Läs noga säkerhetsföreskrifterna på sidan
100 innan du ansluter din Philips TransDock.

5. Ställ in din bils FM-radio till frekvensen som visas
på din Philips TransDock.

Denna del hjälper dig med den första installationen av
din Philips TransDock.

6. Tryck Play på din iPod för att njuta av din musik
5
på bilens FM-radio.
D 3Anmärkning: Din iPod kommer automatiskt att göra paus för playback när din Philips
6
TransDock är avstängd.

1. Montera din Philips TransDock genom att fästa den
flexibla armen till både strömadaptern för bil och
TransDock-vaggan.

5

1
5
2

3

4. Tryck på mittknappen på din Philips TransDock för att aktivera IntelliTune. IntelliTune
kommer att automatiskt hitta den optimala sändningsfrekvensen för din iPod på bilens FM-radio.

CD-ROM

3

2. Anslut din Philips TransDock till ditt strömuttag i bilen.
3. Skjut försiktigt din iPod på din Philips TransDock. Din
iPod kommer nu att börja ladda om din bil är igång.

4

107.7
2

2

1

Vad du också kommer att behöva

5

iPod

FM-bilstereo

3

12V strömuttag

6
4
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1

5

12 V power outlet

107.7
2
1

104

1

2

5

6

Manual - CD ROM

Detaljerade7instruktioner
Manual - CD ROM
5

1. Sätt på din bilradio och ställ in den på FM-läge.

6

Quick Start

5

Fit Collar

6

Quick Start Guide

CD-ROM
Guide

2. Monter a 7dinManual
Philips
TransDock genom att fästa den
- CD ROM
flexibla armen till både strömadaptern för bil och
TransDock-vaggan.
4 D Anmärkning: För bilar som inte kräver den extra
3
längden som den flexibla armen erbjuder, kan TransDock-vaggan fästas direkt vid strömadaptern för bil.
CD-ROM

Slå på och stäng av din Philips TransDock

4. Skjut försiktigt fast din iPod på din Philips TransDock.
2 Din iPod kommer nu att börja ladda om din bil är igång.
4
D Anmärkning:
Anmärkning: För att garantera
3
bästa
inpassning
för din speciella iPod, tryck på knap1
pen på TransDock-vaggans övre högra sida för att öka
2
eller minska
den cirkulära adaptern i mitten av TransDock-vaggan. Släpp knappen för att låsa adapterns
71 Manual - CD ROM
läge.
D Anmärkning:
De som använder iPod-touch, kan
2
4
fästa
den medföljande iPod touch-konsolen, som
medger att du placerar din iPod-touch horisontellt i
TransDock-vaggan. Fäst iPod touch-konsolen i mittadaptern och placerad den på endera sidan av TransDock-vaggan.
3

1

För att manuellt slå på eller stänga av din Philips TransDock medan bilen är igång, håll mittknappen intryckt under cirka 5 sekunder.

CD-ROM

r

art Guide

2

2

Hitta lediga 5radiofrekvenser med hjälp av
2
IntelliTune
5

4

4
2. När IntelliTune hittar
en
10ledig
7.7frekvens, visar displayen STÄLL IN DIN RADIO TILL XXX.X. Ställ
sedan
in din FM-radio på motsvarande station och
3
2
börja njut av din iPod-musik på din bilstereo.
3

2

105
2

1

5
2

5

3

Att hitta en ledig frekvens med hjälp av IntelliTune:

5

CD-ROM

4

4

5. För att aktivera Intellitune-funktionen hos Philips
TransDock, tryck på den mittersta knappen på
4
5
3TransDock-vaggan. Din Philips TransDock kommer att
2
3visa ordet IntelliTune när den söker efter
4 den optimala frekvensen.

1

För att komma till inställningsläget, håll mittknappen på
din Philips TransDock intryckt. Tryck sedan på den högra
eller vänstra knappen för att bläddra mellan de olika inställningarna och tryck åter igen mittknappen för att gå
in i den önskade inställningen. Tryck på den högra eller
vänstra knappen för att se de olika inställningsalternativen, och tryck sedan mittknappen för att bekräfta ditt
val. När du väl gjort ditt val, kommer din Philips TransDock att automatiskt återgå till inställningsmenyn. Tryck
.
3
på mittknappen för att lämna inställningsmenyn
D Anmärkning: Din Philips TransDock kommer automatiskt att lämna inställningsmenyn efter några6 sekun3
ders inaktivitet.

4

4

1. Tryck på mittknappen 23 på din Philips TransDock.
Detta aktiverar sökningen med IntelliTune. Medan
5
sökning pågår, framträder
ordet IntelliTune på dis6
playen på din Philips TransDock.
2

3

3

5

För att spara dina egna snabbvalsstationer, följ dessa
enkla steg:

1. Ställ in din Philips TransDock på den station du önskar - tryck på den högra knappen för att ställa in
högre stationer och den vänstra knappen för att
ställa in lägre stationer.

2. Håll mittknappen
ställningsmenyn.

5
3

3

4

107.7

5

6
3
4

107.7
5

4
3
4

2
1

6
2

intryckt för att komma till in-

3. När du är i inställningsmenyn, bläddra till Snabbval
Spara och tryck mittknappen för att välja. Skrolla
sedan till, och välj, snabbvalet (INSTÄLLNG 1, INSTÄLLNG 2, INSTÄLLNG 3 ELLER INSTÄLLNG
4) och tryck på mittknappen för att välja.
Snabbvalet och frekvens kommer5att visas på displayen
på din Philips TransDock.
3
D Anmärkning: Ditt nya snabbval kommer att
sparar över det senast sparade, inklusive standard6
5
snabbvalen.

Inställningar och egenskaper

Din Philips TransDock slås på och stängs av automa4
tiskt av din bil.

CD-ROM

• Om din stationsväljare stannar på 101 och sedan
hoppar till 103 när du använder skanna/sök på din bilradion, leta bland 102-frekvenserna för lediga stationer.

Snabbval Spara låter dig spara upp till fyra snabbvalstationer. Standardsnabbvalen är 88.1, 94.9, 100.9, and
107.9.

• Försök ställa in en stark station, och gå sedan bakåt
två frekvenser - till exempel 103.5 till 103.1. Du kan
ofta på detta sätt hitta lediga frekvenser.
D Anmärkning: Om den frekvensen är upptagen,
skanna till nästa station och försök igen.

7. För att kontrollera den övergripande volymen på din
musik medan du använder Philips TransDock, använd
bilradions volymkontroll, inte iPodens volym.

4
3. Anslut din
Philips TransDock till ditt strömuttag i bilen.

Snabbval Spara

• Se till att söka över hela spektrat av FM-frekvenser.

6. Matcha FM-stationen på din radio med den
motsvarande FM-frekvensen som visas på displayen
på din Philips TransDock. Tryck Play på din iPod för
att njuta av din musik på bilens FM-radio.

Fit Collar

Tips för att manuellt hitta en ledig station:

4

107.7

3

5
Snabbvalsläge

5

5

Snabbvalsläge 3ger dig valmöjligheten att bläddra
1
4
10
7.7 i manuellt läge.
genom dina snabbval
6

2
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art Guide

Detta bör endast ta några få sekunder. När sökningen är klar, kommer displayen att uppmana dig att
ställa in din radio på den frekvens som IntelliTune
hittat.

Använda Philips TransDock
7

r

3

För att aktivera snabbvalsläge, följ dessa enkla steg:
6

1. Håll mittknappen
ställningsmenyn.
4

107.7

2

1

intryckt för att komma till in2

1
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1

4

Belysningsnivå kontrollerar belysningen på OLED-displayen. Tryck på höger knapp för högre intensitet och
vänster knapp för lägre intensitet.

3. Lämna din Philips TransDock på önskat snabbval och
ställ in din radio på motsvarande frekvens för att
börja sända.

Ljudnivå

Mörkernivå

Mörkernivå kontrollerar belysningen på OLED-displayen medan din Philips TransDock är inaktiv. Tryck på
höger knapp för högre intensitet och vänster knapp
för lägre intensitet eller fullständigt avstängd.

5
5

Ljudnivå ger dig möjlighet att välja den uteffekt för voly6 men som bäst passar ditt speciella ljud. Tryck på den
6 högra eller vänstra knappen för att välja Låg, Medium
eller Hög.

Återställning (Återstlng)

Lyssningsläge
(Lyssna Läge)
2
2

Lyssningsläge låter dig välja mellan Mono och Stereo.
Normalläget för din PhilipsTransDock är Mono för optimal sändningsprestanda. För att lära mer om
lyssningsläge, läs Få den bästa ljudkvalitén på sidan 108.

Återställning låter dig gå tillbaka till fabriksinställningarna. För att göra det, bläddra igenom Inställningsmenyn och tryck på mittknappen på Återstlng. Din
Philips TransDock kommer att fråga dig om du är säker
på att du vill återställa dina inställningar. Tryck på mittknappen en gång för att acceptera, eller på höger
eller vänster knapp för att återgå till Inställningsmeny.

Belysningstid

Belysningstid låter dig ändra hur länge displayen på din
Philips TransDock hålls aktiv. Bläddra igenom för att välja:
Alltid på, 2 SEK, 5 SEK, 10 SEK, 15 SEK eller 20 SEK.

5
3
5

6

3
4

107.7

6
4
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Få den bästa ljudkvalitén

• Använd IntelliTune för att automatiskt hitta den optimala frekvensen för att sända din iPod till bilens FMradio. Ställ sedan in bilens FM-radio på den frekvens
som visas i displayen på din Philips TransDo.

• Att välja mellan Mono och Stereo i Lyssna Läge:
Mono tillåter mycket bättre sändningsprestanda,
medan Stereo tillåter bästa musikåtergivning.
D Anmärkning: Om brus eller förvrängning ökar,
skifta till Mono för bästa möjliga sändningsprestanda.

• För att få bästa initiala prestanda från din Philips
TransDock, är det viktigt att du ställer din iPod EQ till
Av och justerar din bils bas- och diskantkontroller till
0. Sedan kan du experimentera med att öka basen
och diskanten till den nivå du önskar.

Anslutningar och ytterligare
egenskaper
Titta på iPod-video på ett mobilt videosystem

Om du har ett mobilt videosystem i din bil, kan du med
Philips TransDock titta på videoinnehåll i din iPod över
detta system via AV-utgången i botten på TransDockvaggan. Anslut en AV-minikabel (tillhandahålls separat) till
AV-utgången och anslut kontakterna i den andra änden
till bilens AV-ingångar.

Viktigt: När din iPod är ansluten till din Philips
TransDock, förvissa dig om att utgångs-inställningen för
iPod TV (återfinns under iPod Video Inställningar) är
antingen Fråga eller På.

C

Användning av din Philips TransDock med en kassettadapter eller din bils extraingång

Din Philips TransDock kan anslutas till din bilstereo via
en kassettadapter eller en miniplug-kontakt (för bilar
försedda med extraingång). För att använda din Philips
TransDock med en kassettadapter eller bilens extraingång, anslut adaptern eller kabeln med miniplugkontakt till AV-utgången vid undersidan av
TransDock-vaggan. Anslut sedan den andra änden till
din bil som du normalt gör.

Användning av din Philips TransDock med andra
MP3-spelare eller ljudspelare

Din Philips TransDock sänder också musiken från andra
spelare, som exempelvis en iPod Shuffle, andra MP3spelare, portabla spelkonsoler, portabla DVD-spelare,
etc. För att använda dessa, anslut din ljudspelare till extraingången på din Philips TransDock med hjälp av en
standard hane-hane-minikabel (tillhandahålls separat).
Din Philips TransDock kommer att sända den anslutna
spelarens ljud med hjälp av FM-sändaren. För att få
bästa ljudkvalitet, justera volymen på din spelare till
dess förvrängningar försvinner. Kontrollera sedan
den allmänna volymen för musiken eller ljudet med
hjälp av volymkontrollen på din bilstereo.

1

2
1
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1

Belysningsnivå

2. SBläddra till snabbvalsläge och tryck på mittknappen
för att välja. Välj sedan Snabbvalsläge På och tryck
för att välja. Du kan nu bläddra genom de fyra
snabbvalen (P1, P2, P3, P4) i manuellt läge.

Begränsad ett års garanti

Philips garanterar att denna produkt skall vara fri från defekter i
material, utförande och montering, under normal användning, i enlighet med dessa specifikationer och varningar, under ett år f rån
och med inköpet av denna produkt. Denna garanti gäller endast
produktens originalinköpare och är inte överföringsbar. För att
utkräva dina rättigheter under denna garanti måste du tillhandahålla inköpsbevis i form av originalkvittot som visar produktens
namn och inköpsdatum.
Garantiinformation återfinns här: www.philips.com/welcome.

För teknisk support, skicka oss en e-post med produktens modellnummer och en detaljerad beskrivning av ditt problem till: accessorysupport@philips.com. DET FINNS INGA ANDRA
UTTRYCKTA ELLER INDIREKTA GARANTIER. Philips ansvar är
begränsat till reparation eller, som enda val, utbyte av produkten.
Tillfälliga, speciella skador och följdskador avvisas där så tillåts av
lagen. Denna garanti ger dig särskilda lagliga rättigheter. Du kan
också ha andra rättigheter beroende på var du bor.

Tekniska data

Kompatibilitet
Samtliga iPod-modeller som har dockningsanslutning

FM-sändare
Modulering: FM Stereo
Standardsnabbvalsfrekvenser (MHz): 88.1, 94.9, 100.9 and 107.9
Frekvensjustering: 0.1 MHz per steg
Frekvensrespons: 20Hz ~ 15kHz
Sändarens räckvidd: upp till 8,2 meter (27 fot)
Stationsinställning
Digitalt kontrollerad kristalloscillator

Anslutningar
30-pinnars iPod dockningsanslutning
Extraingång: 3.5mm stereo minikontakt
Audio/Video-utgång: iPod AV stereo/ut minikontakt
Kraft
Spänning in: 12 –16V likspänning
Strömstyrka in: <300mA @ 12V~16 likspänning

Temperatur
Lagringstemperatur: -23° till 49° C (-10° till 120° F)
Driftstemperatur: -20° till 45° C (-4° till 113° F)
Display
OLED display
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Vanliga frågor

HHär finner du de vanligaste frågorna och svaren
rörande din Philips TransDock.

För ytterligare hjälp, besök www.philips.com/support
eller ring 919-573-7854 i Nordamerika. För att bevara
garantin, försök aldrig att reparera systemet själv. Om du
stöter på några problem när du använder din TransDock,
kontrollera följande punkter innan du kontaktar Philips.
Om problemet kvarstår, gå till Philips webbsida
www.philips.com/support eller kontakta Philips på +1
919-573-7854 i Nordamerika. När du kontaktar Philips,
se till att du har din Philips TransDock i närheten och att
du har modell- och serienummer tillgängliga.

Vad gör jag om jag hör brus eller förvrängning när
min musik spelar?

Använd IntelliTune för att automatiskt hitta den optimala
frekvensen för att sända din iPod till bilens FM-radio. Ställ
sedan in bilens FM-radio på den frekvens som visas i displayen på din Philips TransDock.
D Anmärkning: Du kan försöka att ställa Lyssna Inställning på Mono, vilket kommer att förbättra signalen
för din Philips TransDock. Se Få den bästa ljudkvalitén
på sidan 108.

Vad gör jag om min musik låter överstyrd och
förvrängd?

Se till att FM-stationen som du använder fortfarande är
ledig när du kör genom olika områden. FM-signaler kan
tränga sig in på en ledig frekvens.

Min iPod verkar inte ladda när den är ansluten till
Philips TransDock.Vad bör jag göra?

Se till att Philips TransDock sitter stadigt i bilens strömuttag. Du kan också kontrollera att din iPod är fullständigt
dockad i TransDock-vaggan.

Om jag lämnar min Philips TransDock ansluten till
bilens strömuttag, kommer det att tömma mitt bilbatteri?
Troligen inte, men det är alltid en god ide att ta ur sladden när du lämnar din bil under en längre tidsperiod.
D Anmärkning: Din Philips TransDock kommer att
fortsätta att dra ström från din bils batteri så länge som
enheten är ansluten.

Vad kan jag göra om min iPod video inte fungerar i
min bils videosystem?

När din iPod är ansluten till din Philips TransDock,
förvissa dig om att utgångs-inställningen för iPod TV
(återfinns under Video Inställningar) är antingen Fråga
eller På. Se Titta på iPod-video på ett mobilt videosystem
på sidan 108.

Kan jag använda min Philips TransDock med andra
enheter?

Ja, din Philips TransDock sänder ljudet från en iPod Shuffle, MP3-spelare, portabel spelkonsol, portabel DVDspelare, bärbar dator eller annan ljudspelare. Se
Användning av din Philips TransDock med andra MP3spelare eller ljudspelare på sidan 108.
110
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Garanti och service

PT

FI

SV

Överensstämmelse med
EU-direktiv

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

!

Tillverkad i Kina

CE0359

Europeiska föreskrifter:
Denna produkt har utformats, testats och tillverkats i enlighet
med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC
Enligt detta direktiv kan denna produkt lämnas till service i följande länder:
Denna utrustning kan användas i följande länder under licensdispens. För detaljer rörande användning, kontakta dina lokala
myndigheter.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

Varning! Detta är en klass II, Radio Frekvensenhet. Frekvensområdets bärvidd 87.5-108.5 är reserverad för andra tillämpningsprogram i Frankrike, Cypern, Grekland, Ungern, Irland, Italien,
Lettland och Polen. Den här enheten kan inte orsaka skadliga
störningar när den används. Om störningar uppstår, var god att
omedelbart inaktivera sändaren. De operativa frekvenserna av
denna enhet är konfigurerad som 88.1-107.9MHz.

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

SVENSKA

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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K.Rysman
Approbation manager

(signature, name and function)
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