Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome
PV7002i
PV9002i

Príručka užívateľa
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Dôležité bezpečnostné
pokyny
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory,
kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri
zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu.
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené,
napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie
vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo
vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne,
prípadne po páde zariadenia.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie
zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre
okamžité použitie.
Varovanie

•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
•• Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k adaptéru do auta, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli
zariadenie odpojiť od napájania.
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Význam týchto bezpečnostných symbolov

Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol
spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej
domácnosti neodstraňujte kryt produktu.
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne
preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a
údržbou.
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom
nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa
nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.
POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasaďte široký kolík zástrčky
do širokej štrbiny a zasuňte ho až nadoraz.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
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Váš zábavný systém do auta

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti
Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou
Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli
Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:
•
Obrazovky LCD s upevňovacími popruhmi
•
Stojan do držiaka na pohár
•
Kábel na prenos videa a nabíjanie zariadenia iPhone/iPad/iPod
•
Páska na káble
•
Rozdvojka na slúchadlá
•
Taška na prenášanie
•
Adaptér do zásuvky v aute
•
Návod na používanie
Poznámka
•• Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez
predchádzajúceho upozornenia.
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Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone
Tento systém podporuje nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone.
Vyrobené pre.
•
iPod touch (1./2./3.a 4. generácia)
•
iPad (1./2. a 3. generácia)
•
iPod nano (5. a 6. generácia)
•
iPhone 4S
•
iPhone 4
•
iPhone 3GS
•
iPhone 3G
•
iPhone
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Úvodné pokyny

Vždy dodržiavajte pokyny na inštaláciu dokovacieho prehrávača s dvoma
obrazovkami v aute.

Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy
1
2
3

6

Umiestnite obrazovku na zadnú stranu opierky hlavy a pritiahnite upevňovací
remienok okolo opierky.
Pripevnením upevňovacieho remienka zaistite obrazovku na opierke hlavy.
Druhú obrazovku pripevnite k opierke hlavy podľa vyššie uvedených krokov.
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Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy
Pripojte kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod ku konektoru dokovacieho kábla
obrazoviek.
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Pripojenie adaptéra do zásuvky v aute
1
2

Zapojte adaptér do zásuvky v aute.
Pripojte napájací konektor ku káblu zariadenia iPhone/iPad/iPod.

Pripojte zariadenie iPhone/iPad/iPod
Pripojte zariadenie iPhone/iPad/iPod k dokovaciemu konektoru na kábli zariadenia
iPhone/iPad/iPod.
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Použitie stojana do držiaka na pohár
1

Vložte stojan do držiaka na pohár.
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Vložte zariadenie iPhone do tohto stojana. Kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod
musí byť pripojený a prevedený cez drážky na zadnej strane stojana.

Poznámka
•• Držiak na pohár je vhodný len pre zariadenie iPhone 4 bez ochranného puzdra.

Uchytenie dokovacieho kábla v aute
1
2
3
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Preveďte káble okolo stĺpikov opierok hlavy na zadných sedadlách.
Pripevnite rozdvojku obrazových výstupov na kábli pre iPhone/iPad/iPod k
interiéru vozidla pomocou dodanej lepiacej pásky.
Zviažte kábel adaptéra a dokovací kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod
pomocou pásky na káble.
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Prehrávanie

V zariadení iPhone/iPad/iPod vyberte video alebo iný mediálny súbor, ktorý chcete
prehrať.
»» Na obrazovke zariadenia iPhone/iPad/iPod sa zobrazí rozhranie
prehrávača médií.

»» Mediálny súbor sa prehrá na obrazovkách TwinPlay.
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Nastavenie hlasitosti
Otočením regulátora v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek upravte
hlasitosť zvuku zo zabudovaných reproduktorov.

Použitie rozdvojky na slúchadlá
Pomocou rozdvojky na slúchadlá môžete pripojiť dvoje slúchadiel, vďaka čomu
budete môcť počúvať hudbu alebo filmy spolu s priateľom bez toho, aby ste rušili
ostatných cestujúcich.
Poznámka
•• Slúchadlá zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia.
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Technické údaje

Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon
Odstup signálu od šumu

2 x 0,6 W RMS
> 55 dBA

Všeobecné informácie
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prevádzková spotreba energie
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Max. záťaž pre zariadenie iPod/iPhone/iPad
Rozmery zariadenia PV9002i
Hlavná jednotka (Š x V x H)
Rozmery zariadenia PV7002i
Hlavná jednotka (Š x V x H)
Hmotnosť zariadenia PV9002i
Hlavná jednotka
S obalom
Hmotnosť zariadenia PV7002i
Hlavná jednotka
S obalom

Kábel do auta 12 V
12 V 2 A
18 W
< 1W
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

Poznámka
•• Nasledujúce modely zariadenia iPod nie sú podporované: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.
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Riešenie problémov
Varovanie

•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite
na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni,
prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa
rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo
modelu a sériové číslo.
Podporuje produkt zrkadlenie obrazovky zariadení iDevice?
•
Nie. Ak sú na obrazovkách LCD prehrávané filmy alebo prezentácie
fotografií, vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad nebude súčasne prehrávať
rovnaký materiál.
Počujem iba zvuk, ale na obrazovke sa nezobrazuje obraz. Ako mám postupovať?
•
Uistite sa, že je vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad správne pripojené k bočným
zástrčkám na obrazovke.
•
Produkt podporuje iba obraz v štandardnom rozlíšení (SD). Obraz vo
vysokom rozlíšení (HD) nie je podporovaný.
••
Ak sa prehráva hudba vo formáte MP3, na obrazovke sa nezobrazuje žiadny
obraz.
Obraz na obrazovke nie je vycentrovaný.
•
Občas sa to môže stať pri prehrávaní videa online, ktoré úplne nevyhovuje
špecifikácii video konektora Apple.
Na obrazovke produktu sa nedajú zobraziť fotografie.
••
Pri prezeraní fotografií nastavte zariadenie iPod/iPhone/iPad na režim
prezentácie fotografií.
Hlasitosť zvuku sa po nastavení hlasitosti v zariadení iPhone/iPod/iPad nezmení.
••
Hlasitosť zvuku sa ovláda tlačidlom hlasitosti na jednotke a je normálne, že sa
nezmení, ak na jej nastavenie použijete zariadenie iPhone/iPod/iPad.

16

SK

7

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového
rušenia.

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného
domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť
možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie
jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa),
polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová
pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a
starého vybavenia.
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Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti
kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku,
môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto
zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené
pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické
zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo
iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad
s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku
bezdrôtového pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a
ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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