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Γενική ε¦ισκό¦ηση του ¦ροϊόντος

Η συσκευή σας PhilipsTransDock micro
(DLA97878/10) είναι ένας ÌοµÌός FM, Ìου µεταδίδει
ήχο αÌό το ipod σας στο ράδιο FM του αυτοκινήτου
σας, ενώ Ìαράλληλα φορτίζει το ipod σας. Αυτός ο
ÌοµÌός FM αναδεικνύει την τεχνολογία IntelliTune™
Ìου ανιχνεύει τα ραδιοκύµατα και αυτόµατα βρίσκει
τους καλύτερους σταθµούς για µετάδοση.

Η συσκευή σας PhilipsTransDock micro αναδεικνύει
εÌίσης ένα µοναδικό Ìεριβάλλον εργασίας µε
Ìλήκτρα εÌιλογής, το οÌοίο Ìαρέχει έναν αÌλό και
διαισθητικό τρόÌο για να Ìροσαρµόσετε τις
ρυθµίσεις και συχνότητες του ÌοµÌού σας FM.
ΕÌιÌλέον, η συσκευή σας PhilipsTransDock micro,
έχει την ικανότητα να Ìρορυθµίζει σταθµούς για
τις συχνότητες Ìου χρησιµοÌοιείτε Ìερισσότερο.

Η Philips Ìροσφέρει µια ολόκληρη σειρά αÌό
Ìροϊόντα για να βελτιωθεί η εµÌειρία σας µε το ipod.

Ε¦ισηµάνσεις σχετικά µε το ¦ροϊόν

• Μεταδίδει ήχο αÌό το iPod σας στο
στερεοφωνικό (στερεοφ) του αυτοκινήτου σας

• Φορτίζει το iPod
• Η τεχνολογία IntelliTune™ βρίσκει τον καλύτερο

σταθµό για τη µετάδοση ήχου αÌό το Ιpod

• ΑÌλό και διαισθητικό Ìεριβάλλον εργασίας µε
Ìλήκτρα εÌιλογής

• Ελεγχόµενη οθόνη OLED
• Τέσσερις Ìρογραµµατιζόµενες Ìρορυθµίσεις
• Μονοφωνικές και στερεοφωνικές (στερεοφ)

λειτουργίες ακρόασης

Η συσκευή σας Philips
TransDock micro
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε
στη Philips!

Προκειµένου να εÌωφεληθείτε Ìλήρως αÌό την
υÌοστήριξη Ìου Ìροσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
Ìροϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Σηµαντικές Ìληροφορίες
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο
Ìριν να χρησιµοÌοιήσετε τη συσκευή σας PhilipsTransDock
micro (DLA97878/10). Περιέχει σηµαντικές Ìληροφορίες
σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής σας PhilipsTransDock
micro DLA97878/10.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την εÌιφύλαξη Ìαντός δικαιώµατος. ΑÌαγορεύεται η ολική
ή µερική αναÌαραγωγή χωρίς τη γραÌτή έγκριση του
ιδιοκτήτη δικαιώµατος Ìνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα εµÌορικά
σήµατα αÌοτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips N.V ή των
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Με την Ìαρούσα, η Philips, BG P&A, δηλώνει ότι (η συσκευή
PhilipsTransDock micro) DLA97878/10 συµµορφώνεται Ìρος
τις ουσιώδεις αÌαιτήσεις και τις λοιÌές σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

D Σηµείωση:
Μέγιστο κατώφλι οριοθέτησης εισόδου ήχου 180 mVSS

Α¦όρριψη του ¦αλιού ¦ροϊόντος σας:
Το Ìροϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά και
εξαρτήµατα υψηλής Ìοιότητας, τα οÌοία µÌορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοÌοιηθούν.

WEEE λογότυ¦ος: Όταν ένα Ìροϊόν διαθέτει το
σύµβολο ενός διαγραµµένου τροχήλατου κάδου
αÌορριµµάτων αυτό σηµαίνει ότι το Ìροϊόν διέÌεται
αÌό την ΕυρωÌαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοÌικό σύστηµα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ìροϊόντων.

B Προειδο¦οιήσεις
• Μην εκθέτετε το Ìροϊόν στη βροχή ή στο νερό.
• Κρατήστε το Ìροϊόν µακριά αÌό το ηλιακό φώς για να

αÌοφύγετε τη συσσώρευση θερµότητας.
• Μην αÌοσυναρµολογείτε και µην εÌισκευάζετε το Ìροϊόν.
• Κρατήστε το Ìροϊόν µακριά αÌό συσκευές υψηλής τάσης.

Πηγαίνετε το Ìακέτο στο τοÌικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
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Ξεκινώντας
C Σηµαντικό: ∆ιαβάστε Ìροσεχτικά τις
Ìροφυλάξεις ασφαλείας στην σελίδα 116 Ìριν να
συνδέσετε την συσκευή σας PhilipsTransDoc. Αυτή
η Ìαράγραφος σας βοηθά για την Ìρώτη φορά
Ìου θα εγκαταστήσετε τη συσκευή σας Philips
ΤransDock micro.
1. Συνδέστε τη συσκευή σας PhilipsTransDock στην

Ìρίζα του αυτοκινήτου
2. Ενώστε το iPod σας στη συσκευή σας PhilipsTrans-

Dock micro εισάγοντας το καλώδιο σύνδεσης στο
καλώδιο iPod µε σταθµό υÌοδοχής. Το iPod σας
θα ξεκινήσει τώρα να φορτίζει εάν το αυτοκίνητό
σας είναι ενεργοÌοιηµένο.

D Σηµείωση: YΤο iPod σας θα διακόÌτει
αυτόµατα την αναÌαραγωγή ήχου όταν η
συσκευή σας PhilipsTransDock micro είναι
ανενεργή.

3. Πιέστε το κουµÌί dial στη συσκευή σαςTransDock
micro για να ενεργοÌοιήσετε την IntelliTune. Η In-
telliTune θα βρει αυτόµατα τη βέλτιστη συχνότητα
για να µεταδώσει ήχο αÌό το iPod σας στο
στερεοφωνικό (στερεοφ) FM του αυτοκινήτου σας.

4. Συντονίστε το ράδιο FM του αυτοκινήτου σας
στην συχνότητα Ìου εµφανίζεται στη συσκευή
σας PhilipsTransDock micro.

5. Πατήστε το κουµÌί play στο iPod σας για να
αÌολαύσετε τη µουσική σας στο ράδιο FM του
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Τι Ìεριέχει το κουτί

Περιέχονται

1. ΣυσκευήTransDock
DLA97878/10

2. Εγχειρίδιο CD-ROM

3. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ε¦ίσης θα χρειαστείτε

1. iPod

2. Στερεοφωνικό (στερεοφ)
αυτοκινήτου FM

3. Πρίζα αυτοκινήτου 12V

CD-ROM

1
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Οδηγίες για να βρείτε µε χειροκίνητο τρό¦ο ένα
σταθµό ¦ου δεν χρησιµο¦οιείται:
• Ψάξτε όλο το φάσµα των συχνοτήτων FM.

• Όταν χρησιµοÌοιείτε την ανίχνευση/έρευνα στο
ράδιο του αυτοκινήτου σας, αν ο δέκτης σας
σταµατήσει στο 101 και κατόÌιν µεταÌηδήσει στο
103, κοιτάξτε τις συχνότητες στο 102 για
σταθµούς Ìου δεν χρησιµοÌοιούνται.

• ΠροσÌαθήστε να συντονιστείτε σε ένα δυνατό
σταθµό, κατόÌιν γυρίστε δύο συχνότητες Ìίσω, για
Ìαράδειγµα αÌό 103.5 στην 103.1. ΜÌορείτε να
βρίσκετε συχνά συχνότητες Ìου δεν
χρησιµοÌοιούνται κατά αυτό τον τρόÌο.
D Σηµείωση: Αν η συχνότητα αυτή
χρησιµοÌοιείται, ψάξετε τον εÌόµενο σταθµό και
ÌροσÌαθήστε και Ìάλι.

Ρυθµίσεις και χαρακτηριστικά
Για να µÌείτε στο µενού των ρυθµίσεων Ìιέστε και
κρατήστε το κουµÌί dial της συσκευής σας Philips
TransDock micro, µέχρι να αστράψει στη οθόνη η
εÌιγραφή Ρυθµίσεις. ΚατόÌιν, γυρίστε το κουµÌί dial,
για να Ìλοηγηθείτε στις Ìοικίλες ρυθµίσεις και Ìιέστε
το κουµÌί dial για να µÌείτε στην εÌιθυµητή ρύθµισή
σας. Γυρίστε το κουµÌί dial δεξιά ή αριστερά για να
δείτε τις εÌιλεγµένες ρυθµίσεις και Ìιέστε το κουµÌί
dial για να εÌιβεβαιώσετε την εÌιλογή σας. Μόλις
κάνετε την εÌιλογή σας, θα εÌιστέψετε στο µενού των
ρυθµίσεων. Πιέστε το κεντρικό κουµÌί για να βγείτε
αÌό το µενού των ρυθµίσεων.
D Σηµείωση: Η συσκευή σας PhilipsTransDock
micro θα βγει αυτόµατα αÌό το µενού των ρυθµίσεων
µετά αÌό µερικά δευτερόλεÌτα αδράνειας.

Α¦οθήκευση ¦ρορυθµίσεων
Η αÌοθήκευση Ìρορυθµίσεων σας εÌιτρέÌει να
αÌοθηκεύσετε έως και τέσσερις ÌροεÌιλεγµένους
σταθµούς. Οι ÌροεÌιλεγµένες ρυθµίσεις είναι οι
88.1, 94.9, 100.9 και 107.9.
Για να αÌοθηκεύσετε τους ÌροεÌιλεγµένους σας
σταθµούς, ακολουθήστε αυτά τα αÌλά βήµατα:
1. ΧρησιµοÌοιώντας το κουµÌί dial, συντονίστε τη

συσκευή σας PhilipsTransDock micro στο σταθµό
Ìου θα θέλατε να θέσετε – γυρίζοντας δεξιά για
να συντονιστείτε σε σταθµούς Ìου βρίσκονται
σε υψηλότερη συχνότητα και αριστερά για να
συντονιστείτε σε σταθµούς Ìου βρίσκονται σε
χαµηλότερη συχνότητα.

2. Πιέστε και κρατήστε το κουµÌί dial για να µÌείτε
στο µενού των ρυθµίσεων.

3. Μόλις µÌείτε στο µενού των ρυθµίσεων, κυλίστε
στην αÌοθήκευση Ìρορυθµίσεων και Ìιέστε το
κουµÌί dial για να εÌιλέξετε. ΚατόÌιν, κυλίστε και
εÌιλέξτε τον ÌροεÌιλεγµένο αριθµό (Ρύθµιση 1,
Ρύθµιση 2, Ρύθµιση 3, ή Ρύθµιση 4) και Ìιέστε για να
εÌιλέξετε.

4. ΕÌαναλάβετε τα βήµατα 1-3 για να
αÌοθηκεύσετε τις Ìρορυθµίσεις Ìου αÌοµένουν.
D Σηµείωση: Η νέα σας Ìρορύθµιση θα
αγνοήσει την Ìρορύθµιση Ìου αÌοθηκεύθηκε
τελευταία, συµÌεριλαµβανοµένων των
ÌροεÌιλεγµένων Ìρορυθµίσεων.

Λειτουργία ¦ρορύθµισης
Η λειτουργία Ìρορύθµισης σας δίνει την εÌιλογή
να Ìλοηγηθείτε στις ÌροεÌιλογές σας σε
χειροκίνητη λειτουργία.
Για να ενεργοÌοιήσετε τη λειτουργία Ìρορύθµισης,
ακολουθήστε αυτά τα αÌλά βήµατα:
1. Πιέστε και κρατήστε το κουµÌί dial για να µÌείτε

στο µενού των ρυθµίσεων.
2. Κυλίστε στη λειτουργία Ìρορύθµισης και Ìιέστε

το κουµÌί dial για να εÌιλέξετε. ΚατόÌιν, διαλέξτε
να ενεργοÌοιήσετε τη λειτουργία Ìρορύθµισης
και Ìιέστε για να εÌιλέξετε. Τώρα µÌορείτε να
Ìλοηγηθείτε στις τέσσερις ÌροεÌιλογές (P1, P2,
P3, P4) σε χειροκίνητη λειτουργία.
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6. Για να ελέγξετε τη συνολική ένταση της
µουσικής σας καθώς χρησιµοÌοιείτε τη συσκευή
σας PhilipsTransDock micro, χρησιµοÌοιήστε τον
έλεγχο έντασης του ράδιου του αυτοκινήτου
σας, όχι την ένταση του iPod.

Καθιστώντας ενεργή και ανενεργή τη
συσκευή σας Philips TransDock micro
Η συσκευή σας PhilipsTransDock micro θα γίνεται
ενεργή και ανενεργή αυτόµατα µε το αυτοκίνητό σας.
Για να καταστήσετε ενεργή ή ανενεργή τη συσκευή
σας PhilipsTransDock micro µε χειροκίνητο τρόÌο, ενώ
η ισχύς του αυτοκινήτου σας είναι ενεργή, Ìιέστε και
κρατήστε το κουµÌί dial για ÌερίÌου 5 δευτερόλεÌτα.

Βρίσκοντας ελεύθερες ραδιοσυχνότητες
χρησιµ1ο¦οιώντας την IntelliTune
Για να βρείτε µια ελεύθερη συχνότητα
χρησιµοÌοιώντας την Intellitune:
1. Πιέστε το κουµÌί dial στη συσκευή σας Philips

TransDock micro. Αυτό θα ενεργοÌοιήσει την
έρευνα της Intellitune. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας, η λέξη Intellitune θα εµφανιστεί στην
οθόνη της συσκευής σαςTransDock micro.

2. Μόλις η IntelliTune βρει ελεύθερη συχνότητα, θα
δείξει (στην οθόνη) «Συντονίστε το ράδιο στην
(συχνότητα)XXX.X». ΚατόÌιν, συντονίστε το ράδιο
FM σας στο σταθµό αυτό και αρχίστε να
αÌολαµβάνετε την µουσική σας αÌό το iPod σας
στο στερεοφωνικό (στερεοφ) του αυτοκινήτου σας.

Βρίσκοντας ραδιοσυχνότητες ¦ου δεν
χρησιµο¦οιούνται µε χειροκίνητο τρό¦ο

Η συσκευή σας PhilipsTransDock micro
σας εÌιτρέÌει εÌιÌλέον να
συντονίσετε µε χειροκίνητο τρόÌο τον
ÌοµÌό στις εÌιθυµητές συχνότητες
FM. Γυρίστε το κουµÌί dial της
συσκευής σας PhilipsTransDock micro
δεξιά για να συντονιστείτε σε
σταθµούς Ìου βρίσκονται σε
υψηλότερη συχνότητα και αριστερά
για να συντονιστείτε σε σταθµούς Ìου
βρίσκονται σε χαµηλότερη συχνότητα.

ΧρησιµοÌοιώντας την
συσκευή σας PhilipsTransDock
micro
Αναλυτικές οδηγίες
1. Ανοίξτε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας και

ρυθµίστε το σε λειτουργία ραδιόφωνου FM.
2. Εισάγετε τη συσκευή σας PhilipsTransDock micro

στην Ìρίζα του αυτοκινήτου σας.
D Σηµείωση: ΜÌορείτε εÌίσης να ρυθµίσετε
ελαφρά τη γωνία της συσκευής σαςTransDock micro,
Ìατώντας στα κουµÌιά Ìάνω/κάτω. ∆είτε το σχέδιο
κάτω.

3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο καλώδιο
σύνδεσης iPod µε σταθµό υÌοδοχής.

4. Για να ενεργοÌοιήσετε την Intellitune, της συσκευής
σας PhilipsTransDock micro, Ìιέστε το κουµÌί dial. H
συσκευή σας PhilipsTransDock micro θα εµφανίσει
τη λέξη ΙntelliTune καθώς θα ψάχνει για τη βέλτιστη
συχνότητα. Αυτό θα Ìάρει µόνο λίγα δευτερόλεÌτα.
Μόλις η έρευνα αυτή ολοκληρωθεί, η οθόνη θα σας
δώσει οδηγίες για να συντονίσετε το ράδιο σας
στη συχνότητα Ìου βρέθηκε αÌό την Intellitune.

5. Συντονίστε το σταθµό FM στο ράδιο σας µε την
αντίστοιχη συχνότητα FM Ìου φαίνεται στην
οθόνη της συσκευής σαςTransDock micro. Πατήστε
το κουµÌί Play στο iPod σας για να αÌολαύσετε τη
µουσική σας στο ράδιο FM του αυτοκινήτου σας.
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ΑÌοκτώντας την καλύτερη
Ìοιότητα ήχου
• ΧρησιµοÌοιείτε την τεχνολογία IntelliTune για να

βρίσκετε αυτόµατα τη βέλτιστη συχνότητα για να
µεταδίδετε ήχο αÌό το iPod στο ράδιο FM του
αυτοκινήτου σας. Μετά, συντονίστε το ράδιο FM
του αυτοκινήτου σας στη συχνότητα Ìου
εµφανίζεται στη συσκευή σας PhilipsTransDock.

• ΕÌιλέγοντας µεταξύ µονοφωνικής και
στερεοφωνικής στη λειτουργία ακρόασης: Η
µονοφωνική εÌιτρέÌει Ìολύ καλύτερη αÌόδοση
του ÌοµÌού, ενώ η στερεοφωνική εÌιτρέÌει
καλύτερη ηχητική, µουσική αÌόδοση.
D Σηµείωση: Εάν τα Ìαράσιτα ή οι
Ìαραµορφώσεις σήµατος αυξηθούν, αλλάξτε την
εÌιλογή σας σε µονοφωνική, έτσι ώστε να έχετε
την καλύτερη δυνατή αÌόδοση του ÌοµÌού.

• Για να έχετε την καλύτερη αρχική αÌόδοση αÌό τη
συσκευή σας PhilipsTransDock, είναι σηµαντικό να
αÌενεργοÌοιήσετε το ιPod ΕQ σας και να ρυθµίσετε
τα µÌάσα και τα Ìρίµα του αυτοκινήτου σας στο 0.
Μετά µÌορείτε να Ìειραµατιστείτε, Ìροσθέτοντας
µÌάσα και Ìρίµα στο εÌίÌεδο Ìου εÌιθυµείτε.
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3. Αφήστε τη συσκευή σας PhilipsTransDock micro
στην εÌιθυµητή Ìρορύθµιση και συντονίστε το
ράδιο σας στην αντίστοιχη συχνότητα για να
ξεκινήσει η µετάδοση.

Ε¦ί¦εδο ακουστικής (Ε¦ί¦. Ακουστ)
Το εÌίÌεδο ακουστικής (εÌίÌ. ακουστ), σας δίνει την
ευκαιρία να εÌιλέξετε το εÌίÌεδο έντασης ήχου Ìου
ταιριάζει µε τη συγκεκριµένη ακουστική σας συσκευή.
Γυρίστε το κουµÌί dial δεξιά ή αριστερά για να
διαλέξετε ανάµεσα σε χαµηλή, µεσαία ή υψηλή ένταση.

Λειτουργία ακρόασης
Η λειτουργία ακρόασης σας εÌιτρέÌει να διαλέξετε
ανάµεσα σε µονοφωνική ή στερεοφωνική (στερεοφ)
λειτουργία ακρόασης. Η συσκευή σας PhilipsTrans-
Dock micro ÌροεÌιλέγει τη µονοφωνική ακρόαση για
τη βέλτιστη αÌόδοση του ÌοµÌού. Για να µάθετε
Ìερισσότερα για την λειτουργία ακρόασης,
Ìαρακαλώ διαβάστε το« ΑÌοκτώντας την καλύτερη
Ìοιότητα ήχου».

∆ιάρκεια λαµ¦ρότητας (διαρκ.λαµ¦ρ)
Η διάρκεια λαµÌρότητας (διάρκ λαµÌρ) σας εÌιτρέÌει
να αλλάξετε τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οÌοίο η
οθόνη της συσκευή σας PhilipsTransDock micro µένει
ενεργή. Πλοηγηθείτε για να εÌιλέξετε : Ενεργή Ìάντα,
(ενεργή Ìάντ) ενεργή για 2 δευτερόλεÌτα ( δευτ), 5
δευτερόλεÌτα (δευτ),10 δευτερόλεÌτα (δευτ), 15
δευτερόλεÌτα (δευτ), ή 20 δευτερόλεÌτα (δευτ)

Ε¦ί¦εδο λαµ¦ρότητας (E¦ι¦.λαµ¦ρ)l
Το εÌίÌεδο λαµÌρότητας (εÌίÌ.λαµÌρ) ελέγχει την
λαµÌρότητα της οθόνης OLED ενώ η συσκευή σας
PhilipsTransDock micro είναι ενεργή. Για να
Ìροσαρµόσετε τη λαµÌρότητα, γυρίστε το κουµÌί dial
δεξιά για υψηλότερη ένταση και αριστερά για
χαµηλότερη ένταση.

Ε¦ί¦εδο αµυδρού φωτός (αµυδρό φως)
Το εÌίÌεδο αµυδρού φωτός (αµυδρό φως) ελέγχει
τη λαµÌρότητα της οθόνης OLED, ενώ η συσκευή
σας PhilipsTransDock micro είναι ανενεργή. Γυρίστε
το κουµÌί dial δεξιά για υψηλότερη ένταση και
αριστερά για χαµηλότερη ένταση ή για καθόλου
ένταση.

Ρυθµίσεις
Οι ρυθµίσεις σας εÌιτρέÌουν να εÌιστρέψετε στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Για να το κάνετε αυτό,
Ìιέστε το κουµÌί dial, όταν είστε στις Ìρορυθµίσεις.
Η µικροσυσκευή σας PhilipsTransDock micro θα σας
ρωτήσει εάν είστε σίγουρος/η ότι θα θέλατε να
κάνετε ρυθµίσεις εκ νέου. Πιέστε το κουµÌί dial µία
φορά για να δεχτείτε, ή γυρίστε δεξιά ή αριστερά
για νε εÌιστρέψετε στο µενού των ρυθµίσεων.
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Συχνές ερωτήσεις
Εδώ θα βρείτε τις Ìιο συχνές ερωτήσεις και αÌαντήσεις
σχετικά µε την συσκευή σας PhilipsTransDock micro.
Για εÌιÌλέον βοήθεια, εÌισκεφτείτε την ιστοσελίδα,
www.philips.com/support στην Βόρεια Αµερική. Για να
διαφυλάξετε την εγκυρότητα της εγγύησης, µην ÌροσÌαθήσετε
Ìοτέ να κάνετε εÌισκευή της συσκευής µόνοι σας. Εάν
Ìαρουσιαστούν Ìροβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής σας
TransDock micro, ελέγξετε τα ακόλουθα σηµεία Ìριν να
εÌικοινωνήσετε µε τη Philips. Εάν το Ìρόβληµα Ìαραµείνει
άλυτο, Ìηγαίνετε στην ιστοσελίδα της www.philips.com/support
ή εÌικοινωνήστε µε τη Philips στο νούµερο 919-573-7854 στη
Βόρεια Αµερική. Όταν εÌικοινωνήσετε µε την Philips,
σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας PhilipsTransDock micro 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;
ΧρησιµοÌοιήσετε την IntelliTune για να βρείτε αυτόµατα
την βέλτιστη συχνότητα Ìροκειµένου να µεταδώσετε
ήχο αÌό το iPod σας στο στερεοφωνικό FM του
αυτοκινήτου σας. ΚατόÌιν, συντονίστε το στερεοφωνικό
(στερεοφ) FM του αυτοκινήτου σας στη συχνότητα Ìου
εµφανίζεται στην συσκευή σας PhilipsTransDock micro.
D Σηµείωση: ΠροσÌαθήστε εÌίσης να ρυθµίσετε τη
λειτουργία ακρόασης σε µονοφωνική, κάτι το οÌοίο
θα βελτιώσει τη διαύγεια του σήµατος της συσκευής
σας PhilipsTransDock micro.
Τι να κάνω αν το ράδιο µου βρίσκει µόνο FM
σταθµούς στο ράδιο οι ο¦οίοι χρησιµο¦οιούνται;
Πολλά ράδια αυτοκινήτου ÌροεÌιλέγουν να
ανιχνεύουν/ψάχνουν λειτουργία για συντονισµό και
έτσι αυτοµάτως συντονίζονται σε σταθµό σε ράδιο.
Τα Ìερισσότερα αÌό αυτά τα ράδια µÌορούν να
στραφούν στον χειροκίνητο συντονισµό
(συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή του
ράδιού σας για να δείτε Ìώς θα το κάνετε αυτό).

Τι να κάνω όταν η µουσική ¦ου ακούγεται δεν
είναι καλής ¦οιότητας;
Σιγουρευτείτε Ìως ο σταθµός FM Ìου
χρησιµοÌοιείτε Ìαραµένει ελεύθερος καθώς οδηγείτε
σε διάφορες Ìεριοχές. Τα σήµατα FM µÌορούν να
διαταράξουν µια µη χρησιµοÌοιηµένη συχνότητα.
Σιγουρευτείτε να αÌενεργοÌοιήσετε το iPod σας και
να γίνει ρύθµιση των µÌάσων και των Ìρίµων του
αυτοκινήτου σας στο 0. Μετά µÌορείτε να
Ìειραµατιστείτε, Ìροσθέτοντας µÌάσα και Ìρίµα στο
εÌίÌεδο Ìου εÌιθυµείτε.
Το iPod µου δεν φαίνεται να φορτίζει όταν είναι
συνδεδεµένο µε τη συσκευή Philips TransDock
micro;
Σιγουρευτείτε Ìως η συσκευή σας PhilipsTransDock
micro είναι µε ασφάλεια τοÌοθετηµένη στην Ìρίζα
του αυτοκινήτου σας.
D Σηµείωση: ΜÌορείτε εÌίσης να κάνετε έλεγχο
Ìροκειµένου να διασφαλίσετε Ìως το καλώδιο
σύνδεσης είναι µε ασφάλεια συνδεδεµένο στο
καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό υÌοδοχής.
Εάν αφήσω τη συσκευή µου Philips TransDock
micro συνδεδεµένη στην ¦ρίζα του αυτοκινήτου
µου, θα αδειάσει η µ¦αταρία του αυτοκινήτου
µου;
Πιθανόν όχι, αλλά είναι Ìάντα καλή ιδέα να
αÌοσυνδέετε τα Ìάντα αÌό την Ìρίζα όταν αφήνετε
το αυτοκίνητό σας για µεγάλη χρονική Ìερίοδο.
D Σηµείωση: Η συσκευή σας PhilipsTransDock
micro θα συνεχίσει να αντλεί δύναµη αÌό την
µÌαταρία του αυτοκινήτου σας για όσο καιρό θα
είναι συνδεδεµένη κάÌοια συσκευή.
Μ¦ορώ να χρησιµο¦οιώ τη συσκευή µου Philips
TransDock micro µε άλλες συσκευές;
Όχι, η συσκευή σας PhilipsTransDock micro έχει
σχεδιαστεί για να χρησιµοÌοιείται ειδικά µε iPod.
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Εγγύηση και εÌισκευή
Περιορισµένη εγγύηση ενός χρόνου
Η Philips εγγυάται Ìως το Ìροϊόν αυτό δεν θα φέρει κάÌοια
βλάβη αναφορικά µε τα υλικά, την κατασκευή ή τη
συναρµολόγηση υÌό φυσιολογική χρήση σε συµφωνία µε τις
Ìροδιαγραφές και τις ÌροειδοÌοιήσεις, για ένα χρόνο µετά
την ηµεροµηνία αγοράς του Ìροϊόντος αυτού. Η εγγύηση αυτή
αÌευθύνεται µόνο στον αρχικό αγοραστή του Ìροϊόντος και
δεν είναι µεταβιβάσιµη. Προκειµένου να ασκήσετε τα
δικαιώµατά σας υÌό την εγγύηση αυτή, θα ÌρέÌει να
αÌοδείξετε την αγορά, Ìροσκοµίζοντας την αρχική αÌόδειξη
Ìώλησης στην οÌοία θα αναφέρεται η ονοµασία του
Ìροϊόντος και η ηµεροµηνία της αγοράς.

Πληροφορίες σχετικά µε την εÌισκευή µÌορούν να βρεθούν
στην ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Για τεχνική υÌοστήριξη, στείλτε µας µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µε τον αριθµό µοντέλου του Ìροϊόντος και µια
αναλυτική Ìεριγραφή του Ìροβλήµατός σας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:: accessorysupport@philips.com. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η
υÌοχρέωση της Philips Ìεριορίζεται στην εÌισκευή και στην
αντικατάσταση του Ìροϊόντος ως µοναδική εÌιλογή.
ΣυµÌτωµατικές, ειδικές και εÌακόλουθες βλάβες δεν γίνονται
δεκτές, όÌου αυτό εÌιτρέÌεται αÌό το νόµο. Η εγγύηση αυτή
σας δίνει συγκεκριµένα, νοµικά δικαιώµατα. ΜÌορεί εÌίσης να
έχετε άλλα δικαιώµατα τα οÌοία Ìοικίλλουν αÌό κράτος σε
κράτος.

Τεχνικές Ìροδιαγραφές
Συµβατότητα
Όλα τα iPod µε καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό
υÌοδοχής °

Ποµ¦ός FM
Συντονισµός: Στερεοφωνικό FM
ΠροεÌιλεγµένες συχνότητες (MHz): 88.1, 94.9, 100.9, και 107.9
Ρύθµιση Συχνότητας: 0.1 MHz ανα βήµα
ΑÌόκριση συχνότητας: 20Hz ~ 15KHz
Εύρος συχνοτήτων: αÌό 88.1 – 107.9

Συντονισµός
Ψηφιακά ελεγχόµενος κρυσταλλικός ταλαντωτής

Συνδετήρας
Καλώδιο σύνδεσης iPod µε σταθµό υÌοδοχής.
30-Pin Μήκος: 48”

Ισχύς
Τάση τροφοδοσίας εισόδου: 12 – 16VDC
Ρεύµα εισόδου: <300mA @ DC12V~16V

Οθόνη
Οθόνη OLED
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✔ 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

Φτιαγµένο στην Κίνα

ΕυρωÌαϊκοί κανονισµοί:
Αυτό το Ìροϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και
κατασκευαστεί, σύµφωνα µε την ΕυρωÌαϊκή
R&TTE Οδηγία 1999/5/ΕΚ

Ακολουθώντας αυτή την οδηγία, το Ìροϊόν αυτό µÌορεί να
χρησιµοÌοιηθεί στα ακόλουθα κράτη:

Ο εξοÌλισµός αυτός µÌορεί να λειτουργήσει στις
ακόλουθες χώρες σύµφωνα µε αÌαλλαγή αÌό άδεια. Για
λεÌτοµέρειες σχετικά µε τον τρόÌο χρήσης, Ìαρακαλώ
συµβουλευτείτε τις τοÌικές σας αρχές.

Προειδο5οίηση! Αυτή είναι µια συσκευή ραδιοσυχνότητας
κατηγορίας II.Tο εύρος συχνοτήτων 87.5-108.5 διατηρείται
ως α5οθεµατικό για άλλες εφαρµογές στη Γαλλία, Κύ5ρο,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία και Πολωνία. Η
συσκευή αυτή δεν µ5ορεί να 5ροκαλέσει ε5ιζήµια
5αρεµβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εάν 5ροκύψουν
5αρεµβολές, 5αρακαλώ α5ενεργο5οιήστε τον 5οµ5ό τους
αµέσως. Οι συχνότητες λειτουργίας της συσκευής αυτής,
ρυθµίζονται στα 88.1-107.9MHz.

∆ήλωση Πιστότητας ΕΚ

AQ95-56F-1042
(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 DLA97878 -/10
(name) (type or model)

TransDock Micro II
(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 K.Rysman
Approbation manager

(place, date) (signature, name and function)
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