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Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
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1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

•	 Huomioi varoitukset.
•	 Noudata kaikkia ohjeita.
•	 Älä käytä laitetta veden lähellä.
•	 Puhdista vain kuivalla liinalla.
•	 Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
•	 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita 

lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 
•	 Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
•	 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta 

ei käytetä pitkään aikaan. 
•	 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun 

laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, 
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei 
toimi normaalisti tai on pudonnut.

•	 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä. 
•	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 

nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 
•	 Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, 

laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Varmista, että autosovitin, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen 

virtalähteestä.

Turvasymbolit 
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Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa 
sähköiskun. Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. 
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti 
tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat 
voidaan välttää. 
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai 
kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen 
päälle. 
VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään 
osaan kunnolla. 

Luokan 1 laserlaite Varoitus! 
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. 
Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke 
on pistorasiassa.
Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina 
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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2 Auton viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi 
Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
•	 LCD-näytöt, joissa on kiinnityshihnat 
•	 Teline kupinpidikkeeseen
•	 iPhonen/iPadin/iPodin video- ja latauskaapeli
•	 Kaapelin tarrakiinnike 
•	 Kuulokejakaja 
•	 Kantokassi
•	 Autosovitin
•	 Käyttöopas

Huomautus

 • Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman 
erillistä muutosta.
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Yhteensopiva iPod/iPhone

Laite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja.
Mallit:
•	 iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
•	 iPad (1., 2. ja 3. sukupolvi)
•	 iPod nano (5. ja 6. sukupolvi)
•	 iPhone 4S
•	 iPhone 4
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 3G
•	 iPhone
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3 Aloitus

Noudata aina ohjeita asentaessasi autoosi kaksoistelakkasoitinta.

  
Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin

1 Sijoita näyttö niskatuen taakse ja vedä kiinnityshihna niskatuen ympäri. 
2 Kiinnitä näyttö niskatukeen kiinnittämällä kiinnityshihna.
3 Noudata yllä olevia ohjeita toisen näytön kiinnittämiseen.
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Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin

Liitä iPhonen/iPadin/iPodin kaapeli näyttöjen telakointiaseman kaapeliliitäntään.
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Liitä autosovitin

1 Liitä autosovitin tupakansytyttimeen. 
2 Liitä pistoke iPhonen/iPadin/iPodin kaapeliin.

 
Liitä iPhone/iPad/iPod

Liitä kaapelin telakointiliitin iPhoneen/iPadiin/iPodiin.
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Käytä kupinpidikkeen telinettä

1 Aseta teline kupinpidikkeeseen.
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2 Aseta iPhone kupinpidikkeessä olevaan telineeseen siten, että kaapeli on 
laitteessa kiinni ja kulkee telineen takaosan urien kautta. 

  
Huomautus

 • Kupinpidike tukee iPhone 4:ää ainoastaan ilman suojakoteloa.

Telakointikaapelin hallinta autossa

1 Pujota kaapeli autonistuimien niskatukien palkkien ympäri.
2 Kiinnitä iPhonen/iPadin/iPodin kaapelin näytönjakaja autoon mukana 

toimitetulla teipillä.
3 Sido autosovittimen kaapeli ja iPhonen/iPadin/iPodin telakointikaapeli yhteen 

tarrakiinnikkeellä.
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4 Toistaminen

Valitse iPhonella/iPadilla/iPodilla toistettava video tai media.
 » Mediasoittimen käyttöliittymä näkyy iPhonen/iPadin/iPodin näytössä. 

  
 » Media toistetaan TwinPlay-näytöillä.

  
Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kiinteiden kaiuttimien äänenvoimakkuutta pyörittämällä säätöpyörää 
myötäpäivään tai vastapäivään
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Kuulokejakajan käyttö

Liitä kahdet kuulokkeet kuulokejakajalla, jotta voit kuunnella yhdessä kaverin kanssa 
elokuvia tai musiikkia häiritsemättä muita.

Huomautus

 • Kuvassa olevia kuulokkeita ei toimiteta laitteen mukana.
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5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 X 0,6 W RMS
Signaali–kohina-suhde > 55 dBA

Yleistä

Tuloteho Autokaapeli 12 V
Lähtöteho 12 V, 2 A
Virrankulutus käytössä 18 W
Virrankulutus valmiustilassa alle 1 W
Enintään iPodin/iPhonen/iPadin 
enimmäiskuormitus

5 V, 2,1 A

PV9002i:n mitat
Päälaite (L x K x S) 266 x 152 x 19,3 mm
PV7002i:n mitat
Päälaite (L x K x S) 217,3 x 124,3 x 18,5 mm
PV9002i:n paino
Päälaite 0,435 kg
Pakkauksen kanssa 1,433 kg
PV7002i:n paino
Päälaite 0,29 kg
Pakkauksen kanssa 1,064 kg

Huomautus

 • Seuraavia iPod-malleja ei tueta: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.
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6 Vianmääritys

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat 
huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. 
Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero 
ovat saatavilla.

Tukeeko tuote iDevice-laitteiden näytön peilausta?
•	 Ei. Kun LCD-näytöllä toistetaan elokuvia tai valokuvadiaesityksiä, iPod/iPhone/

iPad ei toista samaa materiaalia samanaikaisesti. 

Kuulen vain ääntä, mutta näytöllä ei näy videokuvaa. Mitä teen? 
•	 Varmista, että iPod/iPhone/iPad ja näytön sivuliittimet on yhdistetty kunnolla. 
•	 Tuote tukee vain tavallista videokuvaa (SD). Laite ei tue 

teräväpiirtovideokuvaa (HD). 
 • Kun laitteella toistetaan MP3-musiikkia, näytöllä ei näy videokuvaa.

Videota ei keskitetä näytöllä.
•	 Saatat satunnaisesti kokea tätä toistaessasi online-videota, joka ei täysin vastaa 

Applen videoliitäntämäärityksiä.

En voi katsoa valokuvia laitteen näytöllä.
 • Aseta iPod/iPhone/iPad valokuvien diaesitystilaan valokuvia katsellessasi. 

Äänenvoimakkuus ei muutu, kun säädän iPhonen/iPodin/iPadin 
äänenvoimakkuutta.
 • Äänenvoimakkuutta hallitsee laitteen äänenvoimakkuuspainike. 

Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPhonen/iPodin/iPadin kautta, mikä 
on normaalia.
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7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer 
Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen 
käyttämiseen.

  
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

 
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja 
osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 

  
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja 
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen 
materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin 
(pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, 
jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia 
pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.



17FI

 
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten 
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata 
tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä 
mainittuun tarkoitukseen. 

 
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen 
lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen 
kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa 
laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. 
Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa 
vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa 
ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.



Specifications are subject to change without notice
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