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Χάρη στον έξυπνο και απλό σχεδιασμό των
στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth
Philips Tapster με στοιχεία ελέγχου αφής και
κίνησης, τίποτα δεν μπορεί να σας χωρίσει
από τη μουσική σας. Αφήστε την τεχνολογία
ενίσχυσης FullSound να σας καταπλήξει
αποδίδοντας πλούσια και ζωηρή μουσική. Η
τεχνολογία EverClear ελαχιστοποιεί την ηχώ
και το θόρυβο περιβάλλοντος για ευκρινείς
συζητήσεις. Ο σχεδιασμός ακουστικής υπό
γωνία εξασφαλίζει άψογη προσαρμογή των
ακουστικών για βέλτιστη άνεση και τέλεια
ακουστική για εξαιρετική εμπειρία ήχου.
Αφιερώστε λίγα λεπτά για να μάθετε
περισσότερες πληροφορίες για τα ακουστικά
σας και θα είστε έτοιμοι να αφοσιωθείτε στη
μουσική και τις κλήσεις σας. Απολαύστε την
εμπειρία Philips Tapster!
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2.1

Σημαντικό

Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

1

Η Philips Electronics κατασκευάζει κα
πουλάει πολλά προϊόντα που απευθύνονται
στους καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, εκπέμπουν και
λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Μία από τις κορυφαίες επαγγελματικές
αρχές της Philips είναι η λήψη κάθε
μέτρου αναγκαίου για την υγεία και την
ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο τη
συμμόρφωση προς όλες τις υπάρχουσες
νομικές απαιτήσεις και τα όρια έκθεσης σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ισχύουν κατά
τη στιγμή της παραγωγής των προϊόντων.
Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη,
παραγωγή και προώθηση προϊόντων που
δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.
Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός
χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με
τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε
είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με
τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην
καθιέρωση διεθνών ορίων έκθεσης σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και προτύπων
ασφαλείας, και ως εκ τούτου, αναμένει
περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά
την τυποποίηση προκειμένου να τις
ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ακοής

Κίνδυνος
Προς αποφυγή πρόκλησης προβλημάτων
ακοής περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε
τα ακουστικά σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε
την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.. Όσο
αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο
χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω
οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα
χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την
ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο
προσαρμόζεται η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην
μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Πρέπει να προφυλάσσεστε ή να διακόπτετε
προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά
επικίνδυνες καταστάσεις.
• Η χρήση των ακουστικών και στα δύο
αυτιά κατά τη διάρκεια της οδήγησης δεν
συνιστάται και ενδέχεται να είναι παράνομη
σε ορισμένες περιοχές.
• Για δική σας ασφάλεια, αποφύγετε την
απόσπαση της προσοχής σας από μουσική
ή τηλεφωνικές κλήσεις ενώ βρίσκεστε σε
δρόμο με κίνηση ή σε άλλα ενδεχομένως
επικίνδυνα περιβάλλοντα.
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Γενική συντήρηση

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
• Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική
θερμότητα.
• Μην ρίχνετε τα ακουστικά κάτω.
• Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
• Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα
που περιέχουν αλκοόλ, αμμωνία, βενζίνη ή
λειαντικά μέσα.
• Το κύριο βύσμα του τροφοδοτικού AC/DC
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης,
και η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει
λειτουργική.
• Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε
ένα πανί, και εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε
το ελαφρά με ελάχιστη ποσότητα νερού ή
ήπιου διαλυμένου απορρυπαντικού για να
καθαρίσετε το προϊόν.
Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες
λειτουργίας και φύλαξης
• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε
το προϊόν σε μέρη με θερμοκρασία
χαμηλότερη από -15ºC (5ºF) ή υψηλότερη
από 55ºC (131ºF), καθώς αυτό ενδέχεται να
μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να
εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως
ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

2.4

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, 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.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία και μην απορρίπτετε το παλιό σας
προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα
βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
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2.3

2.5

Σημειώσεις για την απόρριψη
μπαταριών

Εάν στη χώρα σας δεν υπάρχει σύστημα
συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών
προϊόντων, μπορείτε να προστατέψετε το
περιβάλλον αφαιρώντας την μπαταρία πριν
απορρίψετε τα ακουστικά. Το προϊόν σας
περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία η οποία καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EΚ και δε μπορεί
να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίματα του σπιτιού σας. Παραδώστε το
προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
ή κέντρο σέρβις όπου κάποιος επαγγελματίας
μπορεί να αφαιρέσει την μπαταρία.
Η αφαίρεση της μπαταρίας θα καταστρέψει το
προϊόν.

2.6

Σημειώσεις για πιστοποίηση και
συμμόρφωση

Με την παρούσα η Philips Consumer Lifestyle,
BU P&A δηλώνει ότι το Philips Bluetooth
headset SHB7110 συμμορφώνεται προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Ψάξτε στο φάκελο ρίζας του CD σας
με το εγχειρίδιο χρήσης ή σε κάποιο
συμπληρωματικό φύλλο για τη δήλωση
συμμόρφωσης.
2.7

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke
Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους. Το σήμα/ονομασία Bluetooth
και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των
σημάτων από την Koninklijke Philips Electronics
N.V. πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Οι
ονομασίες Tapster, EverClear και FullSound
είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην
Koninklijke Philips Electronics N.V.



Τι περιέχει η συσκευασία:

Θήκη μεταφοράς

Στερεοφωνικά ακουστικά Philips
Tapster Bluetooth SHB7110
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Εναλλάξιμα πλαστικά
καλύμματα

Προαιρετικά κλιπ αυτιού

SHB7110

Οδηγός γρήγορης έναρξης

3.1

Εγχειρίδιο χρήσης σε CD

Φορτιστής A/C (100-240V)

Εναλλάξιμοι ακροδέκτες
φόρτισης

Τι άλλο θα χρειαστείτε

Κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα μεταφοράς
στερεοφωνικού ήχου μέσω Bluetooth, π.χ.
συμβατό με το προφίλ Bluetooth A2DP.
Άλλες συσκευές (Notebook, PDA, προσαρμογείς
Bluetooth, MP3 player, κ.λπ.) που είναι επίσης
συμβατές εάν χρησιμοποιούν τα προφίλ
Bluetooth που υποστηρίζονται από τα
ακουστικά. Αυτά τα προφίλ είναι:
Για ασύρματη στερεοφωνική ακρόαση:
• Bluetooth Advanced Audio Distribution
profile (A2DP).
Για ασύρματο έλεγχο μουσικής:
• Bluetooth Audio Video Remote Control
profile (AVRCP).
Για ασύρματη επικοινωνία handsfree:
• Bluetooth headset profile (HSP) ή Bluetooth
Handsfree profile (HFP).
Τα στερεοφωνικά ακουστικά Philips Tapster
Bluetooth διαθέτουν Bluetooth Version
2.1+EDR, αλλά λειτουργούν και με συσκευές
που διαθέτουν άλλες εκδόσεις Bluetooth και
υποστηρίζουν τα παραπάνω προφίλ.


4

Τι μπορείτε να κάνετε
με τα στερεοφωνικά
ακουστικά Philips
Tapster Bluetooth

Με τα στερεοφωνικά ακουστικά Philips
Tapster Bluetooth μπορείτε να:
• Συνομιλείτε ασύρματα (hands-free)
• Ακούτε μουσική ασύρματα
• Ελέγχετε τη μουσική ασύρματα
• Εναλλάσσεστε μεταξύ κλήσεων και μουσικής



Επισκόπηση των στερεοφωνικών ακουστικών Philips

Ελληνικ ή

5

Tapster Bluetooth
Ενδεικτική λυχνία
LED
Ελαστικό
κάλυμμα

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Μικρόφωνο
Αριστερό ακουστικό

Δεξί ακουστικό

Περιοχή αφής

Περιοχή αφής

Υποδοχή φόρτισης
Αριστερό ακουστικό

Δεξί ακουστικό
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Ξεκινήστε

6.1

Φόρτιση των ακουστικών

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας
για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία
για 6 ώρες έτσι ώστε να επιτύχετε βέλτιστη
χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή
ή τυπικό καλώδιο micro USB για φόρτιση.
Η χρήση διαφορετικού φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει τα
ακουστικά σας.
Ο φορτιστής σας διαθέτει δύο βύσματα. Ένα
για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ένα
για το Η.Β. Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή
για πρώτη φορά, επιλέξτε το σωστό βύσμα
που ταιριάζει με τις πρίζες στη χώρα σας και
προσαρτήστε το στο τροφοδοτικό μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του ('κλικ').  

Για να αφαιρέσετε το βύσμα και να το αλλάξετε
με άλλο, τραβήξτε τη γλωττίδα του φορτιστή
προς την αντίθετη κατεύθυνση από το βύσμα
και τραβήξτε το βύσμα για να το αφαιρέσετε.

10

Προσοχή
Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν
τοποθετήσετε τα ακουστικά για φόρτιση,
καθώς η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση
θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κλήσης
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια
της φόρτισης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα
ακουστικά κανονικά.
Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα και
συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην
υποδοχή φόρτισης των ακουστικών.
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική
λυχνία LED θα ανάψει κόκκινη. Η λυχνία LED
θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Εάν
επιχειρήσετε να φορτίσετε τα ακουστικά όταν
είναι ήδη πλήρως φορτισμένα, η λυχνία LED
δεν θα ανάψει.
Τυπικά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες,
κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για κλήσεις και
μουσική.
Συμβουλή
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και να
προστατέψετε το περιβάλλον αποσυνδέοντας
το φορτιστή από το ρεύμα μετά την
ολοκλήρωση της φόρτισης.

Σύζευξη των στερεοφωνικών
ακουστικών Philips Tapster Bluetooth
με το κινητό σας τηλέφωνο

Πριν συνδέσετε τα στερεοφωνικά ακουστικά
Philips Tapster Bluetooth με το κινητό σας
τηλέφωνο και τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη
των δύο συσκευών.  Με τη διαδικασία της
σύζευξης θα δημιουργηθεί μια μοναδική
κωδικοποιημένη σύνδεση μεταξύ του κινητού
σας τηλεφώνου και των ακουστικών σας.
Η σύζευξη πρέπει να πραγματοποιηθεί
μόνο μία φορά, πριν χρησιμοποιήσετε τα
ακουστικά σας με το κινητό σας τηλέφωνο ή
με άλλη συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά.
• Η επανάληψη της διαδικασίας σύζευξης
των συσκευών ενδέχεται να είναι
απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που έχετε
πραγματοποιήσει σύζευξη των ακουστικών
σας με περισσότερες από δύο διαφορετικές
συσκευές Bluetooth. Τα ακουστικά
μπορούν να αποθηκεύσουν έως δύο
συζευγμένες συσκευές στη μνήμη τους. Εάν
πραγματοποιήσετε σύζευξη περισσότερων
από δύο συσκευών, η σύζευξη με την πρώτη
συσκευή θα αντικατασταθεί.
• Η διαδικασία της σύζευξης διαφέρει από τη
διαδικασία σύνδεσης, καθώς η πρώτη πρέπει
να γίνει μία μόνο φορά ενώ το τηλέφωνο και
τα ακουστικά πρέπει να συνδέονται κάθε
φορά που κάποια από τις δύο συσκευές
απενεργοποιείται ή είναι εκτός εμβέλειας.
Με τις τυπικές ρυθμίσεις τηλεφώνου, τα
στερεοφωνικά ακουστικά Philips Tapster
Bluetooth θα συνδέονται αυτόματα με
το τηλέφωνό σας κάθε φορά που τα
ενεργοποιείτε.

Ελληνικ ή

6.2

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Υποδοχή
φόρτισης

2

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο
είναι ενεργοποιημένο και με ενεργή τη
λειτουργία Bluetooth.

3

Πατήστε το κουμπί On/Off στο δεξί
ακουστικό μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει
να αναβοσβήνει κόκκινη και μπλε εναλλάξ.
Τα ακουστικά θα παραμείνουν τώρα σε
λειτουργία σύζευξης για 5 λεπτά.

Ενδεικτική λυχνία LED
4

Πραγματοποιήστε σύζευξη των
ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Ένα
παράδειγμα σύζευξης παρέχεται στη συνέχεια.

Για σύζευξη των ακουστικών με το κινητό
σας τηλέφωνο
1

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι
φορτισμένα και απενεργοποιημένα.

11

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας
τηλεφώνου για πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
•

Μεταβείτε στο μενού Bluetooth στο
κινητό σας τηλέφωνο που μπορεί να
ονομάζεται “Setup” (Ρύθμιση), “Settings”
(Ρυθμίσεις), “Bluetooth” ή “Connectivity”
(Συνδεσιμότητα).
Ενεργοποιήστε την επιλογή για εντοπισμό,
προσθήκη ή αναζήτηση συσκευής
Bluetooth. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
το τηλέφωνό σας θα εντοπίσει το “Philips
SHB7110”.
Όταν επιλέγετε το “Philips SHB7110” στο
κινητό σας τηλέφωνο, σας ζητείται συνήθως
να επιβεβαιώσετε τη σύζευξη και να
πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό των ακουστικών
που είναι “0000” (τέσσερα μηδενικά).

•

•

Αφού επιτευχθεί η σύζευξη, τα ακουστικά
θα συνδεθούν στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα
ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα που θα
επιβεβαιώνει την επιτυχή σύζευξη και η λυχνία
LED των ακουστικών δεν θα αναβοσβήνει πλέον
συνεχώς κόκκινη/μπλε αλλά θα αναβοσβήνει
μπλε περιοδικά κάθε τρία δευτερόλεπτα.
6.3
1

Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί και
περιστρέψτε το στήριγμα κεφαλής προς τα
πίσω για άψογη εφαρμογή.

3

Φέρτε το καλώδιο σύνδεσης στο πίσω μέρος
του λαιμού και τοποθετήστε το δεύτερο
ακουστικό στο αυτί.

4

Προαιρετικά: Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά
τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων,
προσαρτήστε το κλιπ αυτιού.

Προσαρμογή των ακουστικών σας

Επιλέξτε το μέγεθος των ακουστικών σας για
βέλτιστη προσαρμογή και απόδοση ήχου.
Δεν είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιήσετε
διαφορετικά μεγέθη ακουστικών για το δεξί
και το αριστερό αυτί.
L - Large
M - Medium
S - Small
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B
A

A. Τοποθετήστε τη σφαίρα ανάμεσα στο
ακουστικό και το επικάλυμμα αυτιού μέχρι
να ασφαλίσει στην υποδοχή που βρίσκεται
ανάμεσά τους.
B. Περιστρέψτε το κλιπ έτσι ώστε να
προσαρμοστεί στο αυτί σας.
C. Περάστε το κλιπ πάνω από το αυτί σας.
D. Ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3 όπως
περιγράφονται παραπάνω.

Χρήση της επιφάνειας
αφής των στερεοφωνικών
ακουστικών Philips Tapster
Bluetooth

7.1

Σύνδεση των στερεοφωνικών
ακουστικών Philips Tapster Bluetooth
με το κινητό σας τηλέφωνο

αφής, αυτός ο τρόπος ελέγχου των ακουστικών σας
θα σας φαίνεται γρηγορότερος και ευκολότερος σε
σχέση με τα ακουστικά με τυπικά κουμπιά ελέγχου.
Συμβουλή
Για να αποφευχθεί τυχαία ενεργοποίηση
λειτουργιών μουσικής ή κλήσεων, οι περιοχές
αφής των ακουστικών ενεργοποιούνται μόνο
αφού τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά
σας. Κάθε φορά που φοράτε τα στερεοφωνικά
ακουστικά Philips Tapster Bluetooth θα
ακούτε έναν ήχο ενεργοποίησης αυξανόμενης
έντασης, ενώ όταν τα βγάζετε θα ακούτε έναν
ήχο απενεργοποίησης μειούμενης έντασης.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας πατώντας
το κουμπί On/Off μέχρι να ανάψει η λυχνία
LED. Μόλις τα ακουστικά ενεργοποιηθούν θα
συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συσκευή με
την οποία είχαν συνδεθεί. Εάν η τελευταία συσκευή
με την οποία είχαν συνδεθεί δεν είναι διαθέσιμη, τα
ακουστικά θα επιχειρήσουν να συνδεθούν με την
αμέσως προηγούμενη συσκευή με την οποία είχαν
συνδεθεί πριν την απενεργοποίησή τους.

Όλο το εξωτερικό περίβλημα των ακουστικών
είναι ευαίσθητο στην αφή.

Εάν ενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή
τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου αφού
ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε σύνδεση των ακουστικών σας
από το μενού Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.

Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες των
ακουστικών με αυτές της βασικές κινήσεις.

7.2

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν τα ακουστικά σας δεν εντοπίσουν
εντός της εμβέλειάς τους καμία συσκευή
Bluetooth για να συνδεθούν για πέντε λεπτά,
θα απενεργοποιηθούν αυτόματα για λόγους
εξοικονόμησης ισχύος μπαταρίας.
7.3

Έλεγχος της επιφάνειας αφής των
στερεοφωνικών ακουστικών Philips
Tapster Bluetooth

Επιφάνεια αφής

Χτύπημα
χτύπημα στην επιφάνεια
Διπλό χτύπημα
γρήγορο διπλό χτύπημα στην επιφάνεια
Πίεση  
παρατεταμένη πίεση για περίπου 1
δευτερόλεπτο.
Μετακίνηση
μετακίνηση του δαχτύλου σας προς
τα εμπρός ή πίσω πάνω στην επιφάνεια
του ακουστικού

Τα στερεοφωνικά ακουστικά Philips Tapster
Bluetooth χρησιμοποιούν στοιχεία ελέγχου αφής
για εύκολο έλεγχο της μουσικής και των κλήσεών
σας. Αφού εξοικειωθείτε με τα νέα στοιχεία ελέγχου
13
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Ο παρακάτω πίνακας σάς δείχνει πώς μπορείτε να ελέγχετε τη μουσική και τις κλήσεις σας με αυτές
τις βασικές κινήσεις.
Συμβουλή
Θα παρατηρήσετε ότι όλες οι λειτουργίες κλήσεων περιορίζονται στο δεξί ακουστικό για να μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για κλήσεις ακόμα και όταν δεν φοράτε το αριστερό ακουστικό.

Αριστερά

Δεξιά

Ρεύμα

Ρεύμα

ΔΔ

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Μουσική

Πατήστε

Μουσική

Επόμενο/προηγούμενο
τραγούδι

Μετακίνηση προς τα εμπρός/
πίσω

Αύξηση/μείωση
έντασης

Μετακίνηση προς τα εμπρός/
πίσω

Διακοπή λειτουργίας

Πίεση (κρατήστε για 1/2 δευτ.)

Αναπαραγωγή/Παύση

Χτύπημα

FullSound (φυσικά/
δυναμικά μπάσα)

Διπλό χτύπημα κατά την
αναπαραγωγή μουσικής

Κλήσεις

Κλήσεις

ΔΔ

Αύξηση/μείωση
έντασης

Μετακίνηση προς τα εμπρός/
πίσω

Αποδοχή κλήσης

Χτύπημα

Τερματισμός/απόρριψη Πίεση (κρατήστε για 1/2 δευτ.)
κλήσης
Επανάκληση τελευταίου Διπλό χτύπημα
αριθμού
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Ενεργοποίηση
φωνητικής κλήσης

Πίεση (κρατήστε για 1/2 δευτ.)

Μεταφορά κλήσης στο
τηλέφωνο/ακουστικό

Αφαίρεση/τοποθέτηση
ακουστικού

Σίγαση μικροφώνου

Διπλό χτύπημα κατά τη διάρκεια
κλήσης

Λήψη εισερχόμενης
κλήσης και αναμονή
της τρέχουσας.

Χτύπημα

Απόρριψη
εισερχόμενης κλήσης
και συνέχιση της
τρέχουσας.

Πίεση (κρατήστε για 1/2 δευτ.)

Αποθήκευση και μεταφορά των
ακουστικών σας

Ελληνικ ή

7.4

Τα ακουστικά σας συνοδεύονται από μια
προστατευτική θήκη μεταφοράς και τα
προαιρετικά κλιπ αυτιού. Τυλίξτε το καλώδιο
που συνδέει τα δύο ακουστικά μέσα στην
εσοχή καλωδίου για τακτική αποθήκευση.
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Περισσότερες
λειτουργίες των
στερεοφωνικών
ακουστικών Philips
Tapster Bluetooth

8.1

Πληροφορίες για την κατάσταση της
μπαταρίας

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση των
ακουστικών, η λυχνία LED θα υποδείξει την
κατάσταση της μπαταρίας.
Συμπεριφορά
LED

Κατάσταση μπαταρίας

Αναβοσβήνει 3
φορές κόκκινη

Υπολείπεται λιγότερο από
25% ισχύος

Αναβοσβήνει 2
φορές κόκκινη

Υπολείπεται λιγότερο από
50% ισχύος

Αναβοσβήνει 1
φορά μπλε

Υπολείπεται 50% ή
περισσότερη ισχύς

Πέντε περίπου λεπτά πριν η ισχύς της
μπαταρίας εξαντληθεί, θα ακούσετε δύο
σύντομους ήχους (μπιπ) κάθε λεπτό που
περνάει, οι οποίοι σας υπενθυμίζουν να
ολοκληρώσετε την κλήση ή να τη μεταφέρετε
στο τηλέφωνο πριν η μπαταρία εξαντληθεί
εντελώς. Όταν υπολείπονται περίπου πέντε
λεπτά ομιλίας, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει
επίσης συνεχώς κόκκινη.
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8.2

Περισσότερες πληροφορίες για την
ταυτόχρονη χρήση φωνής και ήχου

Τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth
μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε μία
πηγή ήχου Bluetooth (με υποστήριξη προφίλ
Bluetooth A2DP και AVRCP) και μία πηγή
επικοινωνίας Bluetooth (με υποστήριξη προφίλ
Bluetooth HFP ή HSP).
Συνεπώς, μπορείτε να συνδέσετε τα
στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth
• με ένα τηλέφωνο με δυνατότητα
στερεοφωνικού Bluetooth για ακρόαση
μουσικής και πραγματοποίηση κλήσεων ή
• με ένα τηλέφωνο Bluetooth που υποστηρίζει
μόνο επικοινωνία Bluetooth (δηλ. δεν
υποστηρίζει στερεοφωνικό Bluetooth
(A2DP)) για πραγματοποίηση κλήσεων, και
ταυτόχρονα με μια συσκευή στερεοφωνικού
Bluetooth (MP3 player με δυνατότητα
Bluetooth, προσαρμογέα ήχου Bluetooth,
κ.λπ.) για ακρόαση μουσικής. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε πρώτα πραγματοποιήσει σύζευξη
του τηλεφώνου με τα ακουστικά Bluetooth
και στη συνέχεια απενεργοποιήστε
το τηλέφωνο και τα ακουστικά για να
πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής
ήχου Bluetooth.
Με τη λειτουργία SwitchStream μπορείτε
να ακούτε μουσική και ταυτόχρονα να
παρακολουθείτε τις κλήσεις σας. Κατά την
ακρόαση μουσικής, θα ακούτε έναν τόνο
κουδουνίσματος όταν υπάρχει εισερχόμενη
κλήση,και μπορείτε να μεταβείτε στην κλήση με
ένα απλό χτύπημα των ακουστικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το
FullSound

Ελληνικ ή

8.3

Η τεχνολογία FullSound είναι ένας έξυπνος
ψηφιακός αλγόριθμός, που εκτελείται σε
έναν ισχυρό επεξεργαστή στο εσωτερικό των
ακουστικών Bluetooth. Επαναφέρει και ενισχύει
τα μπάσα, τα πρίμα, τα στερεοφωνικά εφέ
και τη δυναμική της συμπιεσμένης μουσικής
αποδίδοντας μια φυσικότερη εμπειρία
ρεαλιστικού ήχου, βάσει ετών έρευνας στην
ακουστική και το συντονισμό.
Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις FullSound στα
στερεοφωνικά ακουστικά Philips Tapster
Bluetooth:
• Η φυσική ρύθμιση FullSound είναι
βελτιστοποιημένη για πιο φυσική
αναπαραγωγή μουσικής, ιδανική για
κλασική, ακουστική, τζαζ και φωνητική
μουσική.
• Η ρύθμιση δυναμικών μπάσων αναδεικνύει
τις βαθύτερες συχνότητες για πιο ισχυρή
απόδοση μπάσων, ιδανική για χιπ χοπ, τέκνο
και άλλα είδη μουσικής με κυρίαρχο στοιχείο
τα μπάσα, ή για περισσότερη ενέργεια όταν
γυμνάζεστε.
Όταν αγοράζετε το προϊόν, είναι
ενεργοποιημένη η φυσική ρύθμιση FullSound.
Για εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων,
χτυπήστε δύο φορές το αριστερό επικάλυμμα
με διπλό χτύπημα. Η φυσική ρύθμιση FullSound
επιβεβαιώνεται με έναν τόνο αυξανόμενης
έντασης, ενώ η ρύθμιση δυναμικών μπάσων
FullSound επιβεβαιώνεται με έναν τόνο
μειούμενης έντασης.
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Τεχνικά στοιχεία για τα
στερεοφωνικά ακουστικά
Philips Tapster Bluetooth

• Έξυπνα στοιχεία ελέγχου αφής και κίνησης
• Ψηφιακή ενίσχυση ήχου FullSound για
πλούσια, ζωηρή μουσική
• Τεχνολογία μείωσης ηχούς και θορύβου
EverClear για ευκρινείς κλήσεις
• Εργονομικός σχεδιασμός ακουστικής υπό
γωνία
• Έως 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής μουσικής
• Έως 7 ώρες χρόνο ομιλίας
• Έως 150 ώρες χρόνο αναμονής
• Τυπική διάρκεια πλήρους φόρτισης: 2 ώρες
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών
λιθίου (160mAh)
• Bluetooth 2.1+EDR, υποστήριξη
στερεοφωνικού Bluetooth (A2DP –
Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP
– Audio Video Remote Control Profile),
υποστήριξη μονοφωνικού Bluetooth (HSP
– Headset Profile, HFP Hands-Free Profile)
• Εύρος λειτουργίας έως 10 μέτρα (33 πόδια)
• Εύρος  συχνοτήτων: 20 Hz έως 20 KHz
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
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Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν
ενεργοποιούνται.
Η ισχύς της μπαταρίας  είναι πολλή χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά Bluetooth.
Δεν πραγματοποιείται σύνδεση στο κινητό
τηλέφωνο.
Το Bluetooth έχει απενεργοποιηθεί.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο
κινητό σας τηλέφωνο και ενεργοποιήστε πάλι
τα ακουστικά αφού ενεργοποιήσετε το κινητό.
Τα ακουστικά πέφτουν από τα αυτιά/δεν
στερεώνονται σωστά.
Το επιλεγμένο ακουστικό δεν ταιριάζει.
Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος ακουστικού
για κάθε αυτί και ανατρέξτε στις προηγούμενες
σελίδες για προσαρμογή μέσω "εισαγωγής &
περιστροφής". Δοκιμάστε το κλιπ αυτιού για
επιπλέον σταθερότητα.
Τα στοιχεία ελέγχου αφής δεν λειτουργούν.
Έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείδωμα
εκτός αυτιού.
Τα στοιχεία ελέγχου αφής και κίνησης
λειτουργούν μόνο αφού τοποθετήσετε τα
ακουστικά στα αυτιά σας. Βεβαιωθείτε ότι ακούτε
τον ήχο ενεργοποίησης αυξανόμενης έντασης
όταν τοποθετείτε κάθε ακουστικό. Εάν δεν
ακούσετε τον ήχο ενεργοποίησης, δοκιμάστε να
βγάλετε και να ξαναβάλετε το ακουστικό.
Τα στοιχεία ελέγχου είναι πολύ ευαίσθητα/
δεν είναι αρκετά ευαίσθητα.
Εξοικείωση με τα στοιχεία ελέγχου.
Τα πρώτα λεπτά, μπορεί να θεωρήσετε ότι
τα στοιχεία ελέγχου αφής των ακουστικών
είναι πολύ ή δεν είναι αρκετά ευαίσθητα.
Η ευαισθησία των στοιχείων ελέγχου έχει
ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις πολλών
πελατών. Μπορεί να χρειαστείτε μερικά λεπτά
για να εξοικειωθείτε με τα ακουστικά και να
συνηθίσετε τα νέα στοιχεία ελέγχου.

Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπίσει
τα ακουστικά.
• Τα ακουστικά μπορεί να έχουν
συνδεθεί σε διαφορετική συσκευή από
προηγούμενη σύζευξη.
Απενεργοποιήστε την τρέχουσα συνδεδεμένη
συσκευή ή μετακινήστε τη εκτός εμβέλειας.
• Ενδέχεται να έχει πραγματοποιηθεί
επαναφορά των συζεύξεων ή να υπάρχει
σύζευξη των ακουστικών με άλλη συσκευή.
Ξεκινήστε τη διαδικασία σύζευξης όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Η λειτουργία φωνητικής κλήσης ή
επανάκλησης δεν λειτουργεί.
Το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να μην
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
Γιατί η λειτουργία ραδιοφώνου AM/FM
του τηλεφώνου μου δεν λειτουργεί όταν
χρησιμοποιώ τα ακουστικά Bluetooth.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη κεραία AM/FM.
Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα απαιτούν
ενσύρματα ακουστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται
ως κεραία, για δυνατότητα ραδιοφώνου FM.
Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διαδικτυακό
ραδιόφωνο, αυτό το χαρακτηριστικό θα λειτουργεί
με τα ακουστικά Bluetooth.
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε κινητό
τηλέφωνο με στερεοφωνικό Bluetooth (προφίλ
A2DP) αλλά πραγματοποιείται αναπαραγωγή
της μουσικής μόνο στο ηχείο του τηλεφώνου.
Το τηλέφωνο μπορεί να έχει επιλογή ακρόασης
μουσικής μέσω ηχείου ή ακουστικών.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου
σας για οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά
μουσικής στα ακουστικά.
Η ποιότητα του ήχου κατά τη μεταφορά από
το τηλέφωνο δεν είναι καλή ή δεν λειτουργεί
καθόλου.
Το τηλέφωνο μπορεί να μην είναι συμβατό
με στερεοφωνικό Bluetooth (προφίλ A2DP)
και να υποστηρίζει μόνο μονοφωνικό
Bluetooth (προφίλ HSP/HFP).
Ελέγξτε τη συμβατότητα του τηλεφώνου σας.
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Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και
ακούγονται παράσιτα στον ήχο.
Η πηγή ήχου Bluetooth είναι εκτός
εμβέλειας.
Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών
και της πηγής ήχου Bluetooth ή αφαιρέστε
τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
Ακούω τον ήχο αλλά δεν μπορώ να ελέγξω
τη μουσική στη συσκευή μου (π.χ. μετάβαση
προς τα εμπρός/πίσω).
Η συσκευή μουσικής δεν υποστηρίζει αυτή
τη λειτουργία (προφίλ AVRCP).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της πηγής
ήχου που χρησιμοποιείτε.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support για επιπλέον
υποστήριξη.

20

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

