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1 Ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
νερό.
Μην τοποθετείτε 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.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές
τροφοδοσίας που αναγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο
προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα
πρέπει να παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.

•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.

•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
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2 Ο
προσαρμογέας
Bluetooth
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com.
Εάν επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο
αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της
συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος του
προϊόντος. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αρ. μοντέλου __________________________
Αρ. σειράς ___________________________

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
• Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
• Τροφοδοτικό AC
• Καλώδιο ήχου RCA
Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1003

Question?
Contact
Philips

Short User Manual

Εισαγωγή
Συνδέοντας τον προσαρμογέα Bluetooth
στο σύστημα ηχείων Hi-Fi, μπορείτε να
απολαμβάνετε ήχο από μια συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi,
μέσω της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.
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3 Πριν από τη
χρήση

Επιλογή 2: Σύνδεση μέσω της
υποδοχής COAXIAL OUT

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση καλωδίων ήχου
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συνδέσετε
τον προσαρμογέα Bluetooth στο σύστημα
Hi-Fi. Επιλέξτε τον κατάλληλο για το δικό σας
σύστημα Hi-Fi.

Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω της
υποδοχής AUX OUT

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο ήχου
μεταξύ
• της υποδοχής COAXIAL OUT του
προσαρμογέα Bluetooth και
• της υποδοχής εισόδου ομοαξονικού
ήχου του συστήματος Hi-Fi.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο δεν είναι

L

R

συνδεδεμένο στην υποδοχή AUX OUT.

Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω της
υποδοχής OPTICAL OUT
Συνδέστε το καλώδιο ήχου RCA μεταξύ
• της υποδοχής AUX OUT του
προσαρμογέα Bluetooth και
• των υποδοχών εισόδου αναλογικού
ήχου του συστήματος Hi-Fi.

OPTICAL OUT

Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου μεταξύ
• της υποδοχής OPTICAL OUT του
προσαρμογέα Bluetooth και
• των υποδοχών εισόδου οπτικού ήχου
του συστήματος Hi-Fi.
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Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο δεν είναι
συνδεδεμένο στην υποδοχή AUX OUT.

Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι

η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Κρατήστε γερά το βύσμα
καθώς αποσυνδέετε τη συσκευή.

Σημείωση
•• Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του
προσαρμογέα Bluetooth.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:
• στην υποδοχή DC IN στο πίσω
μέρος του προσαρμογέα Bluetooth.
• στην πρίζα.
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4 Χρήση του
προσαρμογέα
Bluetooth
Συνδέστε τον προσαρμογέα Bluetooth στο
σύστημα Hi-Fi με ένα καλώδιο ήχου και
θα μπορείτε να μεταδώσετε ήχο από τη
συσκευή Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi μέσω
Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής
Bluetooth

Ένδειξη
Αναβοσβήνει με μπλε
χρώμα με συχνότητα
1 Hz
Αναβοσβήνει με μπλε
χρώμα με συχνότητα
4 Hz
Σταθερά αναμμένη με
μπλε χρώμα
Αχνό φως

•

•• Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με
όλες τις συσκευές Bluetooth.

διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε
τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η
συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth
Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το
Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
•• Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με έως
και 3 συσκευές Bluetooth.
•• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή
σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες
συσκευές Bluetooth.
•• Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος
και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια
συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια
λειτουργίας.
•• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth
Η ενδεικτική λυχνία LED Bluetooth στο
κουμπί υποδεικνύει την κατάσταση της
σύνδεσης Bluetooth.
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Σε σύνδεση
Έχει αποσυνδεθεί

Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης
Bluetooth

Σημείωση

•• Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν,

Σύνδεση Bluetooth
Γίνεται σύνδεση
με μια συζευγμένη
συσκευή
Αναμονή για
σύζευξη

•

Όταν συνδέεται στο ρεύμα, ο
προσαρμογέας Bluetooth προσπαθεί να
συνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη
συσκευή. Αν δεν υπάρχει συζευγμένη
συσκευή, ο προσαρμογέας Bluetooth
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία
σύζευξης Bluetooth.
Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να
εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης
Bluetooth.
Σημείωση

•• Αν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη Bluetooth μέσα σε
15 λεπτά, ο προσαρμογέας Bluetooth βγαίνει από τη
λειτουργία σύζευξης.

Μη αυτόματη σύνδεση

1

2

Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να
θέσετε τον προσαρμογέα Bluetooth στη
λειτουργία σύζευξης.
»» Η ένδειξη Bluetooth στο κουμπί
αναβοσβήνει με συχνότητα 4 Hz.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία Bluetooth και
πραγματοποιήστε αναζήτηση για
συσκευές.

3

Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε PHILIPS
AEA2700.
• Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που
να σας ζητά άδεια για σύνδεση
Bluetooth με το PHILIPS AEA2700,
επιβεβαιώστε.
• Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης,
πληκτρολογήστε 0000 και
επιβεβαιώστε τον.

Συνδεθείτε εύκολα μέσω NFC
Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει NFC
(Near Field Communication - Επικοινωνία
κοντινού πεδίου), μπορείτε εύκολα να την
συνδέσετε με αυτό το προϊόν.

1
2
3

•

•
•

Φέρτε σε επαφή το πίσω μέρος της
συσκευής Bluetooth με την ετικέτα NFC
σε αυτό το προϊόν.
Στη συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
σύζευξης και σύνδεσης.

Συνδέστε την τέταρτη συσκευή με μη
αυτόματο τρόπο (δείτε 'Μη αυτόματη
σύνδεση' στη σελίδα 6).
Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να
μεταβεί το AEA2700 σε λειτουργία
σύζευξης και στη συνέχεια συνδέστε την
τέταρτη συσκευή Bluetooth μέσω NFC
(δείτε 'Συνδεθείτε εύκολα μέσω NFC'
στη σελίδα 7).
»» Αν δεν αναπαράγεται μουσική
εκείνη τη στιγμή, μόλις συνδεθεί η
τέταρτη συσκευή, θα αντικαταστήσει
τη συσκευή που είχε συνδεθεί
παλιότερα από όλες.

Στη συσκευή σας, απενεργοποιήστε τη
σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν.
Αν η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται
μέσω NFC, ακουμπήστε το πίσω μέρος
της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα
NFC αυτού του προϊόντος.

Επανασύνδεση μιας
συσκευής
•

Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τις
λειτουργίες Bluetooth και NFC.

Σύνδεση τέταρτης συσκευής
Bluetooth
•

Αποσύνδεση μιας συσκευής

•

Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth
στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση
είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν
επανασυνδέεται με αυτήν μόλις
εντοπιστεί.
Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth
που δεν υποστηρίζει την αυτόματη
επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με
αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Διαγραφή ιστορικού
σύζευξης
Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα.
»» Το συνδεδεμένο ηχείο παράγει τρεις
χαρακτηριστικούς ήχους.
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5 Πληροφορίες
προϊόντος

Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC

Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής
Τάση εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση

1.000 mV RMS
20 Hz - 20 kHz,
±3 dB
> 62 dB
<1%

Bluetooth
Πρότυπο
Ζώνη
συχνότητας
Εμβέλεια

8
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Bluetooth Standard Version 3.0
Ζώνη ISM 2.402~2.480 GHz
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση
ενέργειας σε
αναμονή
Διαστάσεις - Κύρια
μονάδα
(π x υ x β)
Βάρος - Κύρια
μονάδα

Μοντέλο: AS030-090EE033 / EML0900330V
(Philips)
Είσοδος: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 0,15 A
Έξοδος: 9 V 0,33 A
< 3W
< 0,5 W

74 x 28 x 72 χιλ.
0,04 κιλά

6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το
προϊόν μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών,φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο
προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό
μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο
σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
Δεν παράγεται ήχος από το σύστημα Hi-Fi
•• Ελέγξτε αν το σύστημα Hi-Fi είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα.
•• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σωστά
συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα
Bluetooth.
•• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση
Bluetooth είναι πετυχημένη.
•• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του
συστήματος και της συσκευής Bluetooth.
•• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα Hi-Fi
βρίσκεται σε λειτουργία ήχου ή Line In.

Πληροφορίες για τη
συσκευή Bluetooth
Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά
τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα
Bluetooth.
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι
καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο
κοντά στον προσαρμογέα Bluetooth
ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που
παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής
και του προσαρμογέα.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.
•• Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να
μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
•• Ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί ήδη με
άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και
ξαναπροσπαθήστε.
Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και
αποσυνδέεται διαρκώς.
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι
καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο
κοντά στον προσαρμογέα Bluetooth
ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που
παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής
και του προσαρμογέα.
•• Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με
Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται
αυτόματα, για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία του συστήματος.

EL

9

7 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το
10
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τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς
και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή
απόρριψη των παλιών 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
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των
εμπορικών σημάτων
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση
τους από τη WOOX Innovations γίνεται
κατόπιν αδείας.

Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα
κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα
2014 © WOOX Innovations Limited. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips
Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V.
και χρησιμοποιούνται από την WOOX
Innovations Limited κατόπιν αδείας της
Koninklijke Philips N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα
της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα
αποθέματά της.

EL

11

Specifications are subject to change without notice.
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