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1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

•	 Läs och ta till dig varningstexten.
•	 Följ samtliga instruktioner.
•	 Använd inte apparaten i närheten av vatten.
•	 Rengör endast med torr trasa.
•	 Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med 

tillverkarens instruktioner.
•	 Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, 

varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive 
förstärkare). 

•	 Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt 
intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.

•	 Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av 
leverantören.

•	 Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas 
på länge. 

•	 Överlåt	allt	underhåll	till	kvalificerad	servicepersonal.	Service	är	nödvändig	
när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller 
kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, 
apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om 
den har fallit i golvet.

•	 Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar. 
•	 Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl 

eller levande ljus). 
•	 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet 

ska den vara lätt att komma åt.

Varning

 • Ta aldrig bort höljet från apparaten. 
 • Se till att du alltid har biladaptern, kontakten eller adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort 

apparaten från eluttaget.
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Lär dig de här säkerhetssymbolerna 

 
 
Blixten	anger	att	det	finns	oisolerat	material	i	enheten	som	kan	ge	en	elektrisk	stöt.	
För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten. 
Utropstecknet	betyder	att	det	finns	funktioner	som	du	bör	läsa	mer	om	i	den	
handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll. 
VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte 
utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, 
exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten. 
VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i 
kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget. 

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning 
specificerats,	kan	användaren	utsättas	för	osynlig	laserstrålning,	som	överskrider	
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.
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2 Ditt underhållningssystem i 
bilen

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din 
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande objekt:
•	 LCD-skärmar med monteringsremmar 
•	 Mugghållarstativ
•	 Video- och laddningskabel för iPhone/iPad/iPod
•	 Buntband 
•	 Hörlursdelare 
•	 Väska
•	 Adapter för biluttag
•	 Användarhandbok

Kommentar

 • Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan 
föregående meddelande.
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Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Fungerar med följande iPod-/iPhone-modeller.
Utvecklade för.
•	 iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
•	 iPad (1:a, 2:a, 3:e generationen)
•	 iPod nano (5:e och 6:e generationen)
•	 iPhone 4S
•	 iPhone 4
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 3G
•	 iPhone
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3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna när du installerar den dubbla dockningsspelaren i bilen.

  
Montera skärmarna på huvudstöden

1 Placera skärmen på huvudstödets baksida och dra remmen runt 
huvudstödet. 

2 Sätt fast remmen för att säkra skärmen vid huvudstödet.
3 Följ stegen ovan för att montera den andra skärmen vid huvudstödet.
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Montera skärmarna på huvudstöden

Anslut iPhone-/iPad-/iPod-kabeln till skärmarnas dockningskabeluttag.
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Anslut adaptern för biluttaget

1 Anslut adaptern för biluttaget till biluttaget. 
2 Anslut nätkontakten till iPhone-/iPad-/iPod-kabeln.

 
Anslut din iPhone/iPad/iPod

Anslut din iPhone/iPad/iPod till kabelns dockningskontakt.
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Använd mugghållaren

1 Placera mugghållarstativet i mugghållaren.
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2 Placera din iPhone i mugghållarstativet med iPhone-/iPad-/iPod-kabeln 
ansluten och inpassad i skårorna på stativets baksida. 

  
Kommentar

 • Mugghållaren passar för iPhone 4 endast utan skal.

Hantera dockningskabeln i bilen

1 Led kablarna runt stängerna i baksätenas huvudstöd.
2 Fäst iPhone-/iPad-/iPod-kabelns skärmdelare till bilen med hjälp av det 

medföljande häftremsa.
3 Bind ihop biladapterns kabel och iPhone-/iPad-/iPod-dockningskabeln med 

hjälp av buntbandet.
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4 Spela upp

Välj video eller media du vill spela upp på iPhone/iPad/iPod.
 » Mediespelargränssnittet visas på iPhone-/iPad-/iPod-skärmen. 

  
 » Media spelas upp på TwinPlay-skärmarna.

  
Justera volymen

Justera de inbyggda högtalarnas volym genom att vrida volymratten medurs eller 
moturs.



13SV

  
Använda hörlursdelaren

Använd hörlursdelaren för att koppla ihop två hörlurspar, så kan du och en vän 
titta	på	film	och	lyssna	på	musik	tillsammans	utan	att	störa	andra.

Kommentar

 • Hörlurarna på bilden medföljer inte.
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5 Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt 2 X 0,6 W RMS
Signal/brusförhållande > 55 dBA

Allmän information

Ineffekt Bilkabel 12 V
Uteffekt 12 V 2 A
Effektförbrukning vid användning 18 W
Effektförbrukning i standbyläge < 1 W
Högsta belastning för iPod/iPhone/iPad 5 V 2,1 A
PV9002i, mått
Huvudenhet (B x H x D) 266 x 152 x 19,3 mm
PV7002i, mått
Huvudenhet (B x H x D) 217,3 x 124,3 x 18,5 mm
PV9002i, vikt
Huvudenhet 0,435 kg
Med förpackning 1,433 kg
PV7002i, vikt
Huvudenhet 0,29 kg
Med förpackning 1,064 kg

Kommentar

 • Följande iPod-modeller kan inte hanteras: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.
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6 Felsökning

Varning

 • Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. 
Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera 
nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till 
Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha 
både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Kan produkten hantera spegling av Apple i-enheters skärmar?
•	 Antal	När	filmer	eller	fotobildspel	spelas	upp	på	LCD-skärmarna	spelar	inte	

iPod/iPhone/iPad upp samma material samtidigt. 

Ljud	spelas	upp,	men	ingen	video	spelas	upp	på	skärmarna.	Vad	ska	jag	göra?	
•	 Se till att iPod/iPhone/iPad och skärmarnas sidokontakter är ordentligt 

anslutna. 
•	 Produkten kan endast hantera SD-video. HD-video kan inte hanteras. 
 • Ingen video spelas upp på skärmen vid uppspelning av MP3-musik.

Videouppspelningen är inte centrerad på skärmen.
•	 Problemet kan uppstå vid uppspelning av onlinevideor som inte helt uppfyller 

specifikationerna	för	Apples	videoanslutning.

Jag kan inte visa foton på skärmen.
 • Använd fotobildspelsläge på din iPod/iPhone/iPad när du visar foton. 

Volymen ändras inte när jag justerar volymen på iPhone/iPod/iPad.
 • Volymen justeras med volymknappen på enheten och kan inte ändras med 

volymknappen på iPhone/iPod/iPad. Det är normalt.
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7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av 
Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

  
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.

 
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter 
som både kan återvinnas och återanvändas. 

  
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten 
innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga 
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra 
till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen 
lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och 
polyeten (påsar, skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det 
monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering 
av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.
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Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, 
filer,	sändningar	och	ljudinspelningar,	kan	innebära	ett	brott	mot	copyright-
lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas 
i sådana syften. 

 
"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt 
tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren 
har	certifierat	det	för	att	uppfylla	Apple-standard.	Apple	ansvarar	inte	för	den	
här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och 
användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone 
eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra 
länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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