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1

Σημαντικό

Ασφάλεια
a

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

b

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

c

Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.

d

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

e

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

f

Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

g

Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

h

Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

i

Για χώρες με πολωμένο ρεύμα τροφοδοσίας, μην
απενεργοποιείτε το σύστημα ασφαλείας του πολωμένου
βύσματος ή του βύσματος γείωσης. Το πολωμένο βύσμα
εμφανίζει δύο ελάσματα, το ένα φαρδύτερο από το άλλο. Το
βύσμα γείωσης εμφανίζει δύο ελάσματα και ένα τρίτο άκρο που αποτελεί
τη γείωση. Το φαρδύτερο έλασμα ή το τρίτο άκρο παρέχονται για την
ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα
σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ώστε να αντικαταστήσετε την
απαρχαιωμένη πρίζα.
Προσοχή: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το φαρδύ
έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

j

Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα
βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.

k

Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.

l

Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης,
το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από
τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε
περίπτωση ανατροπής.

m

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή
απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο,
όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή
πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.

o

Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις
μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή
καταστροφή της μονάδας:
•
Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως
επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
•
Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες
ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
•
χρονικό διάστημα.

p

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

q

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

r

Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των
συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών
αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή
επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

s

Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.

Ε λλην ι κ ά

n

Προειδοποίηση
•
•
•
•
•
•

Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του DC350.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του DC350.
Μην τοποθετείτε το DC350 επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε το DC350 μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη DC350.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το
τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη DC350 από το ρεύμα.

Προσοχή
• 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.
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Ανακοίνωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων
οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς
εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη
την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.

Ανακύκλωση
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής
ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την
ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/EΚ και δε μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίματα του σπιτιού σας.
Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς με το χημικό
σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία :
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με
Pb
την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών
θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να
καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά:
χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας 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 και παλιού εξοπλισμού.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και σε άλλες χώρες.
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Το Docking Entertainment System
Ε λλην ι κ ά

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/welcome.

Εισαγωγή
Με αυτό το DC350, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod, το iPhone, άλλες
συσκευές ήχου, ή το ραδιόφωνο.
Εάν διαθέτετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε επίσης να δέχεστε
τηλεφωνικές κλήσεις ή να ακούτε ήχο από τη συσκευή.
Το ραδιόφωνο, το iPod, ή το iPhone μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αφύπνιση.
Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.
Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, εμπλουτίστε τον ήχο από οποιαδήποτε πηγή μέσω
των λειτουργιών ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

Τι περιέχεται στη συσκευασία;
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:
Κύρια μονάδα
•
Τηλεχειριστήριο
•
1 x τροφοδοτικό AC
•
1 x καλώδιο MP3 Link
•
1 x καλώδιο mini USB
•
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Επισκόπηση της κύριας μονάδας

a

ALM 1
Ρύθμιση της πρώτης ώρας αφύπνισης.
•
Εμφάνιση της πρώτης ώρας αφύπνισης.
•
Απενεργοποίηση του πρώτου τόνου αφύπνισης.
•

b

Φωτεινή ένδειξη Bluetooth
Υποδεικνύει σύνδεση με Bluetooth.
•

c
•
•
d

SLEEP
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
•

e

PRESET +/Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
•

f

MUTE
Σίγαση έντασης.
•
Σίγαση του ενσωματωμένου μικρόφωνου κατά τη διάρκεια μιας
•
τηλεφωνικής κλήσης.

32
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Ενεργοποιεί το DC350 ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής.
Απενεργοποιεί τον τόνο αφύπνισης.
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g

PAIRING
Σύζευξη του DC350 με μια συσκευή Bluetooth.
•
Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση.
•
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης: επιλέξτε να ακούτε τον ήχο
•
από τη συσκευή ή από το DC350.
/

h
•
•
•
•
i

Ε λλην ι κ ά

PROG
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
•
TIME SET
Ρύθμιση του ρολογιού.
•

Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
Αναζήτηση σε ένα αρχείο ήχου.
Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
Ρύθμιση ώρας.

MIC
Ενσωματωμένο μικρόφωνο για τηλεφωνικές κλήσεις.
•

j
•
•
•

Απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης.
Τερματισμός μιας τηλεφωνικής κλήσης.
Αποσύνδεση μιας συσκευής.

k

Βάση iPod/iPhone
Τοποθέτηση iPod/iPhone.
•

l

VOL +/Προσαρμογή της έντασης.
•

m
•

Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone.

n

SOURCE
Επιλογή πηγής: iPod/iPhone, Bluetooth, δέκτης ή MP3 link.
•

o

Μοχλός ρύθμισης κλίσης
Μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω για ρύθμιση της γωνίας κλίσης του
•
iPod/iPhone.

p

Οθόνη ενδείξεων
Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
•

q

ALM 2
Ρύθμιση της δεύτερης ώρας αφύπνισης.
•
Εμφάνιση της δεύτερης ώρας αφύπνισης.
•
Απενεργοποίηση του δεύτερου τόνου αφύπνισης.
•

r

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
Επανάληψη ενός τόνου αφύπνισης κάθε 9 λεπτά.
•
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
•
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s

MP3 LINK
Υποδοχή εισόδου ήχου για εξωτερική συσκευή ήχου.
•

t

TO PC
Υποδοχή Mini USB για συγχρονισμό ανάμεσα στο iPod/iPhone και σε
•
έναν υπολογιστή.

u

Ενσύρματη κεραία FM
κεραία FM για βελτιωμένη λήψη FM.
•

v

DEMO
Υποδοχή για μια ειδική συσκευή (δεν παρέχεται), για επίδειξη των
•
χαρακτηριστικών του DC350.

w

DC IN
Υποδοχή για το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.
•

x

Κουμπί ελέγχου ρύθμισης κλίσης
Για έλεγχο της γωνίας κλίσης του iPod/iPhone.
•

y

iPhone/iPod-RADIO-BUZZER
Επιλογή λειτουργίας αφύπνισης.
•

34
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Ε λλην ι κ ά

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

a

iPod/iPhone
Επιλογή πηγής iPod/iPhone.
•

b

POWER
Ενεργοποιεί το DC350 ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία
•
αναμονής.
•
Απενεργοποιεί τον τόνο αφύπνισης.

c

PRESET +/Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
•

d
•
•

/OK
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
Επιβεβαίωση μιας επιλογής μενού iPod/iPhone.
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/

e
•
•
•
•

Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
Αναζήτηση σε ένα αρχείο ήχου.
Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
Ρύθμιση ώρας.

f

TUNER
Επιλογή πηγής δέκτη.
•

g

MENU
Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.
•

h

SLEEP
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
•

i

DBB
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
•

j

DSC
Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου: POP, JAZZ, CLASSIC ή ROCK.
•

k

PAIRING
Σύζευξη του DC350 με μια συσκευή Bluetooth.
•
Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση.
•
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης: επιλέξτε να ακούτε τον ήχο
•
από το DC350 ή από τη συσκευή.

l
•
•
•
m

VOL +/Προσαρμογή της έντασης.
•

n

SET TIME/PROG
Ρύθμιση του ρολογιού.
•
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
•

o

MP3 LINK
Υποδοχή εισόδου ήχου για εξωτερική συσκευή ήχου.
•

p

MUTE
Σίγαση έντασης.
•
Σίγαση του ενσωματωμένου μικρόφωνου κατά τη διάρκεια μιας
•
τηλεφωνικής κλήσης.

q

BLUETOOTH
Επιλογή πηγής Bluetooth.
•
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Ξεκινώντας

• Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως δηλώνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς του DC350. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς
βρίσκονται στο bottom του DC350. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου __________________________
Αριθμός σειράς ___________________________

Ε λλην ι κ ά

Προσοχή

Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο
Προσοχή
• Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, το φως του ήλιου ή
φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Κατά την πρώτη χρήση:
Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία
του τηλεχειριστηρίου.

1

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου:
1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
2 Εισαγάγετε 1 CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

Σημείωση

•
•

Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη
σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε την μπαταρία.
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Σύνδεση στην πρίζα
Προσοχή
• Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος του DC350.

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν βγάζετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, αποσυνδέετε
πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
• Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.

1

Προετοιμάστε το τροφοδοτικό AC.

2

Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή DC IN στην
κύρια μονάδα.

3

Συνδέστε το άλλο άκρο του του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

38
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Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
1
2
3
4
5

Ε λλην ι κ ά

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SET TIME για 2 δευτερόλεπτα.
Πατήστε
επανειλημμένα για να επιλέξετε 12 ώρες ή 24 ώρες.
Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
» Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
» Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

6

Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, το έτος, το μήνα και
την ημέρα.

Ενεργοποίηση
1

Πατήστε POWER.
» Το DC350 μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

1

Πατήστε ξανά POWER για να μεταβεί το DC350 σε λειτουργία αναμονής.
» Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

4

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από το iPod/iPhone
Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο από το iPod/iPhone μέσω του DC350.

Συμβατότητα iPod/iPhone
Μοντέλα Apple iPod και iPhone με υποδοχή βάσης σύνδεσης 30 ακροδεκτών:
iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5ης γενιάς (βίντεο),iPod με έγχρωμη
•
οθόνη, iPod mini.
iPhone, iPhone 3G.
•
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Τοποθέτηση του iPod/iPhone

2
2
1

1

Με τους ακροδέκτες τον έναν απέναντι από τον άλλον, τοποθετήστε το iPod/
iPhone στη βάση.
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ρύθμισης κλίσης για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης
του iPod/iPhone.
» Όταν το DC350 συνδεθεί με την τροφοδοσία, το συνδεδεμένο iPod/
iPhone αρχίζει να φορτίζεται.

2

Αφαίρεση του iPod/iPhone

1

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Ακρόαση από το iPod/iPhone

1

Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει τοποθετηθεί σωστά. (δείτε ‘Τοποθέτηση
του iPod/iPhone’ στη σελίδα 40)
Πατήστε iPod/iPhone για επιλογή πηγής iPod/iPhone.
» Το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή.
•
.
Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε
•
/
.
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε

2
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•

Για αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και
/
, και, στη συνέχεια, αφήστε το για
κρατήστε πατημένο το
συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
Για πλοήγηση στο μενού, πατήστε MENU και, στη συνέχεια, πατήστε
/OK για επιβεβαίωση.
PRESET +/- για επιλογή και

Σύνδεση με υπολογιστή

1
2
3

Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.
Πατήστε iPod/iPhone για επιλογή πηγής iPod/iPhone.
Συνδέστε το καλώδιο mini USB (παρέχεται) στην:
υποδοχή TO PC (υποδοχή mini USB) στο πίσω μέρος του DC350.
•
υποδοχή USB του υπολογιστή.
•
» Εάν είναι εγκατεστημένο το iTunes στον υπολογιστή σας, το συνδεδεμένο
iPod/iPhone αρχίζει το συγχρονισμό με το iTunes. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ε λλην ι κ ά

•

Φόρτιση του iPod/iPhone
Όταν το DC350 συνδεθεί με την τροφοδοσία, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει
να φορτίζεται.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή
Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου μέσω του
DC350.
1 Πατήστε MP3 Link για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link στην:
υποδοχή MP3 LINK (3.5mm) στο κάτω μέρος του DC350.
•
υποδοχή ακουστικών σε μια εξωτερική συσκευή.
•
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5

Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή επιπέδου έντασης
1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε VOL +/- για αύξηση/μείωση
του επιπέδου της έντασης.

Βελτίωση μπάσων
1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε DBB για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
» Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ
1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα DSC για επιλογή:
[POP] (pop)
•
[JAZZ] (jazz)
•
[CLASSIC] (classic)
•
[ROCK] (rock)
•

Σίγαση ήχου
1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε MUTE για σίγαση/κατάργηση
της σίγασης του ήχου.

6

Ακρόαση ραδιοφώνου
Σημείωση

• Μόνο η ραδιοφωνική λήψη FM είναι διαθέσιμη στο DC350.

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό
1
2

Πατήστε TUNER για να επιλέξετε FM.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
/
για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.
» Εμφανίζεται η ένδειξη [Srch] (αναζήτηση).
» Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.
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3

Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.
•
Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε
/
μέχρι να εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.
επανειλημμένα

Ε λλην ι κ ά

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PROG για 2 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
» Η ένδειξη “PR01” αναβοσβήνει στην οθόνη.

3

Πατήστε PRESET +/- για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 40 στο
ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
» Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.

4

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για προγραμματισμό άλλων σταθμών.
Σημείωση

• Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό
στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
1

Πατήστε PRESET +/- για επιλογή αριθμού προεπιλογής.
Συμβουλή

• Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή
ακτινοβολίας.

• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
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Χρήση συσκευών Bluetooth

Το DC350 έχει δυνατότητα ασύρματης λήψης ήχου από συσκευές με δυνατότητα
Bluetooth εντός εύρους 10 μέτρων περίπου (30 ποδιών).
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth
Αυτό το DC350 υποστηρίζει τα εξής προφίλ Bluetooth:
Hands-Free Profile (HFP)
•
Headset Profile (HSP)
•
•
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
•
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Συμβουλή
• Προτού χρησιμοποιήσετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth με αυτό το DC350, διαβάστε
πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε για συμβατότητα.

Σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth
Σημείωση

•
•
•
•
•

Το εύρος λειτουργίας ανάμεσα στο DC350 και σε μια συσκευή bluetooth είναι περίπου 10
μέτρα (30 πόδια).
Προτού συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στο DC350, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες
bluetooth της συσκευής.
Δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
Τυχόν εμπόδια ανάμεσα στο DC350 και σε μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να περιορίσουν
το εύρος λειτουργίας σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το υλικό.
Διατηρείτε το DC350 μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές.

Σύνδεση μιας συσκευής για πρώτη φορά

1

Πατήστε BLUETOOTH για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth.
» Εμφανίζεται η ένδειξη [BT] (Bluetooth).

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PAIRING για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα.
» Εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING] (σύζευξη), και η φωτεινή ένδειξη
Bluetooth αναβοσβήνει.
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a

Ενεργοποιήστε το Bluetooth για αναζήτηση άλλων συσκευών
Bluetooth. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τον τρόπο
ενεργοποίησης της λειτουργίας.)

b

Όταν η συσκευή αναγνωρίσει και εμφανίσει στην οθόνη το “PHILIPS
DC350”, επιλέξτε το για να ξεκινήσει η σύνδεση.

c Πληκτρολογήστε “0000” όταν σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης.
Περιμένετε μέχρι να ακούσετε ένα διπλό μπιπ από τοDC350.
» Η σύνδεση ολοκληρώθηκε. Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει.
Σύνδεση περισσότερων συσκευών bluetooth
1 Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή. (δείτε ‘Αποσύνδεση μιας συσκευής.’
στη σελίδα 45)
2 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 στην ενότητα “Σύνδεση μιας συσκευής για πρώτη
φορά”.

4

Ε λλην ι κ ά

Ρυθμίστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή:

Συμβουλή
• Εάν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση εντός ενός λεπτού, εμφανίζεται η ένδειξη [FAILED]
(αποτυχία) στο DC350.

Αποσύνδεση μιας συσκευής.

1

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα
» Η ένδειξη [DISCONNECT] (αποσύνδεση) εμφανίζεται στο DC350.
•
Όταν απενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη συσκευή ή τη μετακινήσετε
πέρα από το εύρος επικοινωνίας, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα
(μπιπ) από το DC350.

Επανασύνδεση μιας συσκευής
Αφού συνδέσετε μια συσκευή για πρώτη φορά, η επανασύνδεση πραγματοποιείται
αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth. (δείτε ‘Σύνδεση μιας
συσκευής για πρώτη φορά’ στη σελίδα 44)
1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της
λειτουργίας.)
2 Ενεργοποιήστε το DC350.
» Η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιείται αυτόματα, και η φωτεινή ένδειξη
Bluetooth ανάβει.
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»

Όταν περισσότερες από μία ήδη συνδεδεμένες συσκευές βρίσκονται
εντός του εύρους λειτουργίας:
πρώτο επανασυνδέεται το iPhone που είναι συνδεδεμένο στη βάση, εάν
υπάρχει.
Όλες οι άλλες συσκευές επανασυνδέονται διαδοχικά: πρώτη
επανασυνδέεται η πρώτη συσκευή που συνδέθηκε για πρώτη φορά.

Συμβουλή
• Το DC350 μπορεί να απομνημονεύσει τις πληροφορίες σύνδεσης για έως και 8 συσκευές.

Λήψη τηλεφωνικής κλήσης
Σημείωση
• Μπορείτε να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του DC350 με συσκευές που υποστηρίζουν
το προφίλ HFP ή HSP.

1

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth. (δείτε ‘Σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth’ στη
σελίδα 44)
Όταν λαμβάνετε μια κλήση, θα ακούσετε μια ηχητική προειδοποίηση
εισερχόμενης κλήσης. Πατήστε PAIRING για αποδοχή κλήσης.
.
•
Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε
Μιλήστε στο MIC που βρίσκετε στη μπροστινή πλευρά.
•
Για αύξηση ή μείωση της έντασης, πατήστε VOL +/-.
•
Για σίγαση του μικροφώνου, πατήστε MUTE. Για επαναφορά του
μικροφώνου, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
•
Για να επιλέξετε ακρόαση του ήχου από τη συσκευή ή από το DC350,
πατήστε PAIRING .
Πατήστε
για τερματισμό της κλήσης.

2
3

4

Συμβουλή
• Για να ακούγεστε πιο καθαρά, μιλήστε πιο κοντά στο μικρόφωνο.
• Εάν ακούγεται ηχώ, μειώστε την ένταση του DC350.
• Εάν παρατηρήσετε δυσκολίες στην επικοινωνία, τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά
στο DC350.
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Ακρόαση μουσικής
Σημείωση
AVRC.

1

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth. (δείτε ‘Σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth’ στη
σελίδα 44)
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή Bluetooth.
» Ακούτε τη μουσική μέσω του DC350.
•
.
Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε
•
/
.
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε

2

8

Ε λλην ι κ ά

• Μπορείτε να ακούσετε ήχο μέσω του DC350 από συσκευές που υποστηρίζουν A2DP ή

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης
Μπορείτε να ορίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.
1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά. (δείτε ‘Ρύθμιση ώρας και
ημερομηνίας’ στη σελίδα 39)
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ALM 1 ή το ALM 2 στην κύρια μονάδα
για 2 δευτερόλεπτα.
» Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
» Εμφανίζονται οι ενδείξεις [AL 1] (αφύπνιση 1) ή [AL 2] (αφύπνιση 2).

3
4
5
6

Πατήστε επανειλημμένα
/
για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε ALM 1 ή ALM 2 για επιβεβαίωση.
Πατήστε επανειλημμένα
/
για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Πατήστε ALM 1 ή ALM 2 για επιβεβαίωση.
•
Για να ρυθμίσετε την άλλη ώρα αφύπνισης, επαναλάβετε τα βήματα 2 - 6.
Συμβουλή

• Για εμφάνιση της ώρας αφύπνισης, πατήστε επανειλημμένα ALM 1 ή ALM 2 μέχρι να
εμφανιστεί η ώρα αφύπνισης.
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Ρύθμιση λειτουργίας αφύπνισης

1

Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου iPhone/iPod-RADIO-BUZZER στην κύρια μονάδα
για να επιλέξετε την πηγή για την αφύπνιση.
» Όταν πλησιάζει η ώρα αφύπνισης, το επιλεγμένο iPhone/iPod, ραδιόφωνο
ή κουδούνισμα ενεργοποιείται.
Συμβουλή

• Εάν έχει επιλεγεί η πηγή iPod/iPhone αλλά δεν έχει τοποθετηθεί iPod/iPhone στη βάση,
επιλέγεται αυτόματα το κουδούνισμα.

Ενεργοποίηση της ώρας αφύπνισης

1

Πατήστε επανειλημμένα ALM 1 ή ALM 2 στην κύρια μονάδα για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ώρα αφύπνισης.
» Εάν η ώρα αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται οι ενδείξεις
[AL 1] (αφύπνιση 1) ή [AL 2] (αφύπνιση 2).
» Εάν η ώρα αφύπνισης είναι απενεργοποιημένη, εξαφανίζονται οι
ενδείξεις [AL 1] (αφύπνιση 1) ή [AL 2] (αφύπνιση 2).

Απενεργοποίηση του τόνου αφύπνισης
Κατά τη διάρκεια ενός τόνου αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους
παρακάτω τρόπους για να τον απενεργοποιήσετε.
•
Πατήστε POWER.
» Η ώρα αφύπνισης παραμένει ενεργοποιημένη.
•
Πατήστε REPEAT ALARM στην κύρια μονάδα.
» Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται κάθε 9 λεπτά.
•
Πατήστε ALM 1 ή ALM 2 στην κύρια μονάδα.
» Η ένδειξη [AL 1] (αφύπνιση 1) ή [AL 2] (αφύπνιση 2) εξαφανίζεται από
την οθόνη.
» Η ώρα αφύπνισης απενεργοποιείται.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Το DC350 μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
1 Όταν το DC350 είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα SLEEP για να
επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
» Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
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Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας
1 Πατήστε το SLEEP επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “0”.
» Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, η ένδειξη
εξαφανίζεται
από την οθόνη.

1

Ε λλην ι κ ά

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης
Πατήστε επανειλημμένα BRIGHTNESS CONTROL στην κύρια μονάδα για να
επιλέξετε:
•
Bright. (Φωτεινή)
•
Dim. (Μείωση φωτεινότητας)
•
Off. (Απενεργοποίηση)

9

Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση

• Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου

2X3W RMS

Απόκριση συχνοτήτων

125Hz - 16kHz, ±3dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο

> 65dB

Είσοδος Aux

0,6 V RMS 10kohm
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Δέκτης
Εύρος συντονισμού

87,5 - 108MHz

Πλέγμα συντονισμού

100KHz

Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 46dB

<22 dBf
>40 dBf

Επιλεκτικότητα αναζήτησης

>30 dBf

Συνολική αρμονική παραμόρφωση

< 3%

Λόγος σήματος προς θόρυβο

>40 dB

Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση ηχείων

4ohm

Οδηγός ηχείου

2 οδηγοί πλήρους εμβέλειας 1”

Ευαισθησία

>80dB/m/W

Bluetooth
Σύστημα επικοινωνίας

Bluetooth Standard version 2.0

Έξοδος

Bluetooth Standard Power Class 2

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Από μπροστά περίπου 10 μ.

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS

Συμβατά προφίλ bluetooth

Hands-Free Profile (HFP)
Headset Profile (HSP)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Υποστηριζόμενοι αποκωδικοποιητές
Λήψη
SBC (Sub Band Codec), MP3
Μετάδοση
SBC (Sub Band Codec)
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Γενικές πληροφορίες
Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz, 2,0A
2,0A,
Μεγ. ισχύς εξόδου: 12V
Κατασκευαστής: Philips, Αριθμός
μοντέλου: GFP241DA-1220-1)

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία

<20W

Κατανάλωση ενέργειας κατά την
αναμονή

<4W

Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)

173 x 185 x 144 χιλ.

Βάρος
- Κύρια μονάδα

0,62 κιλά

Ε λλην ι κ ά

Ισχύς AC (τροφοδοτικό)

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προσοχή
• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του DC350.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε
τη συσκευή μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του DC350, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web της Philips στη διεύθυνση (www.Philips.com/
support). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο
DC350 και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό (δείτε
‘Ξεκινώντας’ στη σελίδα 37).
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC του DC350 είναι σωστά
•
συνδεδεμένο.
•
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
•
Για εξοικονόμηση ενέργειας, το DC350 μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν
χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
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Το DC350 δεν ανταποκρίνεται
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη
•
συνέχεια, ενεργοποιήστε το DC350 ξανά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του DC350 και της τηλεόρασης ή του VCR.
•
Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
•
Η ρύθμιση ρολογιού διαγράφηκε
Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
•
Πραγματοποιήστε επαναφορά του ρολογιού.
•
Η είσοδος ήχου στο μικρόφωνο δεν μπορεί να ακουστεί καθαρά
Μιλήστε πιο κοντά στο μικρόφωνο ή πιο δυνατά.
•
Μειώστε ή καταργήστε το θόρυβο περιβάλλοντος.
•
Μειώστε την ένταση του ήχου του DC350 για να αφαιρέσετε την ηχώ.
•
Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth.
Η λήψη Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο
•
DC350 ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη συσκευή και το
DC350.
Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το DC350
Η συσκευή δεν υποστηρίζει επικοινωνία Bluetooth ή κάποιο από τα συμβατά
•
προφίλ που απαιτούνται για το DC350.
Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε
•
στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης
της λειτουργίας.
Συνδέεται για πρώτη φορά. (δείτε ‘Σύνδεση μιας συσκευής για πρώτη φορά’
•
στη σελίδα 44) Επανασυνδέεται. (δείτε ‘Επανασύνδεση μιας συσκευής’ στη
σελίδα 45)
Το DC350 είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε
•
τη συνδεδεμένη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
Το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς
Η λήψη Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά
•
στο DC350 ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο
και το DC350.
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται
•
κάθε φορά που πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν υποδεικνύει
καμία δυσλειτουργία του DC350.
Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να
•
απενεργοποιείται αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια. Αυτό δεν
υποδεικνύει καμία δυσλειτουργία του DC350.
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