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Vigtige
sikkerhedsinstruktioner
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der
producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet
spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet,
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller
tændte lys).
Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal
disse kunne betjenes nemt.
Advarsel

•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Sørg for, at du altid kan komme til biladapteren, stikket eller adapteren, så du kan afbryde strømmen
til apparatet.
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Lær disse sikkerhedssymboler at kende

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage
elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.
Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver
omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og
vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser
må ikke placeres oven på apparatet.
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til
stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
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Dit underholdningssystem til
bilen

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den
support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.

Hvad er der i kassen
Kontroller, at du har modtaget følgende:
•
LCD-skærme med monteringsremme
•
Stativ til kopholder
•
iPhone/iPad/iPod-kabel til video og opladning
•
Kabelsamler
•
Hovedtelefonfordeler
•
Bæretaske
•
Adapter til bilstik
•
Brugervejledning
Bemærk
•• Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.
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Kompatibel iPod/iPhone
Enheden understøtter følgende iPod/iPhone-modeller.
Designet specifikt til.
•
iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
•
iPad (1., 2. og 3. generation)
•
iPod nano (5. og 6. generation)
•
iPhone 4S
•
iPhone 4
•
iPhone 3GS
•
iPhone 3G
•
iPhone
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Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne for at installere din dobbelte dockafspiller i bilen.

Monter skærmene på forsædernes nakkestøtter
1
2
3

6

Placer skærmen bag på nakkestøtten, og træk monteringsremmen rundt om
nakkestøtten.
Sæt monteringsremmen fast for at fastgøre skærmen til nakkestøtten.
Følg ovenstående trin til at montere den anden skærm på nakkestøtten.
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Monter skærmene på forsædernes nakkestøtter
Tilslut iPhone/iPad/iPod-kablet til skærmenes dockkabelstik.
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Tilslut adapteren til bilstik
1
2

Tilslut adapteren til bilstik til bilens stik.
Tilslut strømstikket til iPhone/iPad/iPod-kablet.

Tilslut din iPhone/iPad/iPod
Tilslut din iPhone/iPad/iPod til dockstikket på iPhone/iPad/iPod-kablet.
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Brug stativet til kopholderen
1

Sæt stativet til kopholderen i kopholderen.
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Placer din iPhone i kopholderstativet med iPhone/iPad/iPod-kablet tilsluttet
og ført gennem rillerne på bagsiden af stativet.

Bemærk
•• Kopholderen understøtter kun iPhone 4 uden beskyttelsesetui.

Håndter dockingkablet i bilen
1
2
3

10

Før kablerne rundt om stængerne under nakkestøtterne på bagsæderne.
Fastgør skærmfordelersektionen af iPhone/iPad/iPod-kablet til bilen ved hjælp
af det medfølgende klæbemateriale.
Bind biladapterkablet og iPhone/iPad/iPod-dockkablet sammen med
kabelsamleren.
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Afspilning

Vælg den video eller det medie, du vil afspille på iPhone/iPad/iPod.
»» Medieafspillerens grænseflade vises på iPhone/iPad/iPod-skærmen.

»» Mediet afspilles på TwinPlay-skærmene.

Reguler lydstyrken
Drej hjulet med eller mod uret for at justere lydstyrken i de indbyggede højttalere.
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Brug hovedtelefonfordeleren
Brug hovedtelefonfordeleren til at tilslutte to sæt hovedtelefoner, så du og en ven
kan nyde film eller musik sammen uden at forstyrre andre.
Bemærk
•• Hovedtelefonerne på billedet medfølger ikke.
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Specifikationer

Forstærker
Vurderet effekt
Signal-/støjforhold

2 X 0,6 W RMS
> 55 dBA

Generelle oplysninger
Indgangseffekt
Udgangseffekt
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved standby
Maks. belastning for iPod/iPhone/iPad
Mål for PV9002i
Hovedenhed (B x H x D)
Mål for PV7002i
Hovedenhed (B x H x D)
Vægt for PV9002i
Hovedenhed
Med emballage
Vægt for PV7002i
Hovedenhed
Med emballage

Bilkabel 12 V
12 V 2 A
18 W
<1 W
5 V 2,1 A
266 x 152 x 19,3 mm
217,3 x 124,3 x 18,5 mm
0,435 kg
1,433 kg
0,29 kg
1,064 kg

Bemærk
•• Følgende iPod-modeller understøttes ikke: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.
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Fejlfinding
Advarsel

•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du
bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted
(www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have
apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.
Understøtter produktet spejling af skærm for iDevices?
•
Nej. Når film eller fotodiasshow afspilles på LCD-skærmene, vil din iPod/
iPhone/iPad ikke afspille samme materiale samtidig.
Jeg kan kun høre lyd, men der vises ingen video på skærmene. Hvad gør jeg?
•
Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad og stikkene på siderne er korrekt tilsluttet.
•
Produktet understøtter kun Standard Definition (SD) video. High Definition
(HD) video understøttes ikke.
••
Når der afspilles MP3-musik, vises der heller ikke video på skærmen.
Video på skærmen er ikke centreret.
•
Du vil muligvis en gang imellem opleve dette, når du afspiller en onlinevideo,
som ikke lever helt op til specifikationerne for Apple-videostikket.
Jeg kan ikke vise fotos på produktets skærm.
••
Når du ser fotos, skal du indstille din iPod/iPhone/iPad til fotodiasshowtilstand.
Lyden ændrer sig ikke, når jeg justerer iPhone/iPod/iPad-lydstyrken.
••
Lydstyrken er styret af lydstyrketasten på enheden og ændres ikke, hvis du
indstiller på iPhone/iPod/iPad. Dette er normalt.
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Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer
Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på
hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende
skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma.
Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier
og gammelt udstyr.
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Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer,
filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret
og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk
tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone
eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples
ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om
enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk,
at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse
ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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