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Σημαντικό

1.2 		 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)
1

1.1 		 Προστασία ακοής
Κίνδυνος
Για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης
στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο χρήσης
των ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου
και ρυθμίστε τη σε ασφαλές επίπεδο. Όσο
υψηλότερη είναι η ένταση ήχου, τόσο
μικρότερη γίνεται η ασφαλής διάρκεια
ακρόασης.
Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά
σας, φροντίστε να τηρείτε πιστά τις
κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν.
• Η ακρόαση πρέπει να γίνεται σε λογική
ένταση και σε λογική χρονική διάρκεια.
• Προσέξτε να μην ανεβάζετε συνεχώς την
ένταση γιατί η ακοή σας προσαρμόζεται
αυτόματα.
• Μην ανεβάζετε την ένταση τόσο πολύ ώστε
να μην μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται γύρω
σας.
• Όποτε υπάρχει το ενδεχόμενο επικίνδυνων
καταστάσεων, θα πρέπει να προσέχετε ή
να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση των
ακουστικών.
• Όταν οδηγείτε, δεν συνιστάται η χρήση των
ακουστικών και με τα δύο αφτιά καλυμμένα
και  σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι
παράνομη.
• Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να
αποφεύγετε τη διάσπαση της προσοχής σας
λόγω της μουσικής ή τηλεφωνημάτων όταν
οδηγείτε και έχει κίνηση ή όταν βρίσκεστε σε
άλλο ενδεχομένως επικίνδυνο περιβάλλον.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
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Η Philips Electronics κατασκευάζει και
πουλά στους καταναλωτές πολλά προϊόντα
που, όπως κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή,
γενικά έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και
λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
Εμείς στη Philips έχουμε ως βασικές αρχές
τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας,
τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες
απαιτήσεις και την πιστή τήρηση των
προτύπων περί ΗΜΠ τα οποία ισχύουν κατά
την εποχή που παράγονται τα προϊόντα.
Η Philips έχει αναλάβει τη δέσμευση να
δημιουργεί, να παράγει και να προωθεί
στην αγορά προϊόντα που δεν είναι
επιβλαβή για την υγεία.
Η Philips εγγυάται ότι, σύμφωνα με
τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία,
τα προϊόντα της είναι ασφαλή αν
χρησιμοποιηθούν με τον ενδεδειγμένο
τρόπο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
Η Philips παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη
διεθνών προτύπων όσον αφορά τα ΗΜΠ
και την ασφάλεια, πράγμα που της δίνει
τη δυνατότητα να προλαβαίνει και να
ενσωματώνει στα προϊόντα της κάθε
περαιτέρω εξέλιξη στην τυποποίηση.
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1.3 		 Γενική συντήρηση
Προς αποφυγή βλάβης ή δυσλειτουργίας:
• Μην αφήνετε τα ακουστικά εκτεθειμένα σε
υπερβολική θερμότητα.
• Μην αφήνετε τα ακουστικά σας να πέσουν
κάτω.
• Μην αφήνετε τα ακουστικά σας να πέσουν
μέσα στο νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που
περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή
λειαντικά υλικά.
Αν απαιτείται το καθάρισμα του προϊόντος,
χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και, αν
χρειάζεται, βρέξτε το με ελάχιστη ποσότητα
νερού ή ήπιου απορρυπαντικού που έχετε
διαλύσει σε νερό.
Θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και τη
φύλαξη
• Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάγετε το
προϊόν σε χώρους όπου η θερμοκρασία
είναι κάτω από -15°C (5°F) ή πάνω από 55°C
(131°F), γιατί ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας σας.
1.4 		 Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος
Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν σε
κάποιο προϊόν εμφανίζεται το σύμβολο
διαγεγραμμένου κινητού κάδου, σημαίνει ότι
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε για το
σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων στην περιοχή σας.
Τηρήστε τους τοπικούς κανόνες και μην πετάτε
το παλιό σας προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Με τη σωστή απόρριψη
του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσετε στην
πρόληψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


1.5			 Αφαίρεση της ενσωματωμένης
μπαταρίας
Αν στη χώρα σας δεν υπάρχει σύστημα
συλλογής / ανακύκλωσης ηλεκτρονικών
προϊόντων, μπορείτε να προστατέψετε το
περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας
την μπαταρία προτού πετάξετε τα ακουστικά.
Δώστε την μπαταρία σε κάποιο σημείο
συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών.
Μετά την αφαίρεση της μπαταρίας το προϊόν
θα αχρηστευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν
αποσυνδεθεί από το καλώδιο φόρτισης USB
πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.
Μπορείτε να την αφαιρέσετε ολοκληρώνοντας
τα βήματα που ακολουθούν.
1 Σκίστε το μαξιλαράκι του καλύμματος για
το αριστερό αφτί.
2 Αφαιρέστε τις βίδες που κρατούν το
κάλυμμα στη θέση του.
3 Ανοίξτε το περίβλημα.
4 Κόψτε τα καλώδια της μπαταρίας.
5 Αφαιρέστε την μπαταρία.

Η μπαταρία είναι μέσα
στο κάλυμμα για το
αριστερό αφτί

1. Σκίστε το 2. Αφαιρέστε 3. Ανοίξτε το 4. Αφαιρέστε
1. Tear
off the 2. τις
Remove
Open the 4. την
Remove the
μαξιλαράκι
βίδες the 3.
περίβλημα
ear-cushion
screws
housing
battery
για το αφτί
μπαταρία

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΆ

1.6			 Προειδοποίηση για την Ευρωπαϊκή
Ένωση

Με την παρούσα η Philips Consumer Lifestyle,
BU Accessories δηλώνει ότι το Philips Bluetooth
headset SHB6110 συμμορφώνεται προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

1.7			 Εμπορικά σήματα
Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των
αντιστοίχων κατόχων τους. Το σήμα και τα
λογότυπα με τη λέξη Bluetooth αποτελούν
ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η οποία και
παρέχει έγκριση για κάθε χρήση τους από την
Koninklijke Philips Electronics N.V.
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Τι περιέχει η συσκευασία:

Ακουστικά Bluetooth
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Καλώδιο φόρτισης USB

Τι άλλο θα χρειαστείτε:

Ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα ροής
στερεοφωνικού ήχου Bluetooth, δηλαδή
συμβατό με το προφίλ Bluetooth A2DP.
Άλλες συσκευές (φορητοί υπολογιστές,
υπολογιστές τσέπης, προσαρμογείς Bluetooth,
συσκευές αναπαραγωγής MP3 κλπ) που επίσης
είναι συμβατές αν κάνουν κοινή χρήση των
προφίλ Bluetooth που υποστηρίζονται από τα
ακουστικά. Τα προφίλ αυτά είναι:
Για ασύρματη επικοινωνία με ανοιχτή
ακρόαση:
• Το προφίλ Bluetooth για ακουστικά (HSP) ή
το προφίλ Bluetooth για ανοιχτή ακρόαση
(HFP).
Για ασύρματη στερεοφωνική ακρόαση:
• Το προφίλ Bluetooth για προηγμένη
κατανομή ήχου (A2DP).
Για ασύρματο έλεγχο της μουσικής:
• Το προφίλ Bluetooth για απομακρυσμένο
έλεγχο ήχου και εικόνας (AVRCP).
Τα ακουστικά διαθέτουν Bluetooth έκδοσης
2.0, αλλά λειτουργούν και με συσκευές όπου
υπάρχουν άλλες εκδόσεις Bluetooth που
υποστηρίζουν τα προαναφερόμενα προφίλ.
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Οδηγός γρήγορης έναρξης

Τι μπορείτε να κάνετε με
τα ακουστικά σας

Με τα ακουστικά Philips έχετε τη
δυνατότητα:
• ασύρματων συνδιαλέξεων με ανοιχτή
ακρόαση
• ασύρματης ακρόασης μουσικής
• ασύρματου ελέγχου της μουσικής
• εναλλαγής μεταξύ κλήσεων και ακρόασης
μουσικής

Ανασκόπηση των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth

VOL –

Υποδοχή
φόρτισης
Charging
socket

Ενδεικτική
λυχνία
LED indicator
light

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΆ
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VOL +

Ρύθμιση
OptiFit ear loop
άγκιστρων αφτιών
adjustment
OptiFit

Microphone
Μικρόφωνο



6

Έναρξη λειτουργίας

6.1			 Φόρτιση των ακουστικών σας
Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας
για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για
6 ώρες ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή
χωρητικότητα και διάρκεια ζωής.
Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό καλώδιο
φόρτισης USB.
Η χρήση άλλου φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει τα
ακουστικά σας.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στην
υποδοχή USB του υπολογιστή σας και συνδέστε
το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης στην
υποδοχή φόρτισης των ακουστικών.
Προσοχή
Προτού φορτίσετε τα ακουστικά, πρέπει να
τερματίσετε την κλήση σας γιατί θα διακοπεί
όταν συνδέσετε τα ακουστικά για φόρτιση.
Στην διάρκεια των επαναφορτίσεων η
ενδεικτική λυχνία θα ανάβει σε κόκκινο
χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήνει μόλις
ολοκληρωθεί η φόρτιση. Συνήθως μια πλήρης
φόρτιση διαρκεί
ώρες. Στη διάρκεια
της φόρτισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
ακουστικά.
Συμβουλή
Για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του
περιβάλλοντος μπορείτε να αποσυνδέσετε το
φορτιστή από την πρίζα μόλις ολοκληρωθεί η
φόρτιση.



6.2 		 Συγχρονισμός των ακουστικών σας
με το κινητό σας τηλέφωνο
Προτού συνδέσετε και χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τα στερεοφωνικά ακουστικά
Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο, πρέπει
να συγχρονίσετε τις δύο συσκευές.
Ο «συγχρονισμός» θα δημιουργήσει μια
μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση
μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και των
ακουστικών σας.
Ο συγχρονισμός πρέπει να γίνει
• πριν από την πρώτη χρήση των ακουστικών
σας μαζί με το κινητό σας τηλέφωνο ή
• μετά το συγχρονισμό περισσότερων από
δύο συσκευών Bluetooth με τα ακουστικά
σας. Στη μνήμη των ακουστικών σας
μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και
δύο συγχρονισμένες συσκευές, ενώ αν
συγχρονίσετε περισσότερες από δύο
συσκευές η παλαιότερη θα διαγραφεί.
• Ο «συγχρονισμός» διαφέρει από τη
«σύνδεση» γιατί συνήθως ο συγχρονισμός
χρειάζεται να γίνει μία φορά, ενώ το
τηλέφωνο και τα ακουστικά χρειάζεται να
«συνδεθούν» κάθε φορά που μία από τις
δύο συσκευές απενεργοποιήθηκε ή βρέθηκε
εκτός εμβέλειας.
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Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα,
πιέστε ωσότου η ενδεικτική λυχνία
αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο και
μπλε χρώμα εναλλάξ. Τα ακουστικά
θα παραμείνουν σε «λειτουργία
συγχρονισμού» για 5 λεπτά.
Για το συγχρονισμό συνήθως απαιτούνται
ορισμένα απλά βήματα που περιγράφονται
παρακάτω. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.
10:35

Settings

Connectivity

Settings

Devices Found

Add
Bluetooth
device

Philips SHB6110

Μόλις ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί με
επιτυχία, τα ακουστικά θα συνδεθούν με
το κινητό τηλέφωνο. Θα ακούσετε έναν
παρατεταμένο χαρακτηριστικό τόνο
που επιβεβαιώνει ότι ο συγχρονισμός
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η ενδεικτική
λυχνία των ακουστικών θα πάψει να
αναβοσβήνει σε κόκκινο/μπλε χρώμα και
θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα κάθε τρία
δευτερόλεπτα.

10:37

10:36
Settings

Bluetooth

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΆ

Για να συγχρονίσετε τα ακουστικά σας με το
κινητό σας τηλέφωνο
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα
και το κινητό σας τηλέφωνο είναι ανοιχτό με
τη δυνατότητα Bluetooth ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
τηλεφώνου σας για να μάθετε πώς να
ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Bluetooth στο
τηλέφωνο.

Connectivity

Enter Password
****
0000

Select

3

4

Back

Select

Back

Select

Back

Στο κινητό σας τηλέφωνο περάστε
σε ένα μενού που συνήθως λέγεται
«Setup (Αρχική ρύθμιση)», «Settings
(Ρυθμίσεις)», «Bluetooth» ή «Connectivity
(Συνδεσιμότητα)». Επιλέξτε τη δυνατότητα
εύρεσης ή αναζήτησης συσκευών
Bluetooth. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα
το τηλέφωνό σας θα πρέπει να δείξει ότι
βρήκε το Philips SHB6110.
Μόλις επιλέξετε το Philips SHB6110 στο
κινητό σας τηλέφωνο, συνήθως χρειάζεται
να επιβεβαιώσετε το συγχρονισμό και να
πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης
των ακουστικών, δηλαδή «0000» (τέσσερα
μηδενικά).
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Χρήση των
στερεοφωνικών
ακουστικών Bluetooth

7.1 		 Σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο
Θέστε σε λειτουργία τα ακουστικά πιέζοντας
το ωσότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
Μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, θα
ξανασυνδεθούν αυτόματα με την τελευταία
συσκευή που είχατε συνδέσει μαζί τους. Αν
αυτή η τελευταία συσκευή δεν είναι διαθέσιμη,
τα ακουστικά προσπαθούν να ξανασυνδεθούν
με την προτελευταία συσκευή που είχατε
συνδέσει μαζί τους.
Αν ενεργοποιήσετε το κινητό ή τη δυνατότητα
Bluetooth του κινητού αφού ενεργοποιήσετε
τα ακουστικά, συνδέστε τα ακουστικά μέσω του
μενού Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.
7.2 		 Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας
Αν μέσα σε πέντε λεπτά τα ακουστικά σας δεν
μπορέσουν να βρουν συσκευή Bluetooth στην
εμβέλειά τους για να συνδεθούν μαζί της, θα
απενεργοποιηθούν αυτόματα για εξοικονόμηση
στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
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7.3 		 Λειτουργία των ακουστικών σας
Πιέστε

Κρατήστε
πατημένο > 1
δευτερόλεπτο

Πιέστε δύο
φορές

Για τον έλεγχο των
ακουστικών μπορείτε να
πιέσετε, να κρατήσετε
πατημένα ή και να πιέσετε
δύο φορές τα κουμπιά τους.
Όταν «πιέζετε», «κρατάτε
πατημένα» ή «πιέζετε δύο
φορές» τα κουμπιά διαφέρει
η διάρκεια και η ταχύτητα
πίεσης των κουμπιών.

Είσοδο σε λειτουργία
συγχρονισμού
Ενεργοποίηση των ακουστικών

Πιέστε το ωσότου η ενδεικτική
λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει σε
κόκκινο / μπλε χρώμα εναλλάξ
Πιέστε το για 2 δευτερόλεπτα

Η λυχνία αναβοσβήνει σε
κόκκινο/μπλε χρώμα εναλλάξ
• Η λυχνία αναβοσβήνει σε
κόκκινο χρώμα 3 φορές:
χαμηλή ισχύς μπαταρίας.
• Η λυχνία αναβοσβήνει σε
κόκκινο χρώμα 2 φορές:
απομένει ισχύς > 25% έναντι
της αρχικής φόρτισης.
• Η λυχνία αναβοσβήνει σε
μπλε χρώμα 1 φορά: απομένει
ισχύς > 50% έναντι της
αρχικής φόρτισης.
Ένας παρατεταμένος
χαρακτηριστικός τόνος (μπιπ)

Απενεργοποίηση των ακουστικών

Κρατήστε το πατημένο για
τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα

Αναπαραγωγή / Παύση
αναπαραγωγής μουσικής
Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής

Πιέστε το
Πιέστε ταυτόχρονα το

Παράβλεψη εμπρός/πίσω

Πιέστε το

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
FullSound

Ένας σύντομος χαρακτηριστικός
Κρατήστε πατημένα το και το
  ταυτόχρονα για 4 δευτερόλεπτα τόνος (μπιπ): Ενεργοποίηση
Δύο σύντομοι χαρακτηριστικοί
τόνοι (μπιπ): Απενεργοποίηση
Πιέστε το VOL- ή το VOL+
Πιέστε το

Ρύθμιση έντασης ήχου
Απάντηση σε κλήση / Τερματισμός
κλήσης
Απάντηση σε 2η κλήση /
ενεργοποίηση κατάστασης
αναμονής για κάποια άλλη κλήση /
επιστροφή στην αρχική κλήση *
Απόρριψη κλήσης
Επανάκληση του τελευταίου
αριθμού
Ενεργοποίηση φωνητικών
κλήσεων *

και το

  ή το

Πιέστε το

Κρατήστε πατημένο το
Πιέστε δύο φορές το
Κρατήστε πατημένο το ωσότου
ακουστεί ένας χαρακτηριστικός
τόνος «μπιπ»

Σίγαση μικροφώνου

Πιέστε δύο φορές το
η κλήση)

Μεταφορά κλήσης στο τηλέφωνο*

Κρατήστε πατημένο το

(όσο διαρκεί

Ένας παρατεταμένος
χαρακτηριστικός τόνος
Δύο σύντομοι χαρακτηριστικοί
τόνοι
Ένας σύντομος χαρακτηριστικός
τόνος (μπιπ)
Σύντομος χαρακτηριστικός
τόνος κάθε πέντε δευτερόλεπτα
ωσότου απενεργοποιηθεί η
σίγαση.
Ένας σύντομος χαρακτηριστικός
τόνος (μπιπ)
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τους τρόπους λειτουργίας των ακουστικών σας:
Αν θέλετε:
Κάντε το εξής:
Πληροφορίες μέσω ηχητικών
τόνων και ενδεικτικής
λυχνίας

Ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση άλλων λειτουργιών:
Έγινε σύνδεση με συσκευή
Bluetooth (στη διάρκεια της
κατάστασης αναμονής ή κατά την
ακρόαση μουσικής)
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για
συγχρονισμό
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα
αλλά δεν είναι συνδεδεμένα
Γίνεται κλήση

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Στη λειτουργία συγχρονισμού, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
συνεχώς σε κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ.
Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο λόγω εισερχόμενης κλήσης, η μπλε
λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα (δύο φορές το δευτερόλεπτο).
Μόλις απαντήσετε στην κλήση, αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό,
δηλαδή μία φορά το δευτερόλεπτο.
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο αντί για μπλε χρώμα.
Κάθε λεπτό ακούγεται σύντομος διπλός χαρακτηριστικός τόνος όταν
απομένουν πέντε ή λιγότερα λεπτά ομιλίας.

* Διατίθεται αν υποστηρίζεται από το κινητό σας τηλέφωνο
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7.4. 		 Τοποθέτηση των στερεοφωνικών
ακουστικών Bluetooth
Ο ιμάντας OptiFit για
το λαιμό διαθέτει έναν
εργονομικά βελτιωμένο
σύνδεσμο, προσεκτικά
τοποθετημένο στο
κέντρο του καλύμματος
για το αφτί, ώστε να
νιώθετε πολύ άνετα όταν
φοράτε τα ακουστικά.
Η βελτιστοποιημένη
εφαρμογή επίσης συντελεί
στις ιδανικές επιδόσεις των
ακουστικών όσον αφορά
τον ήχο χάρη στην τέλεια
τοποθέτηση του ηχείου
πάνω από το κανάλι του
αφτιού σας.
Για να προσαρμόσετε
την εφαρμογή των
ακουστικών σας ρυθμίστε
τα άγκιστρα για τα αφτιά
στη μεγαλύτερη θέση
που επισημαίνεται με το
γράμμα L. Σηκώστε τα
ακουστικά και με τα δύο
χέρια, με το μικρόφωνο
να βλέπει προς τα εμπρός,
και κατεβάστε τα στα
αφτιά σας. Την ώρα που
τα φοράτε, προσαρμόστε
την εφαρμογή τους
μετακινώντας τα
ρυθμιστικά των αγκίστρων
για τα αφτιά επάνω κάτω
ώσπου να φτάσουν στη
θέση που σας ταιριάζει
απόλυτα.
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Πρόσθετες χρήσεις
των στερεοφωνικών
ακουστικών Bluetooth

8.1			 Ενημέρωση για την κατάσταση της
μπαταρίας
Αμέσως μόλις θέσετε τα ακουστικά σε
λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία θα δείξει την
κατάσταση της μπαταρίας.
Ενδεικτική λυχνία Κατάσταση μπαταρίας
Απομένει ισχύς κάτω
Αναβοσβήνει 3
φορές σε κόκκινο από το 25% της αρχικής
χρώμα.
φόρτισης της μπαταρίας.
Αναβοσβήνει 2
φορά σε κόκκινο
χρώμα.

Απομένει ισχύς κάτω
από το 50% της αρχικής
φόρτισης της μπαταρίας.

Αναβοσβήνει 1
φορά σε μπλε
χρώμα.

Απομένει ισχύς πάνω
από το 50% της αρχικής
φόρτισης της μπαταρίας.

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει συνεχώς
σε κόκκινο χρώμα όταν θα απομένουν περίπου
5 λεπτά χρόνου ομιλίας. Επίσης θα ακούτε δύο
σύντομους χαρακτηριστικούς τόνους κάθε
λεπτό ως υπενθύμιση για να τερματίσετε την
κλήση ή να τη μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας
προτού εξαντληθεί η μπαταρία.
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8.2 		 Ενημέρωση για την ταυτόχρονη
φωνητική και ακουστική χρήση
Τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth
μπορούν να συνδεθούν με
• μια συσκευή ήχου Bluetooth (που
υποστηρίζει τα προφίλ A2DP και AVRCP
Bluetooth) και
• μια συσκευή επικοινωνίας Bluetooth (που
υποστηρίζει προφίλ HFP ή HSP Bluetooth)
ταυτόχρονα.
Επομένως, μπορείτε να συνδέσετε τα
στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth
• με ένα τηλέφωνο που έχει ενεργοποιημένη
τη δυνατότητα στερεοφωνικού Bluetooth
και για να ακούτε μουσική και για να κάνετε
κλήσεις ή
• με τηλέφωνο Bluetooth που δεν υποστηρίζει
στερεοφωνικό Bluetooth (A2DP) για
να κάνετε κλήσεις και ταυτόχρονα με
συσκευή ήχου Bluetooth (συσκευή
αναπαραγωγής MP3 με δυνατότητα
Bluetooth, προσαρμογέα ήχου Bluetooth
κ.λπ.) για να ακούτε μουσική. Φροντίστε
πρώτα να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με
τα ακουστικά Bluetooth και, στη συνέχεια,
να απενεργοποιήσετε τόσο το τηλέφωνο
όσο και τα ακουστικά για να ακολουθήσει
ο συγχρονισμός με τη συσκευή ήχου
Bluetooth.
Με το χαρακτηριστικό SwitchStream μπορείτε
να ακούτε μουσική και ταυτόχρονα να
παρακολουθείτε τις κλήσεις σας. Ακόμη κι
όταν ακούτε μουσική, θα ακούσετε έναν τόνο
κουδουνίσματος όταν υπάρχει εισερχόμενη
κλήση και αρκεί να πιέσετε το κουμπί για να
περάσετε στην κλήση.

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΆ

8.3			 Ενημέρωση για το χαρακτηριστικό
FullSound
Το χαρακτηριστικό FullSound είναι ένας
έξυπνος αλγόριθμος ενίσχυσης ψηφιακού
ήχου, που λειτουργεί με βάση έναν ισχυρό
επεξεργαστή μέσα στα ακουστικά Bluetooth.
Αποκαθιστά και ενισχύει τα μπάσα, τα πρίμα,
τα στερεοφωνικά εφέ και τη δυναμική της
συμπιεσμένης μουσικής και οδηγεί σε πιο
φυσική εμπειρία ήχου «αληθινής ζωής», με
βάση χρόνια έρευνας και συντονισμού στην
ακουστική.
Αν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό
FullSound, ο χρόνος αναπαραγωγής της
μουσικής μειώνεται κατά λιγότερο από 10%.
Όταν αγοράζετε το προϊόν, το χαρακτηριστικό
είναι ενεργοποιημένο. Για να απενεργοποιήσετε
το FullSound κρατήστε πατημένα το
και
το ταυτόχρονα για 4 δευτερόλεπτα. Θα
ακούσετε έναν σύντομο χαρακτηριστικό τόνο
(μπιπ) μετά την ενεργοποίηση του FullSound
και δύο σύντομους χαρακτηριστικούς τόνους
μετά την απενεργοποίησή του.
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Τεχνικά δεδομένα

• Έως και 14 ώρες αναπαραγωγής ή ομιλίας
• Έως και 300 ώρες σε κατάσταση αναμονής
• Συνήθης διάρκεια πλήρους φόρτισης: 3,5
ώρες
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών
λιθίου (360mAh)
• Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth που
υποστηρίζει στερεοφωνικό ήχο (A2DP
– προφίλ προηγμένης κατανομής ήχου,
AVRCP – προφίλ απομακρυσμένου
χειρισμού ήχου και εικόνας), Bluetooth που
υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο (HSP – προφίλ
για ακουστικά, HFP – προφίλ για ανοιχτή
ακρόαση)
• Ενίσχυση ψηφιακού ήχου FullSound
• Εργονομική σχεδίαση OptiFit
• Εμβέλεια λειτουργίας έως και 10 μέτρα (33
πόδια)
Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στις προδιαγραφές
χωρίς σχετική ειδοποίηση.
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Συχνές ερωτήσεις
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Τα ακουστικά Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.
Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά Bluetooth.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου
σας για να δείτε πώς μπορείτε να μεταφέρετε τη
μουσική στα ακουστικά.

Δεν γίνεται σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.
Η δυνατότητα Bluetooth είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth στο
κινητό σας τηλέφωνο και θέστε τα ακουστικά σε
λειτουργία αφού ανοίξετε το τηλέφωνο.

Όταν η ροή του ήχου γίνεται από το
τηλέφωνο, η ποιότητά του είναι πολύ
χαμηλή ή δεν υπάρχει ροή ήχου.
Το τηλέφωνο μπορεί να μην είναι συμβατό με
A2DP και να υποστηρίζει μόνο HSP/HFP (για
μονοφωνικό ήχο).
Ελέγξτε τη συμβατότητα του τηλεφώνου σας.

Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει τα
ακουστικά.
• Τα ακουστικά μπορεί να είναι συνδεδεμένα
με κάποια άλλη συσκευή που συγχρονίστηκε
νωρίτερα.
Απενεργοποιήστε την επί του παρόντος
συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε τη σε
σημείο εκτός εμβέλειας.
• Μπορεί να έχουν μηδενιστεί οι συγχρονισμοί
ή να έχει προηγηθεί συγχρονισμός των
ακουστικών με άλλη συσκευή.
Αρχίστε τη διαδικασία συγχρονισμού με τον
τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Δεν γίνεται επανάκληση.
Το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να μην
υποστηρίζει το χαρακτηριστικό αυτό.
Δεν γίνονται φωνητικές κλήσεις.
Το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να μην
υποστηρίζει το χαρακτηριστικό αυτό.
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τηλέφωνο
όπου έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα
Bluetooth αλλά η αναπαραγωγή μουσικής
γίνεται μόνο από το ηχείο του τηλεφώνου.
Ίσως υπάρχει επιλογή του τηλεφώνου για
ακρόαση μουσικής μέσω ηχείων ή ακουστικών.

Η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή και
ακούγονται τριξίματα.
Η πηγή ήχου Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας.
Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών
και της πηγής ήχου Bluetooth ή απομακρύνετε τα
μεταξύ τους εμπόδια.
Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη
μουσική στη συσκευή μου (π.χ. παράβλεψη
εμπρός / πίσω).
Η πηγή ήχου Bluetooth δεν υποστηρίζει AVRCP.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της πηγής ήχου.
Δεν πραγματοποιείται φόρτιση των
ακουστικών ή η φόρτιση είναι πολύ αργή
κατά τη χρήση του καλωδίου φόρτισης USB.
Η θύρα USB παρέχει ελάχιστη ή καθόλου ισχύ.
Η θύρα USB θα πρέπει να παρέχει 500mA.
Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στο πίσω μέρος
του υπολογιστή ή έναν ενεργό διανομέα USB.
Για πρόσθετη υποστήριξη επισκεφτείτε τον
ιστότοπο www.philips.com/welcome.
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