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1 Σημαντικό

•
•

Σημαντικές οδηγίες
ασφαλείας
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

2

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.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές
τροφοδοσίας που αναγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης.
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
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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).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης
χρησιμοποιείται το βύσμα του
προσαρμογέα Direct Plug-in, η συσκευή
αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει
έτοιμη για λειτουργία.

2 Ηχείο
σύνδεσης για
Android™
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/support.

Εισαγωγή
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε:
• να ακούτε ήχο μέσω σύνδεσης Bluetooth,
• να ακούτε ήχο μέσω ενός καλωδίου
εισόδου ήχου και
• να φορτίζετε τις συσκευές Android.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τροφοδοτικό
• Καλώδιο εισόδου ήχου (υποδοχές 3,5
χιλ.)
• Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
• Ασφάλεια και προσοχή

Quick start guide

EL
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Επισκόπηση του ηχείου
σύνδεσης

a

i

b
h

c

g

d

f

e

a POWER
• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης ή για μετάβαση σε
λειτουργία αναμονής.
b DC IN
• Σύνδεση στο τροφοδοτικό.
c VOL/TIME +
• Αύξηση της έντασης ήχου.
• Ρύθμιση ρολογιού.
d BRIGHTNESS/SET TIME
• Ρύθμιση της φωτεινότητας της
οθόνης.
4
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Πατήστε παρατεταμένα για να
ξεκινήσει η ρύθμιση ρολογιού.

e Οθόνη ενδείξεων
f - VOL/TIME
• Μειώστε την ένταση του ήχου.
• Ρύθμιση ρολογιού.
g Υποδοχή micro USB
h AUDIO IN
• Σύνδεση στην υποδοχή εξόδου
ήχου (συνήθως στην υποδοχή
ακουστικών) μιας εξωτερικής
συσκευής.

i Ροδάκια
• Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το
ύψος της υποδοχής micro USB.

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

Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η

τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην
τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του ηχείου
σύνδεσης.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.

Σημείωση
•• Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του
ηχείου σύνδεσης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC ανάμεσα
• στην υποδοχή DC IN στο πίσω μέρος
του ηχείου σύνδεσης και
• στην πρίζα.

EL
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Ενεργοποίηση
Πατήστε POWER για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης.
»» Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει
στην οθόνη ενδείξεων.
•

Για να θέσετε το ηχείο σύνδεσης σε
κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά
POWER.

ON

Standby

POWER

Αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής
Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει αυτόματα σε
λειτουργία αναμονής όταν
• δεν υπάρχει καλώδιο εισόδου ήχου
συνδεδεμένο στην υποδοχή AUDIO IN
και
• η σύνδεση Bluetooth δεν είναι έγκυρη
για 15 λεπτά.

Ρύθμιση ώρας
1
2

6

Πατήστε BRIGHTNESS/SET TIME για
δύο δευτερόλεπτα.
»» Η ένδειξη [24H] ή [12H] αρχίζει να
αναβοσβήνει.
Πατήστε - VOL/TIME ή VOL/TIME + για
να επιλέξετε [24H] ή [12H] για μορφή
12 ή 24 ωρών.
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Πατήστε BRIGHTNESS/SET TIME για
επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε - VOL/TIME ή VOL/TIME +
επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την
ώρα.
Πατήστε BRIGHTNESS/SET TIME για
επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να
αναβοσβήνουν.
Πατήστε - VOL/TIME ή VOL/TIME +
επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τα
λεπτά.
Πατήστε BRIGHTNESS/SET TIME για
επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

Προσαρμογή φωτεινότητας
οθόνης
Πατήστε BRIGHTNESS/SET TIME
επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα επίπεδο
φωτεινότητας.

4 Αναπαραγωγή
μέσω Bluetooth
Με το AS130, μπορείτε να ακούτε την
αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:
• μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
• μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με
την εφαρμογή Philips Bluetooth Audio
Connect.

Συμβατότητα με Android™
Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο
σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να
πληροί τις εξής προδιαγραφές:
• λειτουργικό σύστημα Android (έκδοσης
2.1 ή νεότερης),
• λογισμικό Bluetooth (έκδοσης 2.1 ή
νεότερης) και
• υποδοχή micro USB.
Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro
USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να
• φορτίζετε τη συσκευή μέσω της
υποδοχής USB και να
• ακούτε ήχο μέσω Bluetooth.

Σημείωση
•• Η Philips δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις
συσκευές Bluetooth.

•• Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο

σύνδεσης, 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).
•• Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4
συζευγμένες συσκευές.
•• 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 ηχείου
σύνδεσης και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου
10 μέτρα.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο
σύνδεσης και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να
μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
•• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές.

Σύζευξη με συσκευές Bluetooth

1

Πατήστε POWER για να ενεργοποιήσετε
το ηχείο σύνδεσης.
»» Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει
στην οθόνη ενδείξεων.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω
μη αυτόματης σύνδεσης
Bluetooth
Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει
μουσική απευθείας από τη φορητή σας
συσκευή στο ηχείο.

2
3

Στις συσκευές Android, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε
το AS130.
Στη λίστα συσκευών, πατήστε
PHILIPSAS130.
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»» Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το
AS130 παράγει δύο ηχητικά σήματα
("μπιπ") και η ένδειξη Bluetooth
παραμένει αναμμένη.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω
αυτόματης σύνδεσης
Bluetooth με Philips
Bluetooth Audio Connect
Το Philips Bluetooth Audio Connect
εδραιώνει αυτόματη σύνδεση Bluetooth,
προσθέτοντας μια συντόμευση από το
σύστημα στην αρχική οθόνη της συσκευής
Android. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν
τη δυνατότητα, συνιστάται η λήψη και η
εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

4

Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή
Bluetooth.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο
σύνδεσης.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Philips
Bluetooth Audio Connect
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
για το Philips Bluetooth Audio Connect
απευθείας από το Google Play και, στη
συνέχεια, να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι
συνδεδεμένη στο Internet.

•• Βεβαιωθείτε ότι το Google Play είναι διαθέσιμο στη
συσκευή Android.

1
2
Συμβουλή
•• Για να διαγράψετε συζευγμένες συσκευές από το

AS130, πατήστε παρατεταμένα το POWER για πέντε
δευτερόλεπτα.

3
4

8
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Αναζητήστε την εφαρμογή Philips
Bluetooth Audio Connect στο Play Store
της συσκευής σας.
Από τη λίστα με τα αποτελέσματα
αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το
Philips Bluetooth Audio Connect για να
ξεκινήσει η λήψη.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να εγκαταστήσετε το Philips
Bluetooth Audio Connect.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
πατήστε Done (Τέλος).
»» Οι δύο μικροεφαρμογές Philips
Bluetooth Audio Connect
εγκαθίστανται και αποθηκεύονται
στην οθόνη των μικροεφαρμογών.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την
εφαρμογή Philips Bluetooth Audio
Connect

Apps

Προσθήκη του AS130 στην Αρχική σας
οθόνη
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι το AS130 είναι ενεργοποιημένο.

Προσθήκη της μικροεφαρμογής της
Philips στην Αρχική σας οθόνη
Προσθέστε μία ή και τις δύο μικροεφαρμογές
στην Αρχική οθόνη της συσκευής Android
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής σας).
• Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1:
Προσθέστε μία από τις αγαπημένες σας
συσκευές Bluetooth

1

Στην Αρχική οθόνη της συσκευής
Android, πατήστε τη μικροεφαρμογή
για αναζήτηση και σύνδεση με άλλες
συσκευές Bluetooth.

Searching ...

»» Η μικροεφαρμογή ξεκινά την
αναζήτηση και συνδέει συσκευές
Bluetooth που μπορούν να
συζευχθούν αυτόματα.

Add device

»» Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής
σας ενεργοποιείται αυτόματα.
•

Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1:
Προσθέστε τρεις από τις αγαπημένες
σας συσκευές Bluetooth

Connecting...

Add device

Add device

Add device

•

Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε
το AS130 από τη διαθέσιμη
EL
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λίστα συσκευών Philips BT για να
συνεχίσετε τη σύνδεση.

AS130

3
»» Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα
για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
»» Μετά την επιτυχημένη σύνδεση,
το AS130 προστίθεται στην
Αρχική οθόνη και εμφανίζεται ένα
διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο
επάνω μέρος της οθόνης.

1

2

10

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε στο
επάνω μέρος της μικροεφαρμογής
για να μετονομάσετε ή να αλλάξετε το
εικονίδιο του AS130.
• Πατήστε το <AS130> και εισαγάγετε
το νέο όνομα.
• Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να
αλλάξετε το εικονίδιο της συσκευής
σας.

EL

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου
στη συσκευή Android.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο
σύνδεσης.

Επόμενη εκκίνηση

»» Το AS130 παράγει δύο ηχητικά
σήματα ("μπιπ").

2

Remove

Την επόμενη φορά που θα
ενεργοποιήσετε το AS130,το σύστημα
βάσης σύνδεσης θα συνδεθεί αυτόματα
στη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία
φορά.
• Αν δύο ή τρεις συζευγμένες
συσκευές είναι ενεργοποιημένες,
πατήστε το AS130 στη συσκευή
Android για σύζευξη.
»» Μετά την επιτυχημένη σύνδεση,
εμφανίζεται ένα διαφορετικό
εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος
της οθόνης και το AS130 παράγει
δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου
στη συσκευή Android.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα
βάσης σύνδεσης.

Διαγραφή του AS130 από την
Αρχική οθόνη

1
2

Πατήστε στο επάνω μέρος της
μικροεφαρμογής.
»» Εμφανίζεται μια λίστα με τις
διαθέσιμες συσκευές Philips BT.
Επιλέξτε το AS130.

5 Σύνδεση και
φόρτιση του
τηλεφώνου
Android
3

Συνδέστε τη συσκευή σας Android στην
υποδοχή micro USB για φόρτιση.
Πατήστε Remove (Κατάργηση).

AS130

1

Ελέγξτε τον προσανατολισμό της
υποδοχής micro USB στη συσκευή
Android.

Remove

•

Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε
την υποδοχή USB στο ηχείο
σύνδεσης.

Αποσύνδεση μιας συσκευής
Για αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth:
• Πατήστε SOURCE/SET για να επιλέξετε
κάποια άλλη πηγή.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth στη συσκευή σας ή
• Μετακινήστε την εκτός της εμβέλειας
επικοινωνίας.
»» Η ένδειξη Bluetooth σβήνει.

2

Συνδέστε τη συσκευή Android στην
υποδοχή micro USB.

EL
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6 Αναπαραγωγή
με καλώδιο
ήχου
Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης
να ακούσετε μουσική στο AS130 από μια
εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια
συσκευή MP3.

3

Περιστρέψτε τον τροχό για να ρυθμίσετε
το ύψος της υποδοχής micro USB.

AUDIO IN

1

4

Σύρετε την υποδοχή για να
τοποθετήσετε τη συσκευή Android στη
βάση σταθερά.

»» Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα, η
συνδεδεμένη συσκευή αρχίζει
αυτόματα να φορτίζει.

12

EL
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Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με
υποδοχή 3,5 χιλ. και στα δύο του άκρα
ανάμεσα
• στην πρίζα AUDIO IN σε αυτό το
ηχείο σύνδεσης, και
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην
εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

7 Προσαρμογή
έντασης
Πατήστε - VOL/TIME/VOL/TIME + για
αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

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

Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC

Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας
σε αναμονή
Μέγ. φορτίο εξόδου
Android
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x
Υ x Β)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα

Μοντέλο: AS100050-AE200,
Είσοδος: 100-240 V
~, 50/60 Hz, 0,5 A
Έξοδος: 5 V
2,0 A
<15 W
<1 W
5V

1A

137 x 98 x 141 χιλ.
1,0 κ.
0,56 κιλό

Bluetooth
Προδιαγραφές
Bluetooth
Υποστηριζόμενα
προφίλ
Εμβέλεια

V3.0 + EDR
A2DP 1.0/AVRCP 1.0
10 μέτρα (ελεύθερος
χώρος)
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Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
MP3 Link

2 x 2,5W
RMS
63 -16.000
Hz, ± 3dB
> 55dB

Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.

< 1%
650mV RMS

Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
Οδηγός ηχείου

9 Αντιμετώπιση
προβλημάτων

4 Ohm
1,5" πλήρους
εμβέλειας

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.

Γενικά
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC της μονάδας είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την
πρίζα AC.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηχείου
σύνδεσης και της συσκευής Bluetooth.
•• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth
είναι έγκυρη μεταξύ της συσκευής
Bluetooth και του ηχείου σύνδεσης.
Η ρύθμιση ρολογιού διαγράφηκε
•• Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή
αποσυνδέθηκε το τροφοδοτικό.
•• Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι.
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Πληροφορίες για τη
συσκευή Bluetooth
Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι
διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την
επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.
•• Η συσκευή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την
αναπαραγωγή μουσικής.
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 στο
σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια
που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και
του συστήματος.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.
•• Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ
που απαιτούνται για το σύστημα.
•• Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να
μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
•• Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία
συντονισμού.
•• Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες
τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές
και ξαναπροσπαθήστε.
Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και
αποσυνδέεται διαρκώς.
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή.
Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο
σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια
που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και
του συστήματος.
•• Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με
Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται
αυτόματα, για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία του συστήματος.

10 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Gibson 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 Gibson 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.

Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:
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Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
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 Gibson Innovations γίνεται
κατόπιν αδείας.
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