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1 Σημαντικές οδηγίες 
ασφαλείας

• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
• Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
• Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως 

σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες 
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 

• Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, 
ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου 
εξέρχονται από τη συσκευή.

• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον 
κατασκευαστή.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή 
όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί 
οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα 
τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, 
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά 
ή έχει πέσει.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. 
• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα 

που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). 
• Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως 

συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. 
 • Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στον προσαρμογέα αυτοκινήτου, στο φις ή στο 

τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
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Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας 

 
 
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε 
το κάλυμμα το προϊόντος. 
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα 
πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι 
ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, 
μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα 
που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε 
το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να 
εισάγετε πλήρως. 
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2 Σύστημα ψυχαγωγίας για το 
αυτοκίνητό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να 
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:
• Οθόνες LCD με λουράκια στήριξης 
• Βάση που τοποθετείται στην ποτηροθήκη
• Καλώδιο φόρτισης και βίντεο iPhone/iPad/iPod
• Δεματικό καλωδίων 
• Διαχωριστής ακουστικών 
• Τσάντα μεταφοράς
• Τροφοδοτικό αυτοκινήτου
• Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση

 • Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του 
χρώματος/σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.
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Συμβατότητα iPod/iPhone

Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone.
Ενδείκνυται για:
• iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
• iPad (1ης, 2ης και 3ης γενιάς)
• iPod nano (5ης και 6ης γενιάς)
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS.
• iPhone 3G
• iPhone
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3 Ξεκίνημα

Για να εγκαταστήσετε το σύστημα ψυχαγωγίας με δύο οθόνες στο αυτοκίνητό 
σας, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες.

  
Στερέωση των οθονών στα στηρίγματα κεφαλής 
των καθισμάτων

1 Τοποθετήστε την οθόνη στην πίσω πλευρά του στηρίγματος κεφαλής 
και τραβήξτε το λουράκι στερέωσης γύρω από το στήριγμα κεφαλής. 

2 Δέστε το λουράκι στερέωσης για να ασφαλίσετε την οθόνη πάνω στο 
στήριγμα κεφαλής.

3 Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να στερεώσετε την άλλη οθόνη 
στο στήριγμα κεφαλής.



7EL

 
Στερέωση των οθονών στα στηρίγματα κεφαλής 
των καθισμάτων

Συνδέστε το καλώδιο του iPhone/iPad/iPod στην υποδοχή της βάσης σύνδεσης 
των οθονών.
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Σύνδεση του τροφοδοτικού αυτοκινήτου

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό αυτοκινήτου στην υποδοχή παροχής 
ρεύματος του αυτοκινήτου. 

2 Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στο καλώδιο του iPhone/iPad/iPod.
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Σύνδεση του iPhone/iPad/iPod

Συνδέστε το iPhone/iPad/iPod στην υποδοχή σύνδεσης στο καλώδιο iPhone/
iPad/iPod.



10 EL

 
Χρήση της βάσης για την ποτηροθήκη

1 Τοποθετήστε τη βάση για την ποτηροθήκη μέσα στην ποτηροθήκη.
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2 Τοποθετήστε το iPhone στη βάση στην ποτηροθήκη με το καλώδιο 
iPhone/iPad/iPod συνδεδεμένο και περασμένο στις αυλακώσεις που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της βάσης. 

  
Σημείωση

 • Μόνο το iPhone 4 μπορεί να στηριχτεί στην ποτηροθήκη χωρίς προστατευτική θήκη.

Διαχείριση του καλωδίου σύνδεσης μέσα στο 
αυτοκίνητο

1 Περάστε τα καλώδια γύρω από τις μπάρες που βρίσκονται κάτω από τα 
στηρίγματα κεφαλής των πίσω καθισμάτων.

2 Στερεώστε το τμήμα διαχωριστή οθόνης του καλωδίου iPhone/iPad/iPod 
στο αυτοκίνητο με το αυτοκόλλητο που παρέχεται.

3 Δέστε μαζί το καλώδιο του προσαρμογέα αυτοκινήτου και το καλώδιο 
της βάσης σύνδεσης iPhone/iPad/iPod με το δεματικό καλωδίων.
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4 Αναπαραγωγή

Επιλέξτε το βίντεο ή τα πολυμέσα που θέλετε να αναπαραγάγετε στο iPhone/
iPad/iPod.

 » Στην οθόνη του iPhone/iPad/iPod θα εμφανιστεί το περιβάλλον 
χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. 

 
 » Τα πολυμέσα θα αναπαραχθούν στις οθόνες TwinPlay.
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Προσαρμογή έντασης

Στρίψτε το ροδάκι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου των ενσωματωμένων ηχείων.

 
Χρήση του διαχωριστή σήματος ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή ακουστικών για να συνδέσετε δύο σετ 
ακουστικών, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε μαζί με τους φίλους σας 
ταινίες ή μουσική χωρίς να ενοχλείτε ο ένας τον άλλον.

Σημείωση

 • Τα ακουστικά που απεικονίζονται δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
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5 Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 X 0,6 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο > 55 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς εισόδου Καλώδιο αυτοκινήτου 12V
Ισχύς εξόδου 12 V 2 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 18 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την 
αναμονή

<1 W

Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone/iPad 5 V 2,1 A
Διαστάσεις - PV9002i
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 266 x 152 x 19,3 χιλ.
Διαστάσεις - PV7002i
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 217,3 x 124,3 x 18,5 χιλ.
Βάρος - PV9002i
Κύρια μονάδα 0,435 κιλά
Με συσκευασία 1,433 κιλά
Βάρος - PV7002i
Κύρια μονάδα 0,29 κιλά
Με συσκευασία 1,064 κιλά

Σημείωση

 • Τα παρακάτω μοντέλα iPod δεν υποστηρίζονται: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.
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6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε 
το σύστημα μόνοι σας. 
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα 
παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να 
υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). 
Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη 
συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Υποστηρίζει το προϊόν τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης των iDevices;
• Όχι. Κατά την αναπαραγωγή ταινιών ή παρουσιάσεων φωτογραφιών 

στις οθόνες LCD, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή του 
ίδιου υλικού από το iPod/iPhone/iPad. 

Ακούγεται μόνο ο ήχος χωρίς να εμφανίζεται η εικόνα στις οθόνες. Τι 
πρέπει να κάνω; 
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά στο iPod/iPhone/iPad 

και στις υποδοχές που βρίσκονται στο πλάι των οθονών. 
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο κανονικής ευκρίνειας (Standard 

Definition, SD). Τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (High Definition, HD) δεν 
υποστηρίζονται. 

 • Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από αρχεία MP3, δεν υπάρχει επίσης 
εικόνα στην οθόνη.

Τα βίντεο δεν είναι κεντραρισμένα στην οθόνη.
• Αυτό μπορεί να συμβεί περιστασιακά, κατά την αναπαραγωγή 

διαδικτυακών βίντεο που δεν ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές 
σύνδεσης βίντεο της Apple.

Δεν μπορώ να εμφανίσω φωτογραφίες στην οθόνη του προϊόντος.
 • Κατά την προβολή φωτογραφιών, πρέπει να ενεργοποιείτε τη λειτουργία 

παρουσίασης στο iPod/iPhone/iPad. 
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Η ένταση του ήχου δεν αλλάζει όταν ρυθμίζω την ένταση ήχου στο iPhone/
iPod/iPad.
 • Η ένταση του ήχου ελέγχεται από το κουμπί έντασης ήχου στη μονάδα 

και δεν αλλάζει όταν τη ρυθμίζετε από το iPhone/iPod/iPad.
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7 Σημείωση

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή 
χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να 
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

  
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

 
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

  
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου 
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά 
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος 
απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει 
γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι 
(κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και 
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). 
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και 
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη 
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εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών 
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

 
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, 
όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, 
άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς. 

 
Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν 
ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, 
iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της 
συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. 
Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad 
ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι 
εμπορικό σήμα της Apple Inc.
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