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Γενική ε§ισκό§ηση του §ροϊόντος

Το HomeDock HD είναι ο Iρώτος σταθµός υIοδοχής
υψηλής ευκρίνειας µε Iλοήγηση στην τηλεόραση Iου
συνδέει το iPod µε την τηλεόρασή σας. Εν τέλει, µIορείτε
να Iλοηγηθείτε και να αIολαύσετε το αγαIηµένο σας
Iεριεχόµενο βίντεο στη µεγάλη οθόνη µε την υψηλότερη
διαθέσιµη Iοιότητα εικόνας. Το HomeDock HD
αναβαθµίζει το βίντεο του iPod ως και 1080i ή 720p
µέσω µιας σύνδεσης HDMI, ενώ η οIτική ψηφιακή
ακουστική έξοδος Iροσφέρει άψογο ψηφιακό ήχο. Για
αυτούς Iου δεν έχουν HDTV,το HomeDock HD
εξακολουθεί να διατηρεί συµβατότητα µε αναλογικές
τηλεοράσεις µέσω των συνδέσεών του S-Video και RCA.
Το βελτιωµένο λειτουργικό Iεριβάλλον σε τηλεόραση
του HomeDock HD αναδεικνύει µια οIτική µορφή ροής
βασισµένη σε εικονίδιο, έτσι ώστε να µIορείτε εύκολα
να κινηθείτε άνετα µέσα στο Iεριεχόµενο του iPod σας
µε το συµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο RF – ακόµα
και να αIολαύσετε το εξώφυλλο άλµIουµ του iPod σας
στην οθόνη της τηλεόρασής σας για την αIόλυτη
εµIειρία home-theater του iPod. ΑIολαύστε το iPod σας
σε µια αIίστευτη Iοιότητα στη in HDTV σας µε το
HomeDock HD.

Ε§ισηµάνσεις σχετικά µε το §ροϊόν

• Συνδέει το iPod σας µε την τηλεόρασή σας

• Βλέºει και Iλοηγεί το iPod στην τηλεόρασή σας

• Αναβαθµίζει το Iεριεχόµενο του iPod σας ως
και 1080i

• Συνδέσεις HDMI, S-Video and RCA

• Oºτική ψηφιακή έξοδος για άψογο ήχο

• Εξώφυλλο άλµIουµ στην οθόνη

• ΣυµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο RF

• Φορτίζει το iPod σας ενώ βρίσκεται στο σταθµό
υIοδοχής

Το Philips HomeDock σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε
στη Philips!

Προκειµένου να εIωφεληθείτε Iλήρως αIό την
υIοστήριξη Iου Iροσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
Iροϊόν σας στην ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.
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Σηµαντικές Iληροφορίες
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο
Iριν να χρησιµοIοιήσετε τον IοµIό σας Philips HomeDock
HD σας (DLA99901/10). Περιέχει σηµαντικές Iληροφορίες
και σηµειώσεις σχετικά µε τη λειτουργία του Philips HomeDock
HD σας.

© 2008 Philips Consumer Lifestyle.
Με την εIιφύλαξη Iαντός δικαιώµατος. ΑIαγορεύεται η
ολική ή µερική αναIαραγωγή χωρίς τη γραIτή έγκριση του
ιδιοκτήτη δικαιώµατος Iνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα εµIορικά
σήµατα αIοτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips N.V ή των
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Το iPod είναι εµIορικό σήµα
της εταιρείας Apple,καταχωρηµένο στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής και σε άλλες χώρες.

Με την Iαρούσα, η Philips, BG P&A, δηλώνει ότι ο Philips
HomeDock HD συµµορφώνεται Iρος τις ουσιώδεις
αIαιτήσεις και τις λοιIές σχετικές διατάξεις της οδηγίας
1999/5/ΕΚ.

Α$όρριψη του $αλιού $ροϊόντος σας:
Το Iροϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά
και εξαρτήµατα υψηλής Iοιότητας, τα οIοία µIορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοIοιηθούν.

WEEE λογότυ$ος: Όταν ένα Iροϊόν διαθέτει το
σύµβολο ενός διαγραµµένου τροχήλατου κάδου
αIορριµµάτων, αυτό σηµαίνει ότι το Iροϊόν αυτό
διέIεται αIό την ΕυρωIαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοIικό σύστηµα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Iροϊόντων. Πηγαίνετε
το Iακέτο στο τοIικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

B Προειδο$οιήσεις
• Μην εκθέτετε το Iροϊόν στη βροχή ή στο νερό.
• Κρατήστε το Iροϊόν µακριά αIό το ηλιακό φως για να

αIοφύγετε
τη συσσώρευση θερµότητας.

• Μην αIοσυναρµολογείτε και µην εIισκευάζετε το Iροϊόν.
• Κρατήστε το Iροϊόν µακριά αIό συσκευές υψηλής τάσης.
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Ξεκινώντας
C Σηµαντικό: ∆ιαβάστε Iροσεχτικά τις Iροφυλάξεις
ασφαλείας στη σελίδα 196 Iριν να συνδέσετε το Philips
HomeDock HD σας.

Αυτή η Iαράγραφος σας βοηθά για την Iρώτη φορά Iου
θα εγκαταστήσετε το Philips HomeDock HD σας.

1. Συνδέστε σωστά τα τροφοδοτικά καλώδια ισχύος,
ήχου και βίντεο µε το κέντρο οικιακής διασκέδασης
και αφαιρέστε την Iλαστική ταινία αIό το
τηλεχειριστήριο του HomeDock HD σας.

2. ΕνεργοIοιήστε την τηλεόρασή σας και εIιλέξτε τη
σωστή είσοδο για το HomeDock HD. Η σύνδεση του
HomeDock HD θα το ενεργοIοιήσει και θα ξεκινήσει
την διαδικασία εκκίνησης, Iου µIορεί να χρειαστεί
λίγα λεIτά.

3. ΤοIοθετήστε το iPod σας στο σταθµό υIοδοχής,
εIιτρέIοντας σε αυτό να στραφεί Iίσω και να
στηριχτεί µε ασφάλεια αIέναντι στη βάση στήριξης
του HomeDock HD. Μόλις το iPod σας ξεκινήσει,
χρησιµοIοιήστε το συµIεριλαµβανόµενο
τηλεχειριστήριο RF για να αναζητήσετε και εIιλέξετε
το Iεριεχόµενο του iPod σας στην τηλεόραση.

D Σηµείωση: Για εIιIλέον Iληροφορίες στη ρύθµιση του
HomeDock HD σας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθµιση του
HomeDock HD.

C Σηµαντικό: Στο iPod σας, σιγουρευτείτε ότι η (ρύθµιση)
εξόδου «TV Out» κάτω αIό τις ρυθµίσεις βίντεο του iPod
είναι ρυθµισµένη είτε σε ερώτηση είτε σε ενεργοIοίηση,
Iροκειµένου να αIολαύσετε το Iεριεχόµενο βίντεο στο
iPod σας, χρησιµοIοιώντας το HomeDock HD. Ειδικά για
το iPod touch, ανατρέξτε στην ενότητα
«Παρακολουθώντας το Iεριεχόµενο βίντεο του iPod
touch σας» στο κεφάλαιο «Ρυθµίζοντας το HomeDock
HD».
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Τι Iεριέχει το κουτί
Περιέχονται

1. Βάση HomeDock HD

2. Τηλεχειριστήριο RF

3. Καλώδιο RCA

4. Τροφοδοτικό ισχύος Iαγκόσµιας
χρήσης

5. Προσαρµογέας για ΕυρώIη -
εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου,
Ιρλανδίας, ΚύIρου και Μάλτας.

6. Προσαρµογέας για τη Βόρεια
Αµερική, την Κεντρική Αµερική και
την Ιαºωνία.

7. Προσαρµογέας για την
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία,
την ΠαIούα Νέα Γουινέα και
την Αργεντινή.

8. Προσαρµογέας για το Ηνωµένο
Βασίλειο, την Ιρλανδία, την ΚύIρο,
τη Μάλτα, τη Μαλαισία, τη
ΣιγκαIούρη και το Χονγκ Κονγκ.

9. CD ROM

10. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ε§ίσης θα χρειαστείτε

iPod

Ισχύς εξόδου AC

Τηλεόραση

CD-ROM

9
10

4

4

1

5 6 7 8

2

3
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Συνδέοντας το HomeDock HD χρησιµο§οιώντας
καλώδιο HDMI

1. Συνδέστε το συµIεριλαµβανόµενο Iροσαρµογέα
τροφοδοσίας AC στο Iίσω µέρος της βάσης του
HomeDock HD base,και το άλλο άκρο σε
οIοιαδήIοτε διαθέσιµη ισχύ εξόδου AC . Η σύνδεση
του HomeDock HD θα το ενεργοIοιήσει και θα
ξεκινήσει τη διαδικασία εκκίνησης, Iου µIορεί να
χρειαστεί λίγα λεIτά.

2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (διαθέσιµο ξεχωριστά)
στο Iίσω µέρος της βάσης του HomeDock HD .

3. Είτε συνδέστε το καλώδιο HDMI σε κάθε διαθέσιµη
είσοδο HDMI στην τηλεόρασή σας, είτε συνδέστε το
καλώδιο HDMI στον στερεοφωνικό δέκτη σας Iου
είναι συµβατός µε HDMI.

D Σηµείωση: Η σύνδεση του HomeDock HD
µέσω HDMI αIευθείας στην τηλεόρασή σας, θα
δροµολογήσει το βίντεο και τον ήχο µέσω της
τηλεόρασης. Προκειµένου να αIολαύσετε τον ήχο στο
οικιακό στερεοφωνικό σας σύστηµα, συνδέστε το
HomeDock HD στον στερεοφωνικό σας δέκτη Iου
είναι συµβατός µε HDMI , κατόIιν συνδέστε το δέκτη
σας στην τηλεόρασή σας µέσω του HDMI. ΕIίσης,
µIορείτε να εIιλέξετε να συνδέσετε το HomeDock
HD στην τηλεόρασή σας µέσω HDMI και µετά στον
στερεοφωνικό σας δέκτη µέσω της ψηφιακής εξόδου
ήχου (κατάλληλα καλώδια διαθέσιµα ξεχωριστά).

4. νεργοIοιήστε την τηλεόρασή σας και/ή το οικιακό
στέρεο και εIιλέξτε την σωστή είσοδο (εισόδους)
για το HomeDock HD. Τότε θα δείτε µια οθόνη στην
τηλεόρασή σας µε ένα λογότυIο Philips και ένα µικρό
κουτί αIό τετράγωνα µέχρι το HomeDock HD σας
να τελειώσει µε την εκκίνηση. Μόλις ολοκληρωθεί, θα
εµφανιστεί µια οθόνη «∆εν έχει συνδεθεί κανένα IPod».

5. ΤοIοθετήστε το iPod σας στο σταθµό υIοδοχής,
εIιτρέIοντας σε αυτό να στραφεί Iίσω και να
στηριχτεί µε ασφάλεια αIέναντι στη βάση στήριξης
του HomeDock HD. Μόλις το iPod σας ξεκινήσει,

χρησιµοIοιήστε το συµIεριλαµβανόµενο
τηλεχειριστήριο RF για να αναζητήσετε και εIιλέξετε
το Iεριεχόµενο του iPod σας στην τηλεόραση.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Iλοήγηση στην οθόνη.

C Σηµαντικό: Προκειµένου να µεγιστοIοιήσετε την
αIόδοση του HomeDock HD σας όταν χρησιµοIοιείτε
ένα καλώδιο HDMI, IρέIει να αλλάξετε την ευκρίνεια
του βίντεο του HomeDock HD αIό συνήθη ευκρίνεια
σε υψηλή ευκρίνεια. Για να το κάνετε αυτό, Iαρακαλώ
ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:

1. Με το iPod σας τοIοθετηµένο στο σταθµό
υIοδοχής, εIιλέξτε Ρυθµίσεις στο βασικό µενού
του HomeDock HD.

2. Στο µενού των ρυθµίσεων, εIιλέξτε Ευκρίνεια.

3. Αλλάξτε την ευκρίνεια αIό συνήθη ευκρίνεια
(PAL or NTSC) σε υψηλή ευκρίνεια (720p or 1080i).

Συνδέοντας το HomeDock HD χρησιµο§οιώντας το
συµ§εριλαµβανόµενο καλώδιο AV

1. Συνδέστε το συµIεριλαµβανόµενο Iροσαρµογέα
τροφοδοσίας AC στο Iίσω µέρος της βάσης του
HomeDock HD και το άλλο άκρο σε οIοιαδήIοτε
διαθέσιµη ισχύ εξόδου AC . Η σύνδεση του
HomeDock HD θα το ενεργοIοιήσει και θα
ξεκινήσει την διαδικασία εκκίνησης, Iου µIορεί να
χρειαστεί λίγα λεIτά.

2. Συνδέστε το συµIεριλαµβανόµενο καλώδιο AV
στην έξοδο µικτού βίντεο και τις εξόδους ήχου
RCA στο Iίσω µέρος της βάσης του HomeDock HD.
Σιγουρευτείτε ότι συνταιριάζετε τα χρώµατα
του καλωδίου µε τα χρώµατα της αντίστοιχης
υIοδοχής (κίτρινο = βίντεο, άσIρο = ήχος αIό
τα αριστερά, κόκκινο = ήχος αIό τα δεξιά).

3. Συνδέστε το καλώδιο AV στις αντίστοιχες εισόδους
RCA στην τηλεόρασή σας ή στο οικιακό στέρεο.
Σιγουρευτείτε ότι θα σηµειώσετε Iοιες εισόδους
χρησιµοIοιείτε.
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Ρυθµίζοντας το
HomeDock HD
Το HomeDock HD σας είναι έτοιµο για να
χρησιµοIοιηθεί αµέσως αφού βγει αIό το κουτί µε τα
συµIεριλαµβανόµενα καλώδια ΑV.
Προκειµένου να έχετε την καλύτερη αIόδοση υψηλής
ευκρίνειας, συστήνουµε να συνδέσετε το HomeDock HD
στην τηλεόρασή σας, χρησιµοIοιώντας ένα καλώδιο
HDMI (διαθέσιµο ξεχωριστά). Εάν δεν έχετε τηλεόραση
µε ικανότητα για HDMI ή κέντρο οικιακής διασκέδασης,
υIάρχουν αρκετοί Iροαιρετικοί τρόIοι µε τους οIοίους
µIορείτε να συνδέσετε το HomeDock HD:
• Συνδέστε στην τηλεόρασή σας χρησιµοIοιώντας

συνδέσεις S-Video ή RCA (συµIεριλαµβανόµενο
καλώδιο AV).

• Συνδέστε σε ένα δέκτη AV χρησιµοIοιώντας
συνδέσεις S-Video, RCA, ή HDMI.

Συνδέσεις HomeDock HD

1. Ψηφιακή έξοδος ήχου (οIτική)

2. Σύνδεση USB

3. Έξοδος HDMI

4. Έξοδος S-Video

• Συνδέστε το οικιακό στέρεο σας ή ηχεία υψηλής
τάσης, χωρίς να χρησιµοIοιήσετε τηλεόραση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρησιµοºοιώντας το
HomeDock HD µε εξωτερικά ηχεία» στο κεφάλαιο
ΕIιIρόσθετη χρήση.

D Σηµείωση: Αφαιρέστε τη λεIτή Iλαστική ταινία
στην Iίσω µέρος του συµIεριλαµβανόµενου
τηλεχειριστηρίου RF για να ασφαλίσει η µIαταρία.

C Σηµαντικό: Στο iPod σας, σιγουρευτείτε ότι η
(ρύθµιση) εξόδουTV Out κάτω αIό τις ρυθµίσεις
βίντεο του iPod είναι ρυθµισµένη είτε σε ερώτηση είτε
σε ενεργοIοίηση Iροκειµένου να αIολαύσετε το
Iεριεχόµενο βίντεο του iPod σας χρησιµοIοιώντας
το HomeDock HD. Ειδικά για το iPod touch, ανατρέξτε
στην ενότητα «Παρακολουθώντας το Iεριεχόµενο
βίντεο του iPod touch σας» στο κεφάλαιο «Ρυθµίζοντας
το HomeDock HD».

5. Έξοδος µικτού βίντεο

6. Έξοδος ήχου RCA

7. Βοηθητική είσοδος ήχου

8. Ισχύς εισόδου AC
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D Σηµείωση: Αφαιρέστε τη λεIτή Iλαστική ταινία
στο Iίσω µέρος του συµIεριλαµβανόµενου
τηλεχειριστηρίου RF για να ασφαλίσει η µIαταρία.

D Σηµείωση: Oι έλεγχοι της έντασης δεν είναι
διαθέσιµοι κατά τη χρήση καλωδίου HDMI. ΠρέIει να
ελέγχετε την ένταση µε την τηλεόρασή σας ή µε το
τηλεχειριστήριο του οικιακού στέρεο.

D Σηµείωση: Όταν συνδέετε για Iρώτη φορά το iPod
σας, η διαδικασία εκκίνησης µIορεί να χρειαστεί ένα
λεIτό.

Πλοήγηση στην οθόνη
Το HomeDock HD σας εIιτρέIει να Iλοηγηθείτε και
να εIιλέξετε τη µουσική, τα βίντεό σας και Iερισσότερα,
µέσω της διαισθητικής διεIαφής γραφικών. Το
συµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο χρησιµοIοιεί
ραδιοσυχνότητα (RF) έτσι ώστε να µIορείτε να
Iλοηγήσετε το iPod σας και να ελέγξετε την
αναIαραγωγή αIό την άνεση του καναIέ σας, χωρίς
αIευθείας γραµµή οIτικής εIαφής της βάσης του
HomeDock HD.
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το HomeDock HD. Τότε, θα δείτε µια οθόνη στην
τηλεόρασή σας µε ένα λογότυIο Philips και ένα
µικρό κουτί αIό κινούµενα τετράγωνα µέχρι το
HomeDock HD σας να τελειώσει µε την εκκίνηση.
Μόλις ολοκληρωθεί, θα εµφανιστεί µια οθόνη «∆εν
έχει συνδεθεί κανένα IPod».

7. ΤοIοθετήστε το iPod σας στο σταθµό υIοδοχής,
εIιτρέIοντας σε αυτό να στραφεί Iίσω και να
στηριχτεί µε ασφάλεια αIέναντι στη βάση στήριξης
του HomeDock HD. Μόλις το iPod σας ξεκινήσει,
χρησιµοIοιήστε το συµIεριλαµβανόµενο
τηλεχειριστήριο RF για να αναζητήσετε και εIιλέξετε
το Iεριεχόµενο του iPod σας στην τηλεόραση.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Iλοήγηση στην οθόνη.

Παρακολουθώντας το §εριεχόµενο βίντεο του iPod
touch σας.
Εάν δεν έχετε ακόµη αναβαθµίσει το υλικολογισµικό
του iPod στην έκδοση 2.1 ή µεταγενέστερη, θα
χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθµιση Auto-Lock
(αυτόµατης ασφάλισης) σε Iοτέ Iροκειµένου να
αIολαύσετε το Iεριεχόµενο βίντεο αIό το iPod touch
σας στο HomeDock HD. Για να το κάνετε αυτό,
Iαρακαλώ ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:
1. Πριν να τοIοθετήσετε σε σταθµό υIοδοχής

το iPod σας στο HomeDock HD σας, µIείτε στο
µενού ρυθµίσεων του iPod touch σας.

2. Στο µενού ρυθµίσεων, εIιλέξτε γενικό.
3. Στο γενικό µενού, εIιλέξτε Auto-Lock (αυτόµατη

ασφάλιση).
4. Ρυθµίστε το Auto-Lock σε Iοτέ, µετά τοIοθετήστε

σε σταθµό υIοδοχής το iPod touch σας για να
αIολαύσετε βίντεο µε το HomeDock HD σας.

D Σηµείωση: Εάν έχετε αναβαθµίσει το
υλικολογισµικό του iPod στην έκδοση 2.1 ή
µεταγενέστερη, δεν αIαιτείται αIασφάλιση. Η
αIασφάλιση είναι αIαραίτητη µόνο για iPod touch
µε εκδόσεις Iρογενέστερες της έκδοσης 2.1.

4. ΕνεργοIοιήστε την τηλεόρασή σας και/ή το οικιακό
στέρεο και εIιλέξτε την σωστή είσοδο (εισόδους) για
το HomeDock HD. Τότε θα δείτε µια οθόνη στην
τηλεόρασή σας µε ένα λογότυIο Philips και ένα µικρό
κουτί αIό κινούµενα τετράγωνα, µέχρι το HomeDock
HD σας να τελειώσει µε την εκκίνηση. Μόλις
ολοκληρωθεί, θα εµφανιστεί µια οθόνη «∆εν έχει
συνδεθεί κανένα IPod».

5. ΤοIοθετήστε το iPod σας στο σταθµό υIοδοχής,
εIιτρέIοντας σε αυτό να στραφεί Iίσω και να
στηριχτεί µε ασφάλεια αIέναντι στη βάση στήριξης
του HomeDock HD. Μόλις το iPod σας ξεκινήσει,
χρησιµοIοιήστε το συµIεριλαµβανόµενο
τηλεχειριστήριο RF για να αναζητήσετε και εIιλέξετε
το Iεριεχόµενο του iPod σας στην τηλεόραση.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Iλοήγηση στην οθόνη.

Συνδέοντας το HomeDock HD χρησιµο§οιώντας
καλώδιο S-Video
1. Συνδέστε το συµIεριλαµβανόµενο Iροσαρµογέα

τροφοδοσίας AC στο Iίσω µέρος της βάσης του
HomeDock HD, και το άλλο άκρο σε οIοιαδήIοτε
διαθέσιµη ισχύ εξόδουAC. Η σύνδεση του HomeDock
HD θα το ενεργοIοιήσει και θα ξεκινήσει την διαδικασία
εκκίνησης, Iου µIορεί να χρειαστεί λίγα λεIτά.

2. Συνδέστε ένα καλώδιο a S-Video στην έξοδο του
S-Video στο Iίσω µέρος της βάσης του HomeDock HD.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου S-Video στην
αντίστοιχη είσοδο του S-Video στην τηλεόρασή σας.

4. Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο ήχου(διαθέσιµο
ξεχωριστά)είτε στην ψηφιακή έξοδο ήχου είτε στις
εξόδους ήχου RCA στο Iίσω µέρος της βάσης του
HomeDock HD.

5. Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην αντίστοιχη
είσοδο στην τηλεόρασή σας ή στο οικιακό στέρεο.
Σιγουρευτείτε Iως θα σηµειώσετε Iοιες εισόδους
χρησιµοIοιείτε.

6. ΕνεργοIοιήστε την τηλεόρασή σας και/ή το οικιακό
στέρεο και εIιλέξτε την σωστή είσοδο (εισόδους) για
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• Όταν αναIαράγεται µια εIιλογή, το εξώφυλλο
άλµIουµ εµφανίζεται σε διαφήµιση (Τώρα Iαίζει)
στο κέντρο της οθόνης.

• Όταν γίνεται αναζήτηση ανά άλµIουµ,
Iαρουσιάζεται το εξώφυλλο άλµIουµ για το
εIιλεγµένο άλµIουµ (εάν είναι διαθέσιµο)όIως
εIίσης και το εξώφυλλο άλµIουµ για το τραγούδι
Iου αναIαράγεται την τρέχουσα στιγµή.
D Σηµείωση: Μεγαλύτερο έργο τέχνης µIορεί
να χρειαστεί λίγα λεIτά για να ληφθεί.

• Αρκετές Iροφυλάξεις οθόνης έχουν την ικανότητα
να εµφανίζουν το εξώφυλλο άλµIουµ του
τραγουδιού Iου αναIαράγεται την τρέχουσα στιγµή.

Το εξώφυλλο άλµIουµ εµφανίζεται σε διαφορετικά µέρη,
διαµέσου της διεIαφής του χρήστη:

204

Βασικές §ληροφορίες σχετικά µε την §λοήγηση στην
οθόνη της µουσικής και των βίντεο

Για να Iλοηγηθείτε µέσα αIό τα µενού µουσικής και
βίντεο στο iPod σας:

1. ΕIιλέξτε Μουσική ή βίντεο αIό το βασικό µενού,
χρησιµοIοιώντας τα αριστερά και δεξιά κουµIιά
βελών για Iλοήγηση και Iιέστε το κουµIί Enter.

2. ΕIιλέξτε την κατηγορία µέσα στη µουσική ή στο
βίντεο Iου θα θέλατε να Iαρακολουθήσετε,
χρησιµοIοιώντας τα αριστερά, δεξιά, Iάνω και κάτω
κουµIιά βελών Iλοήγησης και Iιέστε το κουµIί Enter.

3. Για να εIιλέξετε ένα τραγούδι ή ένα βίντεο, κυλήστε
Iάνω ή κάτω, χρησιµοIοιώντας τα κουµIιά βελών
για Iλοήγηση. Τότε, µε το τραγούδι ή το βίντεο
εIισηµασµένα, Iατήστε το κουµIί Enter για να
ξεκινήσετε την αναIαραγωγή.

4. Πιέζοντας το κουµIί του µενού Home/Previous θα
οδηγηθείτε στο αρχικό µενού.

C Σηµαντικό: Στο iPod σας, σιγουρευτείτε ότι η
(ρύθµιση) εξόδουTV Out κάτω αIό τις ρυθµίσεις βίντεο
του iPod είναι ρυθµισµένη είτε σε ερώτηση είτε σε
ενεργοIοίηση, Iροκειµένου να αIολαύσετε το
Iεριεχόµενο βίντεο στο iPod σας, χρησιµοIοιώντας το
HomeDock HD. Ειδικά για το iPod touch, ανατρέξτε στην
ενότητα «Παρακολουθώντας το Iεριεχόµενο βίντεο του
iPod touch σας» στο κεφάλαιο Ρυθµίζοντας το HomeDock
HD.

Υ§οδείξεις και κόλ§α §λοήγησης στην οθόνη

• Για να ξεκινήσετε την αναIαραγωγή των τραγουδιών
αµέσως, µIορείτε να εIιλέξετε Τυχαία τραγούδια αIό
το βασικό µενού. Το HomeDock HD θα ξεκινήσει την
αναIαραγωγή τραγουδιών τυχαία αIό ολόκληρη
την βιβλιοθήκη του iPod. Η Iληροφορία «Τώρα Iαίζει»

θα εµφανιστεί, εναλλασσόµενη µε µια ειδοIοίηση
«Εºόµενο κοµµάτι».

• Κάθε φορά Iου αναIαράγεται ένα κοµµάτι αIό το
iPod σας, ενώ είναι συνδεδεµένο µε το HomeDock
HD, η Iληροφορία του τρεχόντος κοµµατιού µIορεί
να εµφανιστεί εIιλέγοντας το «Τώρα Iαίζει» αIό
το βασικό µενού. H Iληροφορία για το τρέχον
κοµµάτι συµIεριλαµβάνει τον τίτλο του τραγουδιού,
το όνοµα του καλλιτέχνη, το όνοµα του άλµIουµ, το
χρόνο Iου Iέρασε, το χρόνο Iου αIοµένει, όIως
εIίσης και το εξώφυλλο άλµIουµ (όταν είναι
διαθέσιµο).

• Για να αυξήσετε την ταχύτητα κύλισης όταν κυλάτε
σε µια µεγάλη λίστα, κρατήστε Iατηµένα τα κουµIιά
βελών για Iλοήγηση για τουλάχιστον 3
δευτερόλεIτα.

• Για να Iροωθήσετε γρήγορα ή να εIαναφέρετε
ένα τραγούδι, Iιέστε και κρατήστε το κουµIί
Next/Fast-forward ή το κουµIί Previous/Rewind.

• Πιέστε το κουµIί Τυχαία τραγούδια για να
εναλλάσσεστε µεταξύ της αIενεργοIοίησης (Off)
και της τυχαίας αναIαραγωγής τραγουδιού.

Εξώφυλλο άλµ§ουµ και το HomeDock HD σας

Το HomeDock HD µIορεί να εµφανίσει το εξώφυλλο
άλµIουµ για το κοµµάτι Iου αναIαράγεται την
τρέχουσα στιγµή (εάν είναι διαθέσιµο) ή ενώ γίνεται
αναζήτηση ανά άλµIουµ. Έως και 250 εικόνες του
εξώφυλλου άλµIουµ µIορούν να αIοθηκευτούν στη
µνήµη αIό το HomeDock HD σας. Μόλις φθάσει στο
όριο αυτό, το HomeDock HD σας θα σβήσει την
λιγότερο χρησιµοIοιούµενη εικόνα, Iροκειµένου να
αIοθηκεύσει µια καινούρια.

D Σηµείωση: Το iPod 4=ης γενιάς δεν υIοστηρίζει
στην Iαρούσα φάση εξωτερική εµφάνιση του
εξωφύλλου άλµIουµ.
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Μενού HomeDock HD
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Το HomeDock HD δεν κάνει λήψη του εξώφυλλου
άλµIουµ, µέχρι να αναIαραχθεί ένα τραγούδι, Iροκειµένου
να εξοικονοµήσετε χρόνο κατά την εκκίνηση. ΜIορεί να
χρειαστούν αρκετά δευτερόλεIτα µέχρι να γίνει λήψη του
έργου τέχνης αIό το iPod σας, ενώ γίνεται λήψη του
µεγαλύτερου έργου τέχνης, το HomeDock HD σας θα
εµφανίσει µικρότερο έργο τέχνης (εάν είναι διαθέσιµο).

D Σηµείωση: Το HomeDock HD δεν θα ανταIοκρίνεται
εάν IροσIαθήσετε να χρησιµοIοιήσετε το
τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Θα δείτε µια ειδοIοίηση «Παρακαλώ Iεριµένετε», ενώ
θα γίνεται λήψη του έργου τέχνης.

Μόλις εµφανιστεί, το έργο τέχνης αIοθηκεύεται στη
µνήµη του HomeDock HD για γρηγορότερη ανάκτηση
αργότερα. Εάν θέλετε το HomeDock HD να ανακτά το
εξώφυλλο άλµIουµ ακόµα γρηγορότερα κατά τη διάρκεια
της χρήσης, εIιλέξτε την καταλογογράφηση αIό το
µενού των ρυθµίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Καταλογογράφηση εξωφύλλου άλµIουµ» στο
κεφάλαιο των ρυθµίσεων και χαρακτηριστικών.

Εάν η Iαρούσα εIιλογή σας δεν Iεριλαµβάνει
εξώφυλλο άλµIουµ ή εάν το εξώφυλλο άλµIουµ δεν
είναι διαθέσιµο, το HomeDock HD θα εµφανίσει µόνο
µία αIό τα εIτά αντικαταστάτριες εικόνες:
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Ρυθµίσεις & χαρακτηριστικά
Γλώσσες

Το HomeDock HD έχει 19 διαθέσιµες γλώσσες. ΕIιλέξτε
τη δική σας αIό το µενού των ρυθµίσεων > γλωσσών.

∆ιαθέσιµες γλώσσες: Αγγλικά, Ισºανικά, Γαλλικά,
Γερµανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, αIλουστευµένα &
Iαραδοσιακά Κινέζικα, Ιαºωνικά, Koρεατικά, Τσεχικά,
Πολωνικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Πορτογαλικά, Φινλανδικά,
Σουηδικά,Tουρκικά, Ρωσικά.

Ευκρίνεια

ΜIορείτε να αλλάξετε την ευκρίνεια του βίντεο του
HomeDock HD για να ταιριάζει µε την τηλεόρασή σας.
ΑIλά, εIιλέξτε τη σωστή ευκρίνεια αIό το µενού των
ρυθµίσεων > ευκρίνειας.

∆ιαθέσιµες ευκρίνειες:
Συνήθης ευκρίνεια (PAL)
Συνήθης ευκρίνεια(NTSC)
Υψηλή ευκρίνεια (720p)
Υψηλή ευκρίνεια(1080i)

Καταλογογράφηση εξωφύλλου άλµ§ουµ

Η καταλογογράφηση εξωφύλλου άλµIουµ θα εIιτρέψει
στο HomeDock HD να ανακτήσει το εξώφυλλο άλµIουµ
Iιο γρήγορα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Λόγω της
φύσης του έργου τέχνης iPod,µIορεί να χρειαστούν
αρκετά δευτερόλεIτα για να εµφανιστεί το εξώφυλλο
άλµIουµ κατά τη διάρκεια της αναIαραγωγής.
ΕIιλέγοντας την καταλογογράφηση, το HomeDock HD θα
κάνει λήψη και θα αIοθηκεύσει όλο το έργο τέχνης του
άλµIουµ αIό την βιβλιοθήκη του iPod σας, εIιτρέIοντας

σε αυτό να εµφανιστεί Iιο γρήγορα κατά τη διάρκεια
της αναIαραγωγής. ΜIορείτε να κάνετε αυτή την
εIιλογή αIό το µενού των ρυθµίσεων >
καταλογογράφησης.

D Σηµείωση: Η καταλογογράφηση µIορεί να χρειαστεί
ως και 45 λεIτά, ανάλογα µε το µέγεθος της βιβλιοθήκης
σας. Κατά τη διάρκεια της καταλογογράφησης, το
HomeDock HD δεν θα ανταIοκρίνεται σε άλλες εντολές.
Εάν θέλετε να ακούσετε µουσική ή να Iαρακολουθήσετε
βίντεο, µIορείτε να ακυρώσετε την διαδικασία
καταλογογράφησης Iριν τελειώσει.
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ΑIολαµβάνοντας φωτογραφίες
& Iαρουσιάσεις διαφανειών
Για να δείτε φωτογραφίες και Iαρουσιάσεις διαφανειών
αIό το iPod σας Iου είναι συµβατό µε φωτογραφίες στην
τηλεόρασή σας χρησιµοIοιώντας το HomeDock HD:
1. ΕIιλέξτε τη λειτουργία iPod Iιέζοντας το κουµIί Mode

αριστερά στην κορυφή του συµIεριλαµβανόµενου
τηλεχειριστηρίου RF (ανατρέξτε στο διάγραµµα
τηλεχειριστηρίου κάτω).

2. Σιγουρευτείτε ότι η (ρύθµιση) εξόδουTV Out κάτω αIό
τις ρυθµίσεις βίντεο του iPod είναι ρυθµισµένη είτε σε
ερώτηση είτε σε ενεργοIοίηση. ΜIορείτε να

χρησιµοIοιήσετε τα κουµIιά βελών για Iλοήγηση
του τηλεχειριστηρίου για να κάνετε την εIιλογή
αυτή. Μετά, µIορείτε να Iλοηγήσετε τη βιβλιοθήκη
φωτογραφιών του iPod στην οθόνη του iPod σας,
χρησιµοIοιώντας το τηλεχειριστήριο.

3. Ελέξτε λειτουργίες όIως Play/ Pause (ΑναIαραγωγή
/διακοIή), Next Slide (ΕIόµενη Iαρουσίαση),
Previous Slide (Προηγούµενη Iαρουσίαση) αIό την
άνεση του καναIέ σας, µε το τηλεχειριστήριο.

D Σηµείωση: το iPod touch δεν υIοστηρίζει τη χρήση
του τηλεχειριστηρίου όταν το HomeDock HD είναι σε
λειτουργία iPod. Για να αIολαύσετε τις φωτογραφίες
σας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, ξεκινήστε και
Iλοηγηθείτε αIό την ίδια την οθόνη του iPod touch.
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Περίοδος αναµονής της §ροφύλαξης οθόνης

Η ρύθµιση IροεIιλεγµένης αναµονής Iριν την
Iροφύλαξη οθόνης ενεργοIοιείται σε 2 λεIτά. ΜIορείτε
να αλλάξετε τη ρύθµιση αυτή στο µενού Extras > Ρύθµιση
Προσωρινής Παύσης.

∆ιαθέσιµες ρυθµίσεις αναµονής : 10 δευτερόλεIτα,
2 λεIτά, 5 λεIτά, 10 λεIτά, Ποτέ

ΕIιIρόσθετη χρήση
Χρησιµο§οιώντας το HomeDock HD µε εξωτερικά ηχεία

ΜIορείτε εIίσης να χρησιµοIοιήσετε το HomeDock HD
αIλά µε το οικιακό σας στέρεο ή τα ηχεία υψηλής τάσης
για να ελέγχετε το iPod σας µε το συµIεριλαµβανόµενο
τηλεχειριστήριο RF και να εIιλέγετε και να αναIαράγετε
µουσική µέσω εξωτερικών ηχείων χωρίς να χρειάζεται
να έχετε συνδεδεµένη τηλεόραση.

1. Συνδέστε το συµIεριλαµβανόµενο Iροσαρµογέα
τροφοδοσίας AC στο Iίσω µέρος της βάσης του
HomeDock HD, και το άλλο άκρο σε οIοιαδήIοτε
διαθέσιµη ισχύ εξόδου AC .

2. Συνδέστε είτε σε καλώδια ήχου RCA (διαθέσιµα
ξεχωριστά) στις αριστερές και δεξιές εξόδους ήχου
RCA ή σε ένα 1/8 καλώδιο mini-to-mini (διαθέσιµο
ξεχωριστά) στη βοηθητική είσοδο στο Iίσω µέρος
της βάσης του HomeDock HD.

3. Συνδέστε το HomeDock HD στις κατάλληλες
εισόδους στο οικιακό σας στέρεο ή στα ηχεία υψηλής
τάσης.

4. ΕνεργοIοιήστε τα εξωτερικά ηχεία σας και εIιλέξτε
τη σωστή είσοδο, εάν είναι αIαραίτητο.

5. ΕIιλέξτε τη λειτουργία iPod Iιέζοντας το κουµIί
Mode στο συµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο
του HomeDock HD. Ανατρέξτε στο διάγραµµα του
τηλεχειριστηρίου.

6. Πλοηγηθείτε και ελέγξτε το iPod σας µε το
συµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο.

Χρησιµο§οιώντας το HomeDock HD µε άλλες
συσκευές ήχου

Το HomeDock HD θα αναIαράγει εIίσης τον ήχο
αIό άλλα MP3 players, φορητούς υIολογιστές ή άλλες
ψηφιακές συσκευές µέσα αIό την τηλεόρασή σας ή το
οικιακό σας στέρεο µέσω της βοηθητικής εισόδου
ήχου του HomeDock HD’s (έχει τον χαρακτηρισµό
AUX INPUT).

D Σηµείωση: Το HomeDock HD δεν υIοστηρίζει
Iλοήγηση στην οθόνη, όταν χρησιµοIοιείτε τη
βοηθητική είσοδο για να αναIαράγετε ήχο.

Χρησιµο§οιώντας το HomeDock HD µε τηλεοράσεις
συνήθους ευκρίνειας

Αν και το HomeDock HD έχει σχεδιαστεί για να σας
Iροσφέρει την καλύτερη εµIειρία Iαρακολούθησης σε
τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας, Iαρόλα αυτά, µIορείτε
να το χρησιµοIοιήσετε µε τη τηλεόρασή σας συνήθους
ευκρίνειας. ΑIλά, εIιλέξτε την κατάλληλη µορφή
συνήθους ευκρίνειας για την Iεριοχή σας αIό το
µενού ρυθµίσεων > ευκρίνειας.

Ρυθµίσεις συνήθους ευκρίνειας:
Συνήθης ευκρίνεια (PAL)
Συνήθης ευκρίνεια (NTSC)
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• Ανα§αραγωγή τώρα
Εµφανίζει Iληροφορίες για το τρέχον τραγούδι, το
εξώφυλλο άλµIουµ(όταν είναι διαθέσιµο) και τη
διαδικασία τραγουδιού.

• Κινητό εξώφυλλο άλµ§ουµ
Εµφανίζει το κινητό εξώφυλλο άλµIουµ του
τραγουδιού Iου αναIαράγεται την τρέχουσα στιγµή.

D Σηµείωση: Εάν το έργο τέχνης δεν είναι
διαθέσιµο η Iροστασία οθόνης εµφανίζει
αντικαταστάτριο έργο τέχνης σε άλµIουµ.

• Κινητό εξώφυλλο άλµ§ουµ
Εµφανίζει όλα τα διαθέσιµα έργα τέχνης σε άλµIουµ
αIό τη βιβλιοθήκη του iPod σας σαν να ξεIηδούν αIό
το κέντρο της οθόνης.

Προφυλάξεις οθόνης

Το HomeDock HD έχει αρκετές εIιλογές Iροφύλαξης
οθόνης καταχωρηµένες στο µενού των Extras >
Iροφυλάξεων οθόνης. Εκτός αIό µια κενή Iροφύλαξη
οθόνης, οι ακόλουθες Iροφυλάξεις οθόνης είναι εIίσης
διαθέσιµες:
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Συχνές ερωτήσεις
Εδώ θα βρείτε τις Iιο συχνές ερωτήσεις και αIαντήσεις
σχετικά µε το Philips HomeDock HD.

ΓΓια να διαφυλάξετε την εγκυρότητα της εγγύησης, µην
IροσIαθήσετε Iοτέ να κάνετε εIισκευή της συσκευής
µόνοι σας. Εάν Iαρουσιαστούν Iροβλήµατα κατά τη
χρήση της συσκευής σας HomeDock HD ελέγξετε τα
ακόλουθα σηµεία Iριν να εIικοινωνήσετε µε τη Philips.
Εάν το Iρόβληµα Iαραµείνει άλυτο, Iηγαίνετε στην
ιστοσελίδα της Philips www.philips.com/welcome. Όταν
εIικοινωνήσετε µε την Philips,σιγουρευτείτε ότι η συσκευή
σας HomeDock HD είναι κοντά σας και ότι ο αριθµός του
µοντέλου και ο αύξων αριθµός είναι διαθέσιµοι.

Πρέ§ει να χρησιµο§οιώ το HomeDock HD µε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας;

Όχι. Αν και το HomeDock HD έχει σχεδιαστεί για να σας
Iροσφέρει την καλύτερη εµIειρία Iαρακολούθησης µε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, Iαρόλα αυτά, µIορείτε να
το χρησιµοIοιείτε µε τηλεόρασή συνήθους ευκρίνειας
και τα συµIεριλαµβανόµενα καλώδια AV ή το δικό σας
καλώδιο S-Video. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθµίζοντας
το HomeDock HD».

Το HomeDock HD µου δεν φαίνεται να ρυθµίζεται
σωστά. Ποιο είναι το §ρόβληµα;

Αρχικά, σιγουρευτείτε Iως έχετε εIιλέξει τη σωστή Iηγή
εισόδου στην τηλεόρασή σας για το HomeDock HD.
Εάν η ρύθµισή σας είναι σωστή αλλά το HomeDock
HD εξακολουθεί να µην αναγνωρίζει το iPod σας,
αIοµακρύνετε το iPod σας αIό το σταθµό υIοδοχής.
Τότε, αIοσυνδέστε τον Iροσαρµογέα τροφοδοσίας AC
αIό τη βάση του HomeDock HD και Iεριµένετε 30

δευτερόλεIτα Iριν να εIανασυνδέσετε. Ως συνήθως,
µόλις συνδεθείτε, θα IρέIει να δώσετε λίγα λεIτά στο
HomeDock HD για να ξεκινήσει.

ΚατόIιν, IροσIαθήστε να αIοσυνδέσετε το καλώδιο
σας AV ή HDMI αIό τη βάση του HomeDock HD, µετά
εIανασυνδέστε. Σηµειώστε Iοιά είσοδο χρησιµοIοιείτε
στην τηλεόρασή σας.Θυµηθείτε Iως, ανάλογα µε τον
τύIο των καλωδίων Iου χρησιµοIοιείτε, η διαδικασία
εκκίνησης του HomeDock HD, µIορεί να χρειαστεί λίγα
λεIτά. Τότε, θα δείτε µια οθόνη στη τηλεόρασή σας µε
ένα λογότυIο Philips και ένα µικρό κουτί αIό κινούµενα
τετράγωνα µέχρι το HomeDock HD σας να τελειώσει
την εκκίνηση. ΜIορείτε να τοIοθετήσετε το iPod σας στο
σταθµό υIοδοχής όταν η εκκίνηση ολοκληρωθεί και
εµφανιστεί µια οθόνη « ∆εν έχει συνδεθεί κανένα IPod».

Έχω ελέγξει τις συνδέσεις µου, αλλά το HomeDock HD
εξακολουθεί να µην αναγνωρίζει το iPod µου. Γιατί;

ΑIοµακρύνετε το iPod σας αIό το σταθµό υIοδοχής
και κάντε εIανεκκίνηση κρατώντας ταυτόχρονα
Iατηµένα τα κουµIιά Enter και Menu µέχρι να κλείσει
το iPod και να κάνει εIανεκκίνηση µε οθόνη µε
λογότυIο Apple Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του iPod
σας για Iιο αναλυτικές οδηγίες.

Σιγουρευτείτε ότι βρίσκεστε στην εIιθυµητή λειτουργία:
Λειτουργία Iλοήγησης στην οθόνη ή λειτουργία iPod.
Εάν το HomeDock HD σας βρίσκεται στην λειτουργία
Iλοήγησης στην οθόνη, το iPod θα εµφανίσει µια
σηµείωση «Εºισυναºτόµενο αξεσουάρ». Εάν το
HomeDock HD είναι σε λειτουργία iPod, η οθόνη µενού
του iPod θα εµφανιστεί στο iPod. Για να αλλάξετε
λειτουργίες, αIλά Iατήστε το κουµIί Mode στο
συµIεριλαµβανόµενο τηλεχειριστήριο RF.
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Εγγύηση και εIισκευή

Για Iληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση και την υIοστήριξη
Iροϊόντος Iαρακαλώ εIισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.philips.com/welcome.

Τεχνικές Iροδιαγραφές
Mουσική συµβατότητα
Όλα τα iPods Iου τοIοθετούνται σε σταθµό υIοδοχής
(εξαιρείται το 3G iPod)

• iPod touch 2ης γενιάς (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod touch (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod classic (80GB, 120GB, 160GB)
• iPod nano 4ης γενιάς (8GB, 16GB)
• iPod nano 3ης γενιάς (4GB, 8GB
• 5G iPod µε βίντεο (30GB, 60GB, 80GB)
• iPod nano 2ης γενιάς (2GB, 4GB, 8GB)
• iPod nano 1ης γενιάς (1GB, 2GB, 4GB)
• iPod mini (4GB, 6GB)
• 4G iPod (20GB, 30GB, 40GB, 60GB, U2)

Συµβατότητα µε βίντεοVideo
Όλα τα iPods Iου τοIοθετούνται σε σταθµό υIοδοχής µε
ικανότητα βίντεο

• iPod touch 2ης γενιάς (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod touch (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod classic (80GB, 120GB, 160GB)
• iPod nano 4ης γενιάς (8GB, 16GB)
• iPod nano 3ης γενιάς (4GB, 8GB)
• 5G iPod µε video (30GB, 60GB, 80GB)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µοντέλα Apple iPod είναι καταχωρηµένα
α§ό τον Οκτώβρη του 2008

Είσοδοι/Έξοδοι
Έξοδοι ήχου :

• Αναλογικές L/R
• ΟIτικές Ψηφιακές

Έξοδοι ήχου:
• HDMI
• Μικτές
• S-Video

Βοηθητική είσοδος ήχου στερεοφωνική υIοδοχή
mini-jack: 3.5mm
Είσοδος Iροσαρµογέα τροφοδοσίας: 100-240VAC,
47-63Hz
Έξοδος Iροσαρµογέα τροφοδοσίας: 12V-1250mA max
USB-A: συνήθης Iαγκόσµια σειριακή αρτηρία, USB 2.1

Τηλεχειριστήριο
ΜIαταρία: 3V, τύIος CR2032 ή ισοδύναµο
Συχνότητα RF: ΠερίIου 50ft (15.24m)

Μορφή τηλεόρασης - βίντεο
Συνήθης ευκρίνεια: NTSC/PAL
Υψηλή ευκρίνεια: 720p/1080i
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µIαταρίας, τραβώντας Iαράλληλα το δίσκο µακριά
αIό το τηλεχειριστήριο. ΚατόIιν, εIανεισάγετε την
µIαταρία. Αν αυτό δεν Iετύχει, η µIαταρία µIορεί
να χρειάζεται αντικατάσταση.

Γιατί τα βίντεό µου φαίνονται τραβηγµένα ή
ε§εξεργασµένα στην οθόνη της τηλεόρασής µου;

Αρχικά, σιγουρευτείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι
ρυθµισµένη στην κατάλληλη µορφή Iαρακολούθησης.
ΚατόIιν ανάλογα µε το Iοιο iPod χρησιµοIοιείτε, είτε
Iρογραµµατίστε τις ρυθµίσεις βίντεο του iPod για την «
µεγάλη οθόνη» σε ενεργοIοίηση , ή Iρογραµµατίστε τη
ρύθµιση «Ταίριασµα µε την οθόνη» ή « Ολόκληρη οθόνη»
σε αIενεργοIοίηση, Iροκειµένου να Iαρακολουθήσετε το
Iεριεχόµενο του ψηφιακού βίντεο στη Iροτιµώµενη µορφή.

Γιατί τα βίντεό ή οι §αρουσιάσεις διαφανειών µου
ανα§αράγονται µόνο στην οθόνη του iPod µου αντί για
τη τηλεόρασή µου;

Στο iPod σας σιγουρευτείτε ότι η (ρύθµιση) εξόδουTV
Out κάτω αIό τις ρυθµίσεις βίντεο/φωτογραφίας του
iPod είναι ρυθµισµένη είτε σε ερώτηση είτε σε
ενεργοIοίηση. Το iPod σας έχει ρύθµιση ερώτησης, έτσι
εκτός και εάν αλλάξετε τις ρυθµίσεις του iPod σας σε
ενεργοIοίηση, θα IρέIει να εIιλέγετε τη (ρύθµιση)
εισόδουTV On, κάθε φορά Iου ξεκινάτε κάIοιο βίντεο ή
Iαρουσίαση διαφανειών. Ειδικά για το iPod touch,
ανατρέξτε στην ενότητα «Παρακολούθηση του
Iεριεχόµενου βίντεο του iPod touch σας.

Το HomeDock HD µου έχει λειτουργία §ροφύλαξης
οθόνης;

Ναι, έχει. Εάν κανένα iPod δεν είναι τοIοθετηµένο στο
σταθµό υIοδοχής του HomeDock HD σας για 30 λεIτά,
το HomeDock HD θα Iάει σε λειτουργία αναµονής. Για
να φύγετε αIό τη λειτουργία αναµονής, τοIοθετήστε σε
σταθµό υIοδοχής το iPod σας ή Iιέστε ένα οIοιοδήIοτε
κουµIί στο τηλεχειριστήριο. Εάν το iPod σας είναι ακόµη
τοIοθετηµένο στο σταθµό υIοδοχής και Iιέσετε το

κουµIί Power στο τηλεχειριστήριο για να
αIενεργοIοιήσετε το HomeDock HD σας, θα Iάει σε
λειτουργία αναµονής καθώς θα συνεχίζει να φορτίζει
το iPod σας. Για να φύγετε αIό τη λειτουργία αναµονής
όταν το iPod σας είναι τοIοθετηµένο σε σταθµό
υIοδοχής, Iιέστε το κουµIί Power στο τηλεχειριστήριο.

ΕIίσης, εάν δεν τοIοθετήσετε το iPod σας σε σταθµό
υIοδοχής µέσα σε 5 λεIτά αIό την αρχική εκκίνηση
του HomeDock HD σας, το HomeDock HD σας Iάει σε
λειτουργία αναµονής.

Η οθόνη της τηλεόρασής µου είναι κενή, ή δείχνει α§λά
γκρίζα και µαύρη στατική. Τι συµβαίνει;

Εάν το HomeDock HD σας είναι συνδεδεµένο µε την
τηλεόρασή σας χρησιµοIοιώντας καλώδια S-Video ή
RCA, το HomeDock HD σας µIορεί να είναι
ρυθµισµένο σε ευκρίνεια HDMI.Εάν είναι δυνατόν,
συνδέστε το HomeDock HD σας, χρησιµοIοιώντας
καλώδια HDMI και αλλάξτε την ευκρίνεια σε µορφή
συνήθους ευκρίνειας στο µενού των ρυθµίσεων >
ευκρίνειας. Τότε αIοσυνδέσετε το καλώδιο HDMI
και εIανασυνδέστε το HomeDock HD στην τηλεόρασή
σας µε καλώδια S-Video ή RCA .

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση ευκρίνειας χωρίς να
µIορείτε να δείτε το λειτουργικό Iεριβάλλον του
HomeDock HD στην οθόνη της τηλεόρασής σας,
εισάγετε την ακολουθία ψηφίων κλειδιού στο
τηλεχειριστήριο του HomeDock HD σας: ΠΑΝΩ,
ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ∆ΕΞΙΑ, και µετά Iιέστε
τα κουµIιά Iάνω ή κάτω για να Iεράσετε µέσα αIό
τέσσερις διαφορετικές ευκρίνειες. ∆ώστε σε κάθε
ρύθµιση λίγα δευτερόλεIτα για να καταχωρηθεί στη
τηλεόρασή σας Iριν να Iατήσετε το κουµIί Iάνω ή
κάτω ξανά. Όταν εIιλεχθεί η σωστή ευκρίνεια, θα
µIορείτε ξανά να δείτε το λειτουργικό Iεριβάλλον
του HomeDock HD στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
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Τελικά, µIορεί να χρειαστείτε να αναβαθµίσετε το
υλικολογισµικό του HomeDock HD σας. ΜIορείτε να
ελέγχετε Iοια έκδοση υλικολογισµικού χρησιµοIοιείτε
τώρα κάτω αIό το µενού ρυθµίσεων > Iερί. Το
HomeDock HD αναδεικνύει µια είσοδο USB στο Iίσω
µέρος της βάσης για να υIοστηρίζει διαθέσιµες
ενηµερώσεις υλικολογισµικού αIό την Philips. ΑIλώς,
εIισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.homedockupdate.com για να βρείτε την Iιο
Iρόσφατη έκδοση για να κάνετε λήψη. ΑIοθηκεύστε την
ενηµέρωση σε ένα USB flash drive και συνδέστε το drive
στο HomeDock HD σας για να ξεκινήσετε την
ενηµέρωση.

Οι ήχοι της µουσικής ή του βίντεό µου ακούγονται λίγο
§αραµορφωµένοι και ασαφείς. Τι µ§ορώ να κάνω;

Αρχικά,Iροσαρµόστε την ένταση Iροκειµένου να έχετε
την καλύτερη Iοιότητα ήχου. Εάν το να ακούτε µουσική
µέσω του HomeDock HD σας ακούγεται ασυνήθιστα
χαµηλή ή θορυβώδης, σιγουρευτείτε ότι η ένταση του
HomeDock HD σας είναι ρυθµισµένη σε ένα ικανοIοιητικό
εIίIεδο. Η ισορροIία της έντασης ανάµεσα στο
HomeDock HD σας και στο στέρεο/ τηλεόραση µIορεί να
εIηρεάσει την Iοιότητα του ήχου σηµαντικά. Αυτή είναι
αIαραίτητη µόνο σε σύνδεση AV. Όταν χρησιµοIοιείτε
σύνδεση HDMI, η ένταση δεν ελέγχεται µε το HomeDock
HD σας. ΕIίσης, είναι καλή ιδέα να Iροσαρµόσετε τις
ρυθµίσεις EQ του iPod σας. Προτείνουµε να ρυθµίσετε το
iPod EQ σας σε αIενεργοIοίηση και να Iροσαρµόσετε την
τηλεόρασή σας ή τα µIάσα και Iρίµα του οικιακού σας
στέρεο σε 0. Μετά, µIορείτε να Iειραµατιστείτε µε τις
ρυθµίσεις EQ του iPod και να Iροσθέτετε µIάσα και Iρίµα
στο εIιθυµητό εIίIεδο.

D Σηµείωση: Η Iοιότητα ήχου στο HomeDock HD
είναι τόσο καλή όσο η Iοιότητα του Iηγαίου αρχείου.

Γιατί το HomeDock HD µου µερικές φορές φαίνεται να
έχει χρόνο υστέρησης §ριν να εµφανίσει το §εριεχόµενο
του iPod µου, ό§ως το εξώφυλλο άλµ§ουµ ή οι
§ληροφορίες τραγουδιού;

Ο χρόνος καθυστερηµένης αIόκρισης είναι συνήθως η
αναµονή του HomeDock HD για Iληροφορίες αIό το
iPod. Τα iPods Iου βασίζονται σε σκληρούς δίσκους,
όIως το iPod classic ή το 5G iPod µε βίντεο χρειάζονται
Iερισσότερο χρόνο αIό τα iPods Iου βασίζονται σε
φλασάκια όIως το iPod nano και το iPod touch. Το
Iόσο καιρό χρειάζονται, εξαρτάται αIό το Iόσο
Iεριεχόµενο υIάρχει στο iPod και Iοιες Iληροφορίες
ζητούνται. Για Iαράδειγµα, όταν έχετε εIιλέξει
Iροστασία οθόνης Iου εµφανίζει «µεγάλο» εξώφυλλο
άλµIουµ (εάν είναι διαθέσιµο), µIορεί να χρειαστούν
ως και 10 δευτερόλεIτα για να Iροσεγγίσει το iPod το
έργο τέχνης. Ανατρέξτε στο εξώφυλλο άλµIουµ και
στο HomeDock HD σας.

Μόλις εµφανιστεί, το έργο τέχνης αIοθηκεύεται στην
µνήµη του HomeDock HD’s για γρηγορότερη ανάκτηση
αργότερα. Εάν θα θέλατε το HomeDock HD να ανακτήσει
το εξώφυλλο άλµIουµ ακόµα Iιο γρήγορα κατά τη
διάρκεια της χρήσης, εIιλέξτε την καταλογογράφηση
αIό το µενού των ρυθµίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Καταλογογράφηση εξωφύλλου άλµIουµ» στο κεφάλαιο
ρυθµίσεις & χαρακτηριστικά.

D Σηµείωση:Tο iPod 4=ης γενιάς δεν υIοστηρίζει
στην Iαρούσα φάση εξωτερική εµφάνιση του έργου
τέχνης του άλµIουµ.

Το λειτουργικό §εριβάλλον του HomeDock HD είναι
τρεµουλιαστό και φαίνεται να έχει §αγώσει. Τι
συµβαίνει;

Αυτό συµβαίνει Iεριστασιακά λόγω του καλώδιου
HDMI Iου χρησιµοIοιείτε. ΑIλά αIοσυνδέστε και
εIανασυνδέστε το καλώδιο HDMI αIό τη βάση
τουHomeDock HD για να σταµατήσετε το τρεµόIαιγµα
και να ξεIαγώσετε το HomeDock HD σας.

Το τηλεχειριστήριο µου HomeDock HD φαίνεται να
έχει §αγώσει. Τι να κάνω;

Ελέγξτε την µIαταρία του τηλεχειριστηρίου
σIρώχνοντας την µικρή ετικέτα Iρος τον δίσκο της
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Φτιαγµένο στην Κίνα:

ΕυρωIαϊκοί κανονισµοί:
Αυτό το Iροϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και
κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ΕυρωIαϊκή R&TTE
οδηγία 1999/5/ΕΚ

Το Iροϊόν σας Iεριέχει µIαταρίες Iου δεν IρέIει
να εκτεθούν σε νερό ή σε υIερβολική ζέστη.
Παρακαλώ, ενηµερωθείτε σχετικά µε τους τοIικούς
κανόνες για τη ξεχωριστή συλλογή µIαταριών,
διότι η σωστή αIόρριψη θα βοηθήσει στην
Iρόληψη αρνητικών συνεIειών για την
Iεριβαλλοντική και ανθρώIινη υγεία. Το βασικό
βύσµα του υIοδοχέα αυτού του Iροϊόντος,
χρησιµοIοιείται ως συσκευή αIοσύνδεσης και
θα IρέIει να Iαραµείνει εύκολα λειτουργήσιµο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Κίνδυνος έκρηξης εάν η µIαταρία δεν
έχει αντικατασταθεί σωστά. Αντικαθιστάτε µόνο µε
τον ίδιο ή Iαρόµοιο τύIο (µIαταρίας).

Καµιά Iηγή γυµνής φλόγας, όIως αναµµένα κεριά,
δεν θα IρέIει να τοIοθετείται στη συσκευή.

∆ήλωση Iιστότητας ΕΚ
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