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1 Σημαντικό
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Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
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.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά
στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού
ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται
από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα μέσα στη μονάδα, όταν η
μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη μονάδα (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.
EL

2 Σύστημα βάσης
σύνδεσης για
Android™
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.

Εισαγωγή
Με αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης,
μπορείτε:
• να απολαμβάνετε ήχο από συσκευές
Android,
• να φορτίζετε το τηλέφωνό σας μέσω της
υποδοχής micro USB,
• να ακούτε ραδιόφωνο FM,
• να ξυπνάτε με το κουδούνισμα του
ξυπνητηριού, το ραδιόφωνο ή ήχους
από τη συσκευή σας και
• να απολαμβάνετε μια σειρά λειτουργιών
που σας προσφέρουν οι εφαρμογές
Philips DockStudio και Philips Songbird.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τροφοδοτικό
• Επέκταση βάσης
• Καλώδιο MP3 link x 1
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

EL
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Επισκόπηση του
συστήματος βάσης
σύνδεσης
g
h
i

a
b
c

j

d
e

k

f

l

m
o

n

a SET TIME/PROG
• Ρύθμιση ρολογιού.
• Αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθμών FM.
b PRESET /
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Προσαρμογή της ώρας και της
μορφής της ώρας.
c SNOOZE/BRIGHTNESS
• Επανάληψη αφύπνισης.
• Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
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•
•

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
συστήματος βάσης σύνδεσης.
Μετάβαση του συστήματος σε
λειτουργία αναμονής.

e SOURCE
• Επιλογή πηγής: δέκτης FM, συσκευή
Bluetooth ή MP3 Link.
f Οθόνη ενδείξεων
• Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.
g AL1/AL2
• Ρύθμιση αφύπνισης.
• Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.

•

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
αφύπνισης.

h SLEEP
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας.
i TUNING ·
/
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM.
• Ρύθμιση λεπτών.
j VOLUME +/• Προσαρμογή έντασης.
k Βάση σύνδεσης για τηλέφωνο Android
• Σύνδεση του τηλεφώνου Android.
l AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
• Επιλογή πηγής αφύπνισης για την
Αφύπνιση 1 και την Αφύπνιση 2.
m MP3 LINK
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
n FM ANTENNA
• Βελτίωση λήψης FM.
o DC IN
• Σύνδεση στο ρεύμα.

EL

5

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

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

ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση
που αναγράφεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της
συσκευής.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το
βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

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

Συνδέστε το τροφοδοτικό:
• στην υποδοχή DC IN του συστήματος
βάσης σύνδεσης.
• στην πρίζα.

Ενεργοποίηση
Πατήστε .
»» Το σύστημα μεταβαίνει στην τελευταία
επιλεγμένη πηγή.

6
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Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Για να μεταφέρετε το σύστημα βάσης
σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε
ξανά .
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [OFF] και
στη συνέχεια το ρολόι (εφόσον έχει
ρυθμιστεί).

Επιλέξτε πηγή
Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε πηγή: Bluetooth, δέκτη FM ή MP3
Link.
Σημείωση
•• Όταν είναι συνδεδεμένη κάπο α συσκευή Android,
το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
Bluetooth.

4 Αναπαραγωγή
και φόρτιση
ταυτόχρονα
Με αυτό το σύστημα σύνδεσης, μπορείτε να
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική
με δύο τρόπους:
• μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
• μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με
την εφαρμογή Philips DockStudio.

Συμβατότητα με Android™
Για να αξιοποιήσετε πλήρως το σύστημα
βάσης σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει
να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
• Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση
2.1 ή μεταγενέστερη)
• Λογισμικό Bluetooth (έκδοση 2.1 ή
μεταγενέστερη) και
• Υποδοχή micro USB
Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro
USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το σύστημα βάσης σύνδεσης
για να:
• Φορτίζετε τη συσκευή μέσω της
υποδοχής USB,
• Απολαμβάνετε ήχο μέσω Bluetooth.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω
μη αυτόματης σύνδεσης
Bluetooth
Το σύστημα βάσης σύνδεσης χρησιμοποιεί
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για τη
μετάδοση μουσικής από τη φορητή σας
συσκευή προς το σύστημα.
Σημείωση
•• Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στο σύστημα

βάσης σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες
Bluetooth της συσκευής.
•• Διατηρείτε αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μακρ ά
από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές.

1
2

Στο σύστημα βάσης σύνδεσης, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
»» Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει
στην οθόνη ενδείξεων.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
στη φορητή σας συσκευή.
• Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από
συσκευή σε συσκευή.

Συμβουλή
•• Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/flexidock.

EL
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3

4

Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που
μπορούν να συντονιστούν με τη φορητή
σας συσκευή.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [PHILIPS
AS141] στη συσκευή σας, επιλέξτε την
για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
»» Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με
επιτυχία, ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα επιβεβαίωσης (διπλό "μπιπ")
και εμφανίζεται ένα διαφορετικό
εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος
της οθόνης.

5

Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής
σας συσκευής.

»» Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα
βάσης σύνδεσης.
Συμβουλή
•• Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα
στο σύστημα βάσης σύνδεσης και τη συζευγμένη
συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα
και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια
λειτουργίας.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω
αυτόματης σύνδεσης
Bluetooth με την εφαρμογή
DockStudio της Philips
Η εφαρμογή Philips DockStudio φέρνει ένα
σύνολο νέων χαρακτηριστικών στο σύστημα
βάσης σύνδεσης, όπως η αυτόματη σύνδεση
Bluetooth, το πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής Songbird, το διαδικτυακό
ραδιόφωνο και ένα πολυλειτουργικό
8
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ξυπνητήρι. Για να απολαμβάνετε
περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται
η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν
εφαρμογής.

2

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή
Philips DockStudio.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
DockStudio σε συσκευή Android
Για την εγκατάσταση της εφαρμογής Philips
DockStudio στη συσκευή Android, έχετε στη
διάθεσή σας δύο τρόπους.
Εγκατάσταση της εφαρμογής
DockStudio μέσω κώδικα QR
Σημείωση
•• Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android είναι

συνδεδεμένη στο Internet.
•• Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή σας δ αθέτει σαρωτή
γραμμ κού κώδ κα, όπως το "QR Droid".
Διαφορετικά, κάντε λήψη ενός τέτοιου σαρωτή από
το Android Market.

1

Χρησιμοποιήστε το σαρωτή γραμμικού
κώδικα για να σαρώσετε τον κώδικα
QR που βρίσκεται στη συσκευασία ή
στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

The Philips DockStudio app brings a suite of
cool, new features to your Philips DockStudio
docking speaker, including automatic Bluetooth
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

3

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
πατήστε [Done] (Ολοκλήρωση).
DockStudio

»» Το εικονίδιο του DockStudio
εμφανίζεται στη φορητή σας
συσκευή.

EL
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1

Πατήστε το εικονίδιο του Android
Market στη συσκευή σας.

DockStudio

Εγκατάσταση της εφαρμογής
DockStudio μέσω του Android Market
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το Philips
DockStudio απευθείας στο Android Market
και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή.

2

Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην
οθόνη.

Σημείωση
•• Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android είναι
συνδεδεμένη στο Internet.

•• Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android διαθέτει το
Android Market.

3
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Στη γραμμή αναζήτησης,
πληκτρολογήστε "Philips DockStudio" για
να αναζητήσετε την εφαρμογή.

4
5

Από τη λίστα με τα αποτελέσματα
αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το
Philips DockStudio για να ξεκινήσει η
λήψη.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή
DockStudio.

Ενεργοποίηση του Bluetooth με την
εφαρμογή DockStudio
Η εφαρμογή Philips DockStudio σάς βοηθά
να συνδέετε αυτόματα τη συσκευή Android
και το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω
Bluetooth.
Σημείωση
•• Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android είναι
συνδεδεμένη στο Internet.

Εκκίνηση για πρώτη φορά

1
2
The Philips DockStudio app brings a suite of
cool, new features to your Philips DockStudio
docking speaker, including automatic Bluetooth
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

6

Στο σύστημα βάσης σύνδεσης, πατήστε
επανειλημμένα για να επιλέξετε την
πηγή Bluetooth.
»» Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη .
Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας,
πατήστε το εικονίδιο του DockStudio
για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
πατήστε [Done] (Ολοκλήρωση).
DockStudio

DockStudio

»» Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής,
που σας ζητά να κατεβάσετε το
Songbird.

EL

11

3

Πατήστε [Cancel] (Άκυρο).

4

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [PHILIPS
AS141] στη συσκευή σας, επιλέξτε την
για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
»» Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα
για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

»» Η συσκευή ξεκινά τη σάρωση για
συσκευές Philips με δυνατότητα
αυτόματης αντιστοίχισης.
»» Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση
Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί ένα
διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο
πάνω μέρος της οθόνης.

12

EL

5

Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής
σας συσκευής.

»» Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα
βάσης σύνδεσης.
Επόμενη εκκίνηση
Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την
εφαρμογή DockStudio, συνδεθείτε στο
σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth,
όπως περιγράφεται παρακάτω.

1

2

3

Εκκινήστε την εφαρμογή Philips
DockStudio και μεταβείτε στο μενού.

Πατήστε [Speaker Connection] (Σύνδεση
ηχείου) για να ενεργοποιήσετε την
αυτόματη σύνδεση Bluetooth.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
του συστήματος βάσης σύνδεσης.

»» Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα
για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
EL
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4

Αναπαραγάγετε ήχο στη φορητή
συσκευή.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα
βάσης σύνδεσης.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας
Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης
Bluetooth μέσω της εφαρμογής Philips
DockStudio, το σύστημα βάσης σύνδεσης
συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με τη
συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία
Bluetooth.

Αναπαραγωγή ήχου με το
Philips Songbird
Η εφαρμογή Philips Songbird είναι ένα απλό
και εύχρηστο πρόγραμμα Η/Υ και εφαρμογή
Android. Σας επιτρέπει να βρίσκετε, να
αναπαράγετε και να συγχρονίζετε άψογα τα
πολυμέσα από τον υπολογιστή σας προς τις
συσκευές Android.
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Εγκατάσταση του Songbird σε
συσκευή Android

1

Πατήστε το εικονίδιο DockStudio στη
συσκευή Android.

DockStudio

»» Εμφανίζεται το μενού DockStudio.

2

3

Πατήστε [Songbird].

4

Μετά την εγκατάσταση, πατήστε [Open]
(Άνοιγμα) για να μεταβείτε στο μενού
του Songbird.

»» Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το
Songbird.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

5

Επιλέξτε ένα κομμάτι και κατόπιν
πατήστε το κουμπί για αναπαραγωγή.

EL
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2

»» Αν συνδέετε τη συσκευή στο
Philips Songbird για πρώτη φορά,
εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.
Επιλέξτε τον αυτόματο συγχρονισμό,
όπως σας ζητείται.

Εγκατάσταση του Songbird σε
υπολογιστή

1
2

Συνδέστε τη συσκευή Android στον
υπολογιστή με ένα καλώδιο USΒ.
Περιμένετε μέχρι το Songbird να
αναγνωρίσει τη συσκευή.
»» Η συσκευή εμφανίζεται στο Philips
Songbird μόλις την αναγνωρίσει ο
υπολογιστής.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.
com/songbird.
Αναζητήστε το Songbird.

songbird

3
4

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της
εφαρμογής Songbird.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να εγκαταστήσετε το Philips Songbird
στον υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω
του Philips Songbird
Σημείωση
•• Βεβα ωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
αποθήκευσης USB.

1
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Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Philips
Songbird.

EL

»» Η συσκευή συγχρονίζεται αυτόματα
με το Philips Songbird.
Αν δεν επιλέξετε τον αυτόματο συγχρονισμό,
μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή με το
Songbird με μη αυτόματο τρόπο.

1

Επιλέξτε τη συσκευή στο Devices
(Συσκευές).

2
3

Επιλέξτε Manual (Μη αυτόματο) ή Auto
(Αυτόματο).

1

Εκκινήστε την εφαρμογή.

Πατήστε Συγχρονισμός.
»» Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο
συγχρονισμό, ο αυτόματος
συγχρονισμός ξεκινά αυτομάτως
όταν συνδέσετε τη συσκευή στον
υπολογιστή.

Χρήση περισσότερων
λειτουργιών με το
DockStudio

2

Πατήστε το εικονίδιο για να μεταβείτε
στο μενού ρύθμισης ρολογιού.

Με το Philips DockStudio, μπορείτε επίσης να
ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ρυθμίζετε
αφυπνίσεις και να ορίζετε χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας.

Ρύθμιση αφύπνισης
Με το Philips DockStudio, μπορείτε να
ρυθμίζετε πολλαπλές αφυπνίσεις και να
μαθαίνετε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Η
έξυπνη αυτή εφαρμογή μπορεί ακόμη και
να σας ειδοποιεί όταν οι καιρικές συνθήκες
είναι κατάλληλες για τις αγαπημένες σας
εξωτερικές δραστηριότητες!

EL
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3

4

Πατήστε [Alarm settings] (Ρυθμίσεις
αφύπνισης).

5

Ρυθμίστε την αφύπνιση και πατήστε
[Save] (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά
γωνία της οθόνης.
»» Η νέα αφύπνιση αποθηκεύεται και
εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού
ρύθμισης αφύπνισης.

Σημείωση
•• Στην καρτέλα [Lifestyle] (Τρόπος ζωής) μπορείτε

να επιλέξετε το αγαπημένο σας σπορ και τον καιρό
που προτιμάτε (εξαιρετ κός, καλός ή αίθριος). Η
αφύπνιση δεν θα ηχήσει αν ο καιρός δεν είναι
αρκετά καλός.

18
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Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας

1

2

3

Εκκινήστε το Philips DockStudio.

Πατήστε το εικονίδιο για να μεταβείτε
στο μενού του χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας.

Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για το
χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας
και στη συνέχεια πατήστε [Start]
(Έναρξη).

Σημείωση
•• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσ μη μόνο όταν
υπάρχει η εφαρμογή Philips Songbird.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

1
2

Συνδέστε τη συσκευή Android και
το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω
Bluetooth.
Ανοίξτε το Philips DockStudio για να
μεταβείτε στο κεντρικό μενού.

EL
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3

Πατήστε [Radio] (Ραδιόφωνο) στην
οθόνη.

Σύνδεση και φόρτιση του
τηλεφώνου Android
Σύνδεση του τηλεφώνου Android
Για να φορτίσετε το τηλέφωνο Android,
πρέπει να το συνδέσετε στο σύστημα βάσης
σύνδεσης.

1

4

Ελέγξτε τον προσανατολισμό της
υποδοχής micro USB στο τηλέφωνο
Android.

Αναζητήστε ραδιοφωνικό σταθμό στη
γραμμή αναζήτησης.
»» Αν η υποδοχή USB έχει κάλυμμα,
αναποδογυρίστε το προς τα έξω.

2
5
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Στη λίστα των αποτελεσμάτων
αναζήτησης, επιλέξτε το ραδιοφωνικό
σταθμό που προτιμάτε.
»» Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός
σταθμός αρχίζει να μεταδίδεται.

EL

Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την
υποδοχή USB στο σύστημα βάσης
σύνδεσης και στη συνέχεια τοποθετήστε
το τηλέφωνο Android στη βάση.

3

4

Ρυθμίστε τα προστατευτικά αριστερά
και δεξιά της υποδοχής, για να
σταθεροποιήσετε το τηλέφωνο.

Σύρετε την υποδοχή για να
τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στο
μέσο του συστήματος βάσης σύνδεσης.

1

2

Περιστρέψτε τα δύο ρυθμιστικά για
να φέρετε τα προστατευτικά στη
χαμηλότερη θέση.

Τοποθετήστε την επέκταση βάσης
επάνω στη βάση σύνδεσης.

Dock extension

3
Σημείωση
•• Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή
και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3
ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης
περιστροφής της οθόνης.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση τηλεφώνου Android
Όταν το σύστημα βάσης σύνδεσης είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο
τηλέφωνο αρχίζει αυτόματα να φορτίζει,
ακόμη και σε λειτουργία αναμονής.

Χρήση επέκτασης βάσης
Εάν η υποδοχή USB του τηλεφώνου
βρίσκεται προς το πλαϊνό μέρος,
χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη επέκταση
βάσης για να ισορροπήσετε το συνδεδεμένο
τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.

EL
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5 Ακρόαση
ραδιοφώνου
FM
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM
Συμβουλή

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε το PROG για
δύο δευτερόλεπτα.
»» Το σύστημα βάσης σύνδεσης αποθηκεύει
όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον
πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
1
2

•• Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο

μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή
ακτινοβολίας.
•• Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία
και προσαρμόστε τη θέση της.

1
2
3

Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
Πατήστε
/
για δύο δευτερόλεπτα.
»» Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα
σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα
λήψης.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε
ραδιοφωνικό σταθμό:

1

Πατήστε επανειλημμένα
/
μέχρι
να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
Σημείωση
•• Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδ οφωνικούς
σταθμούς FM.
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3
4
5

Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό FM.
Πατήστε PROG.
»» Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει
να αναβοσβήνει.
Πατήστε επανειλημμένα
επιλέξετε έναν αριθμό.

/

για να

Πατήστε ξανά PROG για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
Σημείωση

•• Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό,
αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα
/ για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο
αριθμό.

6 Άλλες
λειτουργίες

2
3

Ρύθμιση ώρας
1
2
3
4
5
6

Για να μεταφέρετε το σύστημα βάσης
σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε .
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SET
TIME για δύο δευτερόλεπτα.
»» Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά,
πατήστε επανειλημμένα / και
/
.
Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
»» Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη
[12H] ή [24H].

Για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά,
πατήστε επανειλημμένα / και
/
.
Πατήστε AL1/AL2 για επιβεβαίωση.

Επιλογή πηγής αφύπνισης
Σημείωση
•• Για τον ήχο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε το

βομβητή, το ραδιοφωνικό κανάλι που ακούγατε
την τελευταία φορά ή το κομμάτι που ακούγατε την
τελευταία φορά στη συσκευή Android.

Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου AL1/AL2
RADIO·BUZZ·DOCK για να επιλέξετε πηγή
αφύπνισης και για τις δύο αφυπνίσεις.
Σημείωση
•• Αν επιλέξετε το DOCK ως πηγή αφύπνισης,

βεβα ωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σας
στο σύστημα βάσης σύνδεσης.

Πατήστε το / για να επιλέξετε
μορφή 12/24 ωρών.
Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

Ρύθμιση αφύπνισης
Ρύθμιση αφύπνισης
Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να
ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.
Σημείωση
•• Βεβα ωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

1

»» Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Πατήστε το AL1/AL2 για δύο
δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη
λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
αφύπνισης

1
2

Πατήστε AL1/AL2 για προβολή των
ρυθμίσεων αφύπνισης.
Πατήστε πάλι AL1/AL2 για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
αφύπνισης.
»» Το εικονίδιο αφύπνισης
εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι
ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται
όταν είναι απενεργοποιημένη.
•

Για να διακόψετε τον ήχο της
αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο
AL1/AL2.
»» Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την
επόμενη μέρα.

EL
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Επανάληψη αφύπνισης
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE.
»» Η αφύπνιση αναβάλλεται και
επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας
Το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής
μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Πατήστε επανειλημμένα SLEEP, για να
επιλέξετε το χρονικό διάστημα του
χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε
λεπτά).
»» Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής
λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος,
εμφανίζεται το .
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
Πατήστε επανειλημμένα το SLEEP μέχρι να
εμφανιστεί το [OFF] (απενεργοποίηση).

Αναπαραγωγή ήχου από
εξωτερική συσκευή
Με αυτή τη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε
μουσική από εξωτερικές συσκευές.

1
2
3
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Συνδέστε το καλώδιο MP3 link:
• στην υποδοχή MP3 LINK .
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε πηγή MP3 link.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη .
Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή
μουσικής στην εξωτερική συσκευή
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής).

EL

Προσαρμογή φωτεινότητας
οθόνης
Πατήστε επανειλημμένα το BRIGHTNESS,
για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα
φωτεινότητας.

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

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

<2 W
5V

1A

290 x 160 x
113 χιλ.
2 κιλά
1,4 κιλά

Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου

20W
RMS

Δέκτης
Εύρος συντονισμού

FM: 87,5 108 MHz

Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 26dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς
θόρυβο

FM: <22 dBf
FM: <28 dBf
FM: <2%
FM: >55 dB

Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC

Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία

Μοντέλο: AS190100-AE180,
Είσοδος: 100-240
V ~, 50/60Hz,
0,7A, Έξοδος: 10V
1,8A
<35 W

EL
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8 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
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
•• 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 στο σύστημα
βάσης σύνδεσης και στη συσκευή
Android.
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android
είναι συνδεδεμένη στο σύστημα βάσης
σύνδεσης μέσω Bluetooth.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη
διαγράφηκε
•• Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το
τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
•• Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.
26
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Η αφύπνιση δεν λειτουργεί
•• Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

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.
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9 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.

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:

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.
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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.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
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προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς
να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει
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