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1 Σημαντικό

(πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες
μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή
ακτινοβολία, πυρκαγιά κ.ο.κ.
•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν
τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει
να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή
αντίστοιχου τύπου.

•

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.

•

Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας
Η μετάφραση αυτού του εγγράφου
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης,
υπερισχύει η αγγλική.
•

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

•

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

•

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε νερό.

•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της

•

Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

•• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της

•

Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

•• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο

•

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή
κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής
θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.

•

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

•

Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η
επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη
αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη,
όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν
πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή,
αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή
αν έχει πέσει.

•

Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να
αποφευχθεί η διαρροή υγρού μπαταρίας,
η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει
τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας
ή βλάβη της συσκευής, οι μπαταρίες
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Προειδοποίηση
συσκευής.
συσκευής.

ηλεκτρικό εξοπλισμό.

•• Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων/
αξεσουάρ
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/
αξεσουάρ.
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.
Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle
δηλώνει ότι το ηχείο συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Στη διεύθυνση www.philips.com/support,
μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής σε μορφή Portable Document
Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και
ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης
ΕΕ.
Στη διεύθυνση www.philips.com/support,
μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής σε μορφή Portable Document
Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και
ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης
ΕΕ.

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.

Ε λλην ικ ά

Σημείωση

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για
την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας
του προϊόντος σας.

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.

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
EL
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και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση
τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.

Το Skype είναι εμπορικό σήμα της Skype
ή των συνδεόμενων με αυτήν εταιρειών.
Παρόλο που αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί
και πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης
για ποιότητα ήχου και βίντεο, δεν είναι
εγκεκριμένο από τη Skype, τη Skype
Communications S.a.r.l. ή οποιαδήποτε από τις
συνδεδεμένες εταιρείες τους.

Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις έκτακτης
ανάγκης μέσω Skype.
Το Skype δεν αντικαθιστά το τηλέφωνό
σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
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Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε
το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.
com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ε λλην ικ ά

2 Το ηχείο
WeCall

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρακάτω
τεμάχια που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία του ηχείου WeCall:
•

Ηχείο WeCall

•

Θήκη μεταφοράς

•

Καλώδιο USB

•

Εκτυπωμένο υλικό

Εισαγωγή
Αυτό το ηχείο συνδιάσκεψης Bluetooth
(ηχείο WeCall) σας επιτρέπει να:
•

συνδεθείτε σε smartphone με
δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε
μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας
μέσω του ηχείου WeCall.

•

συνδεθείτε σε υπολογιστή PC/Mac
μέσω του παρεχόμενου καλωδίου
USB και να κάνετε μια κλήση VoIP
απευθείας μέσω του ηχείου WeCall.

•

συνδεθείτε σε τηλέφωνο iPhone με
δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε
μια κλήση συνδιάσκεψης μέσω του
ηχείου WeCall με τη βοήθεια της
εφαρμογής WeCall.

•

ακούσετε μουσική από μια φορητή
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή
έναν υπολογιστή PC/Mac.

•

ακούσετε μουσική από υπολογιστή
PC/Mac που είναι συνδεδεμένος
μέσω του παρεχόμενου καλωδίου
USB.

EL
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Επισκόπηση προϊόντος
a

i
h
g

b

f

c

e
d

f Διακόπτης πηγήςUSB/

/

a
•

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την
αναπαραγωγή μουσικής.

b Διακόπτης λειτουργίαςON/OFF
•

•

Εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου
USB και Bluetooth.

•

Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση
κινητού.

•

Τερματισμός μιας κλήσης κινητού
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

g

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ηχείου WeCall.

c CLEAR
•

Κατάργηση των πληροφοριών
σύζευξης.

h Ένδειξη πηγής

d Ένδειξη φόρτισης
•

Γίνεται κόκκινη όταν η ισχύς της
μπαταρίας είναι χαμηλή ή όταν
φορτίζετε το ηχείο WeCall.

e Υποδοχή micro USB
•
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Για σύνδεση με το παρεχόμενο
καλώδιο USB.

•

Ανάβει με μπλε χρώμα στη
λειτουργία Bluetooth.

•

Ανάβει με πράσινο χρώμα στη
λειτουργία USB.

•

Σίγαση των 4 ενσωματωμένων
μικροφώνων του ηχείου WeCall κατά
τη διάρκεια μιας κλήσης, ώστε ο
συνομιλητής να μην μπορεί να σας
ακούσει.

i

Προσοχή

Ενεργοποίηση του ηχείου
WeCall

Ε λλην ικ ά

3 Ξεκινήστε

•

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη
θέση ON.
»» Σε λειτουργία Bluetooth, η ένδειξη
κατάστασης γίνεται μπλε.
»» Σε λειτουργία USB, η ένδειξη πηγής
γίνεται πράσινη.

•

Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο
WeCall, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας
στη θέση OFF.

•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή

προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.

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

Φόρτιση του ηχείου WeCall
•

Σύνδεση του ηχείου WeCall σε
έναν υπολογιστή PC/Mac μέσω του
παρεχόμενου καλωδίου USB.
»» Η ένδειξη φόρτισης γίνεται κόκκινη.
»» Όταν το ηχείο WeCall φορτιστεί
πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.

Σύνδεση του ηχείου WeCall
Επιλογή 1: Σύνδεση σε μια συσκευή
με δυνατότητα Bluetooth

•

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το ηχείο
WeCall μέσω τροφοδοτικού USB (δεν
παρέχεται).
Συμβουλή

Μπορείτε να συζεύξετε το ηχείο WeCall με
μια κινητή συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
(όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή tablet) ή
υπολογιστή PC/Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε
να ακούσετε μουσική από το ηχείο WeCall ή
να το χρησιμοποιήσετε για ανοιχτή ακρόαση
κατά την πραγματοποίηση κλήσεων κινητού
ή VoIP.
Σημείωση
•• Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα
στο ηχείο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα
Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

•• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η

ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

•• Χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να φορτιστεί
πλήρως το ηχείο WeCall.

•• Το πλήρως φορτισμένο ηχείο WeCall υποστηρίζει
περίπου 8 ώρες λειτουργίας.

1

Σύρετε το διακόπτη πηγής στο κάτω
μέρος του ηχείου WeCall στη θέση .
EL
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Συμβουλή
•• Για PC/Mac, για να εξασφαλίσετε σταθερή απόδοση,
συνιστάται η λειτουργία σύνδεσης USB.

Επιλογή 2: Σύνδεση μέσω USB

2

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

3

Επιλέξτε Ηχείο Philips WeCall στη
συσκευή Bluetooth και, εάν χρειαστεί,
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης
‘’0000’’ για τη σύζευξη.
»» Η ένδειξη πηγής αρχίζει να
αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
»» Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση
ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη
πηγής ανάβει σταθερά σε μπλε
χρώμα και το ηχείο WeCall παράγει
έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ»).

Σημείωση
•• Για να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή με

δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

•• 1. Πατήστε CLEAR στο κάτω μέρος του ηχείου

WeCall για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να
καταργήσετε την υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth.
•• 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη
συνδεδεμένη συσκευή.
•• Το ηχείο WeCall μπορεί να απομνημονεύσει έως
και 4 συζευγμένες συσκευές. Κατά τη σύζευξη με
άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, η πρώτη
αποθηκευμένη συσκευή θα αντικατασταθεί.
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Το καλώδιο USB φορτίζει το ηχείο WeCall.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση του ηχείου WeCall σε PC/Mac,
ώστε να ακούσετε τη μουσική σας ή να το
χρησιμοποιήσετε ως ηχείο σε κλήσεις VoIP.

1

Σύρετε το διακόπτη πηγής στο κάτω
μέρος του ηχείου WeCall στη θέση USB.

2

Σύνδεση του ηχείου WeCall σε
έναν υπολογιστή PC/Mac μέσω του
παρεχόμενου καλωδίου USB.
»» Η ένδειξη πηγής γίνεται πράσινη.

Συμβουλή
Ε λλην ικ ά

4 Χρήση του
ηχείου WeCall

•• Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κινητού, μπορείτε
να πατήσετε

για να απαντήσετε στην κλήση.

•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να
πατήσετε

για να τερματίσετε την κλήση.

•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να

Χρήση για ανοιχτή ακρόαση
Αν το ηχείο WeCall έχει συνδεθεί σε κινητό
τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες
συσκευές, όπως tablet ή υπολογιστής PC/
Mac:

πατήσετε
για να πραγματοποιήσετε σίγαση των
4 ενσωματωμένων μικροφώνων του ηχείου WeCall,
ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.
•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού ή VoIP,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
/
στο ηχείο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου.

Αν το ηχείο WeCall έχει συνδεθεί σε
υπολογιστή PC/Mac, μέσω του καλωδίου
USB:

1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την πηγή
Bluetooth στο ηχείο WeCall.

1

2

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την πηγή
USB στο ηχείο WeCall.

Κάντε μια κλήση κινητού ή VoIP στο
κινητό σας τηλέφωνο ή μια κλήση
VoIP (π.χ. SkypeTM) από το tablet ή τον
υπολογιστή PC/Mac.

2

Πραγματοποιήστε μια κλήση VoIP (όπως
π.χ. μια κλήση SkypeTM) στο PC/Mac.

3

Χρησιμοποιήστε το ηχείο WeCall για
ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια της
κλήσης.

3

Χρησιμοποιήστε το ηχείο WeCall για
ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια της
κλήσης.

EL
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Χρήση σε συνδυασμό με
την εφαρμογή WeCall (για
iPhone)
1

Κατεβάστε την εφαρμογή Philips WeCall
στο iPhone.

2

Ρυθμίστε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ
του ηχείου WeCall και του iPhone. (δείτε
‘Επιλογή 1: Σύνδεση σε μια συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth’ στη σελίδα 7)

3

Ορίστε συμβάντα για κλήσεις
συνδιάσκεψης στο ημερολόγιο του
τηλεφώνου iPhone ή Android.
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4

Εκτελέστε το Philips WeCall και
εισαγάγετε κλήσεις συνδιάσκεψης από
το ημερολόγιό σας.

5

Επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και
τον κωδικό.

Πραγματοποιήστε μια κλήση
συνδιάσκεψης.

Συμβουλή

Χρήση ως ηχείου Bluetooth
ή υπολογιστή
1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
πηγή στο ηχείο WeCall.

2

Σε λειτουργία Bluetooth, ξεκινήστε την
αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth και στη συνέχεια
κάντε ακρόαση από το ηχείο WeCall.

•

Σε λειτουργία USB, ξεκινήστε την
αναπαραγωγή ήχου από τον υπολογιστή
PC/Mac και στη συνέχεια κάντε ακρόαση
από το ηχείο WeCall.

•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
/
στο ηχείο
WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε
για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ηχείου
WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας
ακούσει.
•• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε
για να τερματίσετε την κλήση.
•• Μετά από μια κλήση κινητού, μπορείτε να πατήσετε
δύο φορές συνεχόμενα για επανάκληση του
τελευταίου αριθμού.

Συμβουλή
•• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
/
στο ηχείο
WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
•• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε
να πατήσετε
για να πραγματοποιήσετε σίγαση
του ηχείου WeCall.

EL
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6

5 Πληροφορίες
προϊόντος
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας

2 W RMS
80 Hz -16
kHz, ±3 dB
>75 dB

Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Bluetooth
Έκδοση
Bluetooth®
Ζώνη
συχνότητας
Εμβέλεια

V2.1 + EDR
Ζώνη ISM 2.402-2.480
GHz
10 μέτρα (ελεύθερος
χώρος)

Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία

4ohm
Ηχείο 1"
>84 dB/
1W/1m

Γενικές πληροφορίες
Είσοδος
τροφοδοτικού DC
Μπαταρία

Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Π
x Υ x Β)
Βάρος
- Με τη
συσκευασία
- Κύρια μονάδα
12
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Είσοδος: 5 VDC, 1 A
Μοντέλο: SDL-5530551000mAh
Ονομαστική τάση και
χωρητικότητα: 3,7 VDC,
1000 mAh
110 x 28 x 110 χιλ.

0,33 κιλά
0,17 κιλά

Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής 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. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι
ενεργοποιημένο (δείτε ‘Ενεργοποίηση
του ηχείου WeCall’ στη σελίδα 7).
•• Επαναφορτίστε το ηχείο WeCall (δείτε
‘Φόρτιση του ηχείου WeCall’ στη σελίδα
7).
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Πατήστε τα πλήκτρα / στο ηχείο
WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου.
•• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη
συνδεδεμένη συσκευή, όπως το
κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή τον
υπολογιστή PC/Mac.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
πηγή.
•• Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι
ενεργοποιημένο.
•• Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth ή USB στο
ηχείο WeCall.
•• Ελέγξτε αν έχετε ξεκινήσει την
αναπαραγωγή ήχου ή οποιαδήποτε
κλήση στη συνδεδεμένη συσκευή.

Αποτυχία ρύθμισης της σύνδεσης Bluetooth
•• Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι
ενεργοποιημένο (δείτε ‘Ενεργοποίηση
του ηχείου WeCall’ στη σελίδα 7).
•• Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει την πηγή
Bluetooth.
•• Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο WeCall και
η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής
εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι
περίπου 10 μέτρα.
•• Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα
στο ηχείο WeCall και τη συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth.
•• Ελέγξτε τη ρύθμιση Bluetooth στη
συσκευή σας, για να συνδεθείτε με
το ηχείο WeCall (για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συγκεκριμένης συσκευής).
•• Πατήστε το CLEAR στο κάτω μέρος
του ηχείου WeCall για περισσότερο
από 3 δευτερόλεπτα, ώστε να το
επαναφέρετε, και στη συνέχεια
δοκιμάστε ξανά.
•• Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με
τη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή
PC/Mac, αναβαθμίστε το πρόγραμμα
οδήγησης Bluetooth του PC ή την
έκδοση iOS του Mac.
•• Μετά από την πρώτη σύζευξη με Mac,
το ηχείο WeCall μπορεί να εμφανίζεται
ως αποσυνδεδεμένο. Αυτό δεν αποτελεί
δυσλειτουργία. Πρέπει απλώς να
πραγματοποιήσετε κλήσεις VoIP ή να
αναπαραγάγετε μουσική απευθείας
μέσω του ηχείου WeCall, ώστε να
ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.
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6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
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