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Tuote-esittely

YPhilips iBoom JukeBox (DLA78405/10) on tyylikäs
iPod-kaiutintelakka, jonka avulla voit nauttia iPod-
laitteen musiikista ylellisellä stereoäänellä. Lisäksi
näytöllisellä RF-kaukosäätimellä voit tarkastella ja
ohjata iPod-laitetta eri puolilla kotiasi. iBoom JukeBox
-laitteessa on kaksoisbasso- ja diskanttikaiuttimet
sekä edistynyt, vähän särisevä D-luokan vahvistin.
iBoom JukeBox on puhdasääninen iPod-ratkaisu
kodin äänentoistoon. Käytä näytöllistä kaukosäädintä
selataksesi iPod-musiikki- ja -videolistoja kirkkaalla
näyttöruudulla – mukana myös värilliset albumien
kansikuvat – jopa seinien läpi ja lähes 23 metrin
etäisyydeltä! iBoom JukeBox lataa sekä näytöllisen
kaukosäätimen että iPod-laitteen. Käytä Aux-tuloliitintä
nauttiaksesi muiden audiolaitteiden musiikista käyttäen
iBoom JukeBox -telakkaa.Tai käytä AV-lähtöliitintä
yhdistääksesi iPod-soitin televisioon nauttiaksesi iPod-
laitteen elokuvista stereona (kaapelit saatavana
erikseen). Philipsillä on laaja valikoima iPod-laitteen
käyttöä parantavia tuotteita.

Tuotteen yleiskuvaus

• Soita iPod-musiikkia puhtaalla äänellä

• Lataa ja telakoi iPod

• RF-kaukosäädin, jossa on näyttö

• Aux-tuloliitäntä käytettäväksi muiden
audiolaitteiden kanssa

• Audio/Video-lähtöliitäntä iPod-laitteen videosisällön
katsomiseen televisiosta

• Telakkasovittimet tietyn iPod-laitteen kiinnittämiseen

Philips iBoom JukeBox
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philipsiin!

Saadaksesi kaiken hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tärkeitä tietoja
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin käytät Philips iBoom
JukeBox (DLA78405/10) -laitetta. Ohjekirjassa on tärkeää tietoa ja
huomioita Philips iBoom JukeBox -laitteen käytöstä.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjan kopioiminen kokonaan tai
osittain on kielletty ilman tekijänoikeuksien omistajan kirjallista
lupaa.Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips N.V.:n tai muiden
omistajien omaisuutta. iPod on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on
rekisteröityYhdysvalloissa ja muissa maissa.

Philips, BG P&A, vakuuttaa täten, että tämä Philips iBoom JukeBox
-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

D Huomaa:
Audio-tuloliitäntöjä rajoittava kynnys on enintään 180 mVss.

Vanhan tuotteen hävittäminen:
Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

WEEE logo:Tuotteessa oleva ylivedetyn roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote noudattaa EU-direktiiviä 2002/96/EY.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
kierrätyskeskuksesta.

B Varoitukset
• Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle.
• Pidä pois auringonvalosta, jotta laite ei kuumenisi.
• Älä pura tai korjaa.
• Pidä pois korkeajännitteisistä laitteista.

Vie pakkaus paikalliseen kierrätyskeskukseen.
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Pikaopas
C Tärkeää: Lue varotoimenpiteet sivulta 200
huolellisesti ennen kuin kytket Philips iBoom
JukeBox -laitteen.

Tämä osio auttaa sinua asentamaan Philips iBoom
JukeBox -laitteen ensimmäisen kerran.

1. Kytke iBoom JukeBox seinäpistokkeeseen käyttäen
mukana tullutta moneen maahan sopivaa virtalähdettä.

2. Laita näytöllinen kaukosäädin iBoom JukeBox -laitteen
takana olevaan lataustelineeseen ja varmista, että kaikki
latauspinnat koskettavat toisiaan.Anna näytöllisen
kaukosäätimen latautua ainakin neljä tuntia ennen
käyttöä.

3. Laita iPod-mallille sopiva telakkasovitin (jos
tarpeen) iBoom JukeBox -telakkaan. Laita sitten
iPod telakkaan.

4. Paina iBoom JukeBox -laitteen päällä olevaa
On/Off-painiketta. Käytä tarvittaessa iBoom
JukeBox -laitteen Play/Pause- (toisto/tauko),
Previous/NextTrack- (edellinen/seuraava kappale)
jaVolume- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, kunnes
näytöllinen kaukosäädin on täysin latautunut.

D Huomaa: iPod-laitteen äänenvoimakkuuden
säädin ei toimi telakassa. Käytä näytöllisen
kaukosäätimen tai iBoom JukeBox -laitteen
äänenvoimakkuuden säätimiä.

Pakkauksen sisältö

Sisältää

1. Philips iBoom JukeBox

2. Näytöllinen RF-kaukosäädin

3. Telakkasovittimet iPod-laitteelle

4. Moneen eri maahan sopiva
virtalähde

5. Sovitin Eurooppaa varten,
lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa,
Irlantia, Kyprosta ja Maltaa

6. Sovitin Pohjois-Amerikkaa,
Väli-Amerikkaa ja Japania varten

7. Sovitin Australiaa, Uutta
Seelantia, Papua-Uusi-Guineaa
ja Argentiinaa varten

8. Sovitin Isoa-Britanniaa, Irlantia,
Kyprosta, Maltaa, Malesiaa,
Singaporea ja Hongkongia
varten

9. CD ROM

10.Pikaopas

Tarvitset myös

iPod

AC-pistorasia

CD-ROM
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Näytöllisen kaukosäätimen
käyttäminen
Ohjaa iPod-laitteen sisältöä huonekohtaisesti. iBoom
JukeBox -laitteessa on uusinta tekniikkaa edustava
näytöllinen RF-kaukosäädin, jolla voit tarkastella ja ohjata
iPod-laitteen sisältöä etäältä. Näytöllisessä
kaukosäätimessä on kirkas näyttö, josta näkee musiikki- ja
videoluettelot aivan kuten iPod-laitteesta sekä värillisillä
albumien kansikuvilla varustetut Nyt toistetaan -tiedot.
Näytöllinen kaukosäädin perustuu radiotaajuuksiin. Sen
kantama on noin 22 metriä. Sillä voi ohjata iBoom
JukeBox -laitetta seinien, lattioiden jne. läpi, jos vain olet
perusyksikön kantaman sisällä.

Kun näytöllinen kaukosäädin on latautunut iBoom
JukeBox -laitteen takaosassa ainakin neljä tuntia, irrota se
lataustelineestä ja paina mitä tahansa painiketta
siirtääksesi kaukosäätimen pois lepotilasta.

Kun näytöllinen kaukosäädin on aktivoitu, iPod näyttää
tyhjää näyttöä tai "Oheislaite kytketty" -tekstiä.

DHuomaa:Voi kestää hieman, kun näytöllinen
kaukosäädin kerää tietoja iPod-laitteesta.

Musiikin selaaminen näytöllisessä kaukosäätimessä
Käytä näytöllisessä kaukosäätimessä olevan ohjaimen
sisäkehää ja paina Next Menu/Select (seuraava valikko/
valitse) – tai Previous Menu (edellinen valikko) -painiketta
siirtyäksesi iPod-valikosta toiseen. Menu Line Item
(valikkokohde) -painikkeen painaminen ylös tai alas
korostaa valintaasi.Aloita valitun kappaleen soittaminen
painamalla Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse)
-painiketta.

iBoom JukeBox -säätölaitteet
Kun iPod on telakassa
1. PREVIOUSTRACK (EDELLINEN KAPPALE): Paina kerran

aloittaaksesi kappaleen alusta. Paina kaksi kertaa
siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Pidä painettuna
kelataksesi sen hetkistä kappaletta alkuun päin.

2. NEXT TRACK (SEURAAVA KAPPALE): Paina kerran
siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna
kelataksesi sen hetkistä kappaletta eteenpäin.

3. POWER ON/OFF (VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ):
Paina kytkeäksesi iBoom JukeBox päälle ja pois päältä.

4. PLAY/PAUSE (TOISTA/TAUKO): Paina asettaaksesi sen
hetkinen kappale taukotilaan. Paina uudelleen
jatkaaksesi toistoa.

5. VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) ALAS:
Paina vähentääksesi iBoom JukeBox -laitteen
äänenvoimakkuutta.

6. VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS)YLÖS:
Paina lisätäksesi iBoom JukeBox -laitteen
äänenvoimakkuutta.

Kun audiolaite on kiinnitetty Aux-tuloliittimellä
1. PREVIOUS TRACK (EDELLINEN KAPPALE): Ei toimi.

Säädä toistoa laitteesta.
2. NEXT TRACK (SEURAAVA KAPPALE): Ei toimi.

Säädä toistoa laitteesta.
3. POWER ON/OFF (VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ):

Paina kytkeäksesi iBoom JukeBox päälle ja pois päältä.
4. PLAY/PAUSE (TOISTA/TAUKO): Paina asettaaksesi sen

hetkinen kappale taukotilaan. Paina uudelleen
jatkaaksesi toistoa.

5. VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) ALAS:
Paina vähentääksesi iBoom JukeBox -laitteen
äänenvoimakkuutta.

6. VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS)YLÖS:
Paina lisätäksesi iBoom JukeBox -laitteen
äänenvoimakkuutta.

Play/pause (toista/tauko)
Volume (äänenvoimakkuus) ylös
Volume (äänenvoimakkuus) alas
Menu Line Item (valikkokohde) ylös
Menu Line Item (valikkokohde) alas
Previous Menu (edellinen valikko)
Next Menu/Select (seuraava
valikko/valitse)
Next Track/Fast-Forward (seuraava
kappale/pikakelaus eteenpäin)
Previous Track/Rewind (edellinen
kappale/kelaus taaksepäin)
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Yhteiskäyttö muiden
audiolaitteiden kanssa
Voit käyttää iBoom JukeBox -laitetta ulkoisena
kaiuttimena muissa audiolaitteissa käyttäen 1/8”
(3,5 mm) -vakiokokoista stereo miniliitinkaapelia
(saatavana erikseen).

1. Kiinnitä 1/8” (3,5 mm) -kokoisen stereo
miniliitinkaapelin toinen pää iBoom JukeBox -laitteen
takana olevaan Aux-tuloliittimeen.

2. Kiinnitä kaapelin toinen pää audiolaitteen kuulokkeiden
tai lähtölinjan liittimeen.

3. Laita iBoom JukeBox päälle. Käytä sitten iBoom JukeBox
-laitteenVolume (äänenvoimakkuus) -painikkeita
säätääksesi laitteen äänenvoimakkuutta.

D Huomaa: Saadaksesi parhaan äänenlaadun iBoom
JukeBox -laitteesta käyttäessäsi Aux-tuloliitäntää, säädä
laitteen äänenvoimakkuutta varovasti, kunnes ääni ei särise.
Säädä sitten musiikin yleistä äänenvoimakkuutta iBoom
JukeBox -säätimillä.

iPod-videoista nauttiminen
Voit käyttää iBoom JukeBox -laitetta nauttiaksesi
iPod-videoiden äänestä stereona.Yksinkertaisesti
kytke iBoom JukeBox tv- tai video-
vastaanottimeen iBoom JukeBox -laitteen takana
olevalla AV-lähtöliittimellä (AV-kaapeli saatavana
erikseen).Voit sitten käyttää näytöllistä
kaukosäädintä selataksesi iPod-laitteen
videosisältöä ja ohjataksesi videoiden toistoa.

C Tärkeää: Kun iPod on telakoitu iBoom JukeBox
-laitteeseen, varmista, että iPod-laitteenTV Out (tv-
lähtö) -asetus (kohdassaVideo-asetukset) on
asetettu joko Ask (kysy) tai On (päällä).

About (tietoja)

About (tietoja) -asetuksia käytetään pääasiassa
informatiivisiin tarpeisiin. Jos sinulla on kuitenkin
ongelmia saada näytöllinen kaukosäädin toimimaan
iBoom JukeBox -perusyksikön kanssa, voit yhdistää
näytöllisen kaukosäätimen iBoom JukeBox -laitteeseen
seuraavasti:

1. Varmista, että iPod ei ole kytkettynä.

2. iBoom JukeBox -laitteen ollessa päällä pidä
Power-painiketta pohjassa 5 sekuntia siirtyäksesi
Pairing (parikytkentä) -tilaan.Tiedät, että olet
Pairing (parikytkentä) -tilassa, kun iBoom JukeBox
-laitteen kosketustaulu vilkkuu sinisenä.

3. Siirry näytöllisen kaukosäätimen Settings (asetukset)
-valikossa kohtaan About (tietoja). Paina Next Menu/
Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta
pyytääksesi näytöllistä kaukosäädintä tekemään
parikytkentä iBoom JukeBox -laitteen kanssa.
iBoom JukeBox -perusyksikkö vahvistaa vilkuttamalla
nopeasti valkoista kosketuspaneelissa.

4. Kun näytöllinen kaukosäädin on parikytketty,
näytössä lukee: no iPod (ei iPod-laitetta).

Asetukset ja ominaisuudet
Settings (asetukset) -valikko

Näytöllisessä kaukosäätimessä on yksinkertainen
Settings (asetukset) -valikko, jossa on seuraavat
vaihtoehdot:

Sleep (lepotila)

Sleep (lepotila) -valikossa voit asettaa ajan, jonka jälkeen
näytöllinen kaukosäädin siirtyy lepotilaan.Voitmuuttaa
aikaa siirtymällä Settings (asetukset) -valikossa kohtaan
Sleep (lepotila) ja painamalla NextMenu/Select
(seuraava valikko/valitse) -painiketta. Paina Menu Line
Item (valikkokohde) -painiketta ylös tai alas korostaaksesi
halutun aika-asetuksen. Paina sitten Next Menu/Select
(seuraava valikko/valitse) -painiketta valitaksesi
korostetun vaihtoehdon.Voit valita seuraavista: 30 s,
1min, 2 min tai 4 min.

Language (kieli)

Language (kieli) -valikkoa käytetään tietyn kielen
määrittämiseen näytölliseen kaukosäätimeen.
Vaihtaaksesi kielivalinta paina Menu Line Item
(valikkokohde) -painiketta ylös tai alas korostaaksesi
haluttu kieli. Paina sitten Next Menu/Select (seuraava
valikko/valitse) -painiketta valitaksesi korostetun
vaihtoehdon. iBoom JukeBox tukee englantia, espanjaa,
italiaa, ranskaa, saksaa, hollantia, koreaa,
yksinkertaistettua kiinaa, perinteistä kiinaa ja japania.



209

SU
O

M
I

208

Usein kysyttyä
Tässä ovat useimmiten esitetyt kysymykset ja vastaukset
koskien Philips iBoom JukeBox -laitetta.

Lisäapua saat osoitteesta www.philips.com/support. Jotta takuu olisi
voimassa, älä yritä korjata järjestelmää itse. Jos iBoom JukeBox -laitteen
käytössä on ongelmia, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat
yhteyttä Philipsiin. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin websivustolle
osoitteeseen www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin,
varmista, että Philips iBoom JukeBox on lähellä ja malli- ja
sarjanumerot ovat saatavilla.

Mitä teen, jos telakoitu iPod ei reagoi iBoom JukeBox
-laitteeseen?

1. iPod ei ehkä ole telakoitu kunnolla. Irrota iPod
iBoom JukeBox -laitteesta ja tarkista, onko telakan ja
iPod-laitteen liitinpintojen välillä esteitä.Telakoi iPod
uudelleen.

2. iPod-ohjelmisto saattaa tarvita päivityksen.
iPod-ohjelmiston saa päivitettyä osoitteessa:
http://www.apple.com/iPod/download

3. Varmista, että iPod toimii kunnolla ennen kuin telakoit
sen iBoom JukeBox -laitteeseen. Jos iPod on
jähmettynyt eikä vastaa, iPod on ehkä nollattava.
Tämä tehdään pitämällä iPod-laitteen Menu- jaValinta-
painiketta pohjassa 10–12 sekuntia tai kunnes iPod
nollautuu. Katso lisätietoja iPod-käyttöoppaasta.

Mitä teen, jos iPod ei latautunut, kun se oli
telakoituna iBoom JukeBox -laitteeseen?

iPod ei ehkä ole telakoitu kunnolla. Irrota iPod iBoom
JukeBox -laitteesta ja tarkista, onko telakan ja iPod-laitteen
liitinpintojen välillä esteitä.Telakoi iPod uudelleen.

Mitä teen, jos näytöllinen kaukosäädin ei toimi?

Tarkista, että näytöllinen kaukosäädin on täysin
latautunut.Täyteen latautuminen kestää noin neljä
tuntia. Laita näytöllinen kaukosäädin iBoom JukeBox
-laitteen takana olevaan lataustelineeseen ja varmista,
että latauskuvake näkyy hetken.

Tarkista myös, että näytöllinen kaukosäädin on
parikytketty perusyksikköön oikein. Ohjeet näiden
kahden parikytkentään on kohdassa About (tietoja)
sivulla 206.

Mitä teen, jos ääni särisee?

Muista, että telakoidusta iPod-laitteesta ei voi säätää
äänenvoimakkuutta, joten äänenvoimakkuutta tulee
säätää käyttämällä iBoom JukeBox -laitteenVolume
(äänenvoimakkuus) -painikkeita.

1. Äänenvoimakkuus voi olla liian kovalla. Säädä iBoom
JukeBox-laitteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

2. Äänen lähde voi säristä. Jos iPod-laitteen alkuperäinen äänen
lähde on huonolaatuinen, särinän ja kohinan huomaa
helposti äänenvoimakkuuden ollessa suuremmalla.

3. iPod-laitteen taajuuskorjaimen asetukset vaativat ehkä
säätöä, jotta äänenlaatu olisi paras mahdollinen.

D Huomaa: Kun audiolaitetta käytettään iBoom JukeBox
-laitteen Aux-tuloliitännällä, äänenvoimakkuutta säädetään
sekä audiolaitteesta että iBoom JukeBox -laitteesta.
Varmista, että säädät audiolaitteen äänenvoimakkuuden
tasoa, kunnes ääni ei enää särise. Säädä sitten musiikin yleistä
äänenvoimakkuutta iBoom JukeBox -säätimillä.

Takuu ja huolto
Yksivuotinen rajoitettu takuu
Philips takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali-, valmistus-
ja asennusvirheitä yhden vuoden aikana laitteen alkuperäisestä
ostopäivästä alkaen, jos laiteta käytetään normaalisti ohjeiden
ja varoitusten mukaisesti.Tämä takuu koskee vain tuotteen
alkuperäistä hankintaa eikä sitä voi siirtää. Jotta voisit käyttää
tämän takuun antamia oikeuksia, sinun tulee esittää alkuperäinen
ostotodistus, josta käy ilmi tuotteen nimi ja ostopäivä.

Takuutiedot ovat osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos tarvitset teknistä tukea, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
accessorysupport@philips.com.Viestissä tulee olla tuotteen
mallinumero ja yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta. MUITA
SUORIATAI EPÄSUORIATAKUITA EI OLE. Philipsin vastuu
rajoittuu korjaukseen tai harkinnan mukaan tuotteen vaihtamiseen
uuteen. Satunnaiset, erityiset ja välilliset vahingot eivät kuulu takuun
piiriin, jos laki niin sallii.Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset
oikeudet. Muut oikeudet voivat vaihdella maittain.

Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
Kaikki iPod-laitteet, joissa on Dock Connector -liitin

iBoom JukeBox
Lähtöteho: 10 Wattia/kanava 4 ohmiin
Taajuusvaste: 80 Hz ~ 20 kHz
Signaali-kohinasuhde: >85 dB
Virtalähde: 15VDC ~ 1,5 A

Näytöllinen kaukosäädin
Lähettimen etäisyys: noin 22,86 m (75 jalkaa)

Liitännät
30-nastainen iPod Dock Connector -liitin
Aux-tulo: 3,5 mm stereo miniliitin
Audio/Video-lähtö: iPod AV-lähtö/stereo miniliitin

Virtalähde
Syöttöjännite: 15VDC ~ 1,5 A

Tuotteen mitat (leveys, korkeus, syvyys)
300 mm x 240 mm x 190 mm (11,8" x 9,5" x 7,5")

Tuotteen paino
iBoom JukeBox: 2 000 g (4,4 lbs./70,5 oz.)
AC-sovitin: 240 g (0,5 lbs./8,5 oz.)
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Valmistettu Kiinassa

EU-säännökset:
Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu EU:n radio-
ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY mukaisesti.
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