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Κίνδυνος

Προσοχή
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1 Σημαντικές 
οδηγίες 
ασφαλείας

Προστασία ακοής

• Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το 
χρόνο που χρησιµοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή 
ένταση ήχου και ρυθµίστε την ένταση ήχου σε 
ασφαλή στάθµη. Όσο πιο µεγάλη είναι η ένταση 
ήχου, τόσο µικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος 
ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν 
χρησιµοποιείτε τα ακουστικά σας.
• Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για 

λογικά διαστήµατα.
• Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου 

επειδή η ακοή σας προσαρµόζεται.
• Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε 

βαθµό που δεν ακούτε τι συµβαίνει 
γύρω σας.

• Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε 
δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

• Η υπερβολική ένταση ήχου από 
ακουστικά µπορεί να προκαλέσει 
απώλεια ακοής.

• Μη χρησιµοποιείτε ακουστικά µε τα 
αυτιά καλυµµένα. Μπορεί επίσης να 
είναι παράνοµο σε ορισµένες περιοχές 
κατά την οδήγηση.

• Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η 
µουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να 
µην αποσπούν την προσοχή σας ενώ 
οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο 
περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζηµιά ή δυσλειτουργία:

• Μην εκθέτετε τα ακουστικά και θήκη φόρτισης σε 
υπερβολική θερµότητα.

• Προσέξτε να µην πέσουν τα ακουστικά και η θήκη 
φόρτισης.

• Προσέξτε τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης να µην 
εκτεθούν σε πιτσίλισµα και νερό υπό πίεση.

• Μην βυθίζετε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης σε 
νερό.

• Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν 
αλκοόλη, αµµωνία, βενζόλιο ή λειαντικά µέσα.

• Εάν απαιτείται καθαρισµός, χρησιµοποιήστε ένα 
µαλακό πανάκι µε ελάχιστη ποσότητα νερού ή 
αραιωµένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.

• Μην εκθέτετε την ενσωµατωµένη µπαταρία σε 
υπερβολική θερµότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι 
παρόµοιο.

• Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασµένης 
αντικατάστασης της µπαταρίας. Αντικαταστήστε µόνο 
µε ίδιες µπαταρίες ή ισοδύναµου τύπου.

Σχετικά µε τις θερµοκρασίες λειτουργίας και 
αποθήκευσης και την υγρασία
• Λειτουργήστε ή αποθηκεύστε τα σε 

θερµοκρασία που κυµαίνεται µεταξύ 
-10°C (14°F) και 60°C (140°F) (έως 
90% σχετική υγρασία.

• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας µπορεί 
να είναι µικρότερη σε υψηλές ή 
χαµηλές θερµοκρασίες.



Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. 
φορητός υπολογιστής, PDA, αντάπτορες 
Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 
κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι 
συµβατό µε τα ακουστικά (βλ. "Τεχνικά 
χαρακτηριστικά").

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Παγκόσµια εγγύηση

Φυλλάδιο ασφαλείας

Ακουστικά Philips TAH5205 Bluetooth 
που καλύπτουν τα αυτιά 

Καλώδιο φόρτισης USB (µόνο για φόρτιση)

Καλώδιο ήχου

Τι περιλαµβάνεται στη 
συσκευασία

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλωσορίσατε στη Philips! Για να 
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη 
που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το 
προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Με αυτά τα ακουστικά Philips που 
καλύπτουν τα αυτιά, µπορείτε:
• να απολαµβάνετε βολικές ασύρµατες 

κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
• να απολαµβάνετε και να ελέγχετε 

µουσική ασύρµατα,
• να κάνετε εναλλαγή µεταξύ µουσικής 

και κλήσης.
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2 Τα ακουστικά 
σας Bluetooth 
που καλύπτουν 
τα αυτιά



(Ενεργ./Απενεργ./Ζεύξη)

Ένδειξη LED

Ένταση ήχου +

Πλήκτρο ελέγχου µουσικής/κλήσης
Ένταση ήχου -

Ενίσχυση µπάσου
Υποδοχή φόρτισης USB τύπου C

βύσµα 3,5 mm

Μικρόφωνο

Επισκόπηση των ασύρµατων 
ακουστικών σας Bluetooth

EL



Πριν χρησιµοποιήσετε τα ακουστικά µε το 
κινητό σας τηλέφωνο πρώτη φορά, κάντε 
ζεύξη µε ένα κινητό τηλέφωνο. Μια 
πετυχηµένη ζεύξη δηµιουργεί µια µοναδική 
κρυπτογραφηµένη σύνδεση µεταξύ των 
ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα 
ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 8 
συσκευές στη µνήµη. Αν προσπαθήσετε να 
κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 8 
συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη 
θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι 
πλήρως φορτισµένα και 
απενεργοποιηµένα.

Πατήστε για 6 δευτερόλεπτα µέχρι να 
αναβοσβήσουν εναλλάξ το µπλε και το 
κόκκινο LED.

Τα ακουστικά παραµένουν στη 
λειτουργία ζεύξης για 5 λεπτά.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιηµένο και ότι η λειτουργία 
Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη.

Κάντε ζεύξη των ακουστικών µε το κινητό 
σας τηλέφωνο. Για αναλυτικές 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Το παρακάτω παράδειγµα σας δείχνει πώς να 
κάνετε ζεύξη των ακουστικών µε το κινητό 
σας τηλέφωνο.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth 
του κινητού σας τηλεφώνου, επιλέξτε 
Philips TAH5205

Συνδέστε το παρεχόµενο καλώδιο 
φόρτισης USB:

• Στην υποδοχή φόρτισης USB τύπου C 
στα ακουστικά και,

• Στη θύρα φορτιστή/USB του 
υπολογιστή

Η λυχνία LED ανάβει µε λευκό χρώµα 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης και 
σβήνει όταν τα ακουστικά είναι πλήρως 
φορτισµένα.

Σηµείωση

Συµβουλή

Philips TAH5205
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3 Ξεκινώντας

Φόρτιση µπαταρίας

Κάντε ζεύξη των ακουστικών 
µε το κινητό σας τηλέφωνο

• Πριν χρησιµοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη 
φορά, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη 
φόρτισης και φορτίστε την µπαταρία για 3 ώρες για 
βέλτιστη απόδοση της µπαταρίας και διάρκεια 
ζωής.

• Χρησιµοποιήστε µόνο το πρωτότυπο καλώδιο 
φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζηµιές.

• Τερµατίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα 
ακουστικά, δεδοµένου ότι η σύνδεση των 
ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει. .

• Κανονικά, µια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες.



Ενεργ./Απενεργ.

Διαχείριση των κλήσεων και 
της µουσικής σας

• Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν στην τελευταία 
συνδεδεµένη συσκευή Bluetooth εντός 5 λεπτών, 
θα µεταβούν στη λειτουργία ζεύξης και στη 
συνέχεια θα απενεργοποιηθούν αυτόµατα αν δεν 
συνδεθούν µε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth 5 
λεπτά αργότερα.

• Εάν τα ακουστικά δεν έχουν ιστορικό σύνδεσης και 
δεν συνδεθούν σε µια συσκευή Bluetooth εντός 5 
λεπτών, θα σβήσουν αυτόµατα.

• Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή κινητού 
τηλεφώνου/Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Bluetooth, αφού ενεργοποιήσετε τα 
ακουστικά, θα πρέπει να επανασυνδέσετε τα 
ακουστικά και τη συσκευή κινητού 
τηλεφώνου/Bluetooth χειροκίνητα.

Ενεργοποιήστε το κινητό 
τηλέφωνο/συσκευή Bluetooth

Πατήστε το πλήκτρο ενεργ./απενεργ. 
για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε τα 
ακουστικά.

Η λευκή λυχνία LED θα ανάψει.

Τα ακουστικά επανασυνδέονται 
αυτόµατα στην τελευταία 
συνδεδεµένη συσκευή κινητού 
τηλεφώνου/Bluetooth. 

Συνδέστε τα ακουστικά στη 
συσκευή σας Bluetooth

4 Χρήση των 
ακουστικών 
σας

Συµβουλή

Σηµείωση

Έλεγχος µουσικής

EL

Ενέργεια
Ανάψτε τα 
ακουστικά 
σας.

Σβήστε τα 
ακουστικά 
σας.

Πλήκτρο
Ενεργ./ 
Απενεργ.

Ενεργ./ 
Απενεργ.

Λειτουργία
Πατήστε το 
παρατεταµένα για 
2 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το 
παρατεταµένα για 
4 δευτερόλεπτα.

Η λευκή 
λυχνία LED 
ανάβει και 
ξεθωριάζει.

Πλήκτρο
έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

Ενέργεια
Αναπαραγωγή ή 
παύση µουσικής

Ρύθµιση έντασης 
ήχου.

Επόµενο κοµµάτι.

Προηγούµενο 
κοµµάτι.

Λειτουργία
Πατήστε µία 
φορά.

Πατήστε +/-

Πατήστε + για 
2 δευτ.

Πατήστε - για 
2 δευτ.



Κατάσταση άλλων ενδείξεων ακουστικών

Έλεγχος κλήσης Φωνητικός βοηθός
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Ενέργεια
Απάντηση/τερ
µατισµός 
κλήσης.

Εναλλαγή 
καλούντα κατά 
τη διάρκεια 
µιας κλήσης.

Απόρριψη 
κλήσης

Διατήρηση 
τρέχουσας 
κλήσης και 
αποδοχή µιας 
εισερχόµενης 
κλήσης
Διατήρηση 
τρέχουσας 
κλήσης και 
απόρριψη µιας 
εισερχόµενης 
κλήσης
Απόρριψη 
τρέχουσας 
κλήσης και 
αποδοχή µιας 
εισερχόµενης 
κλήσης
Εναλλαγή 
κλήσεων

Πλήκτρο
έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής
έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

Λειτουργία
Πατήστε µία 
φορά.

Πατήστε δύο 
φορές.

Πατήστε για 2 
δευτερόλεπτα.

Πατήστε µία 
φορά

Πατήστε για 2 
δευτερόλεπτα.

Πατήστε δύο 
φορές

Πατήστε τρεις 
φορές

Ενέργεια
Αφύπνιση 
προεπιλεγµένο
υ Φωνητικού 
Βοηθού

Πλήκτρο
έλεγχος 
κλήσης/ 
µουσικής

Λειτουργία
Πατήστε δύο 
φορές

Κατάσταση ακουστικών
Τα ακουστικά είναι 
συνδεδεµένα σε 
συσκευή Bluetooth, 
ενώ τα ακουστικά 
βρίσκονται σε 
κατάσταση αναµονής ή 
όταν ακούτε µουσική.

Τα ακουστικά είναι 
έτοιµα για ζεύξη.

Τα ακουστικά είναι 
ενεργοποιηµένα αλλά 
δεν είναι συνδεδεµένα 
σε συσκευή Bluetooth.

Χαµηλή στάθµη 
µπαταρίας.

Η µπαταρία έχει 
φορτίσει πλήρως.

Ένδειξη
Η µπλε λυχνία LED 
ανάβει κάθε 4 δευτ.

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει εναλλάξ 
µε µπλε και άσπρο 
χρώµα.

Η µπλε λυχνία LED 
αναβοσβήνει αργά. 
Εάν δεν είναι δυνατή 
η σύνδεση, τα 
ακουστικά θα 
απενεργοποιηθούν 
εντός 5 λεπτών.

Η λευκή λυχνία LED 
αναβοσβήνει µέχρι να 
αδειάσει από ενέργεια

Η λευκή λυχνία LED 
είναι σβηστή.



• Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση.

Ακουστικά
• Χρόνος αναπαραγωγής µουσικής: 

29 ώρες (Ενίσχυση µπάσων απενεργ.)
• Χρόνος οµιλίας: 21 ώρες
• Χρόνος σε κατάσταση αναµονής: 

166 ώρες
• Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
• Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 

πολυµερών λιθίου (250 mAh)
• Έκδοση Bluetooth: 5.0
• Συµβατά προφίλ Bluetooth:

• HFP (Hands-Free Pro�le)
• A2DP (Advanced Audio 

Distribution Pro�le)
• AVRCP (Audio Video Remote 

Control Pro�le)
• Υποστηριζόµενοι κωδικοποιητές ήχου: 

SBC
• Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
• Ισχύς ποµπού: < 10 dBm
• Εύρος λειτουργίας: Έως 10 µέτρα 

(33 πόδια)
• Ψηφιακή µείωση ηχώ και θορύβου
• Αυτόµατο σβήσιµο συσκευής
• Θύρα φόρτισης USB τύπου C
• Προειδοποίηση χαµηλής µπαταρίας: 

διαθέσιµη

5 Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Σηµείωση
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Συµµόρφωση µε EMF
Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε όλα τα 
ισχύοντα πρότυπα και κανονισµούς σχετικά 
µε την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Αφαίρεση της ενσωµατωµένης 
µπαταρίας
Εάν δεν υπάρχει σύστηµα 
συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 
προϊόντων στη χώρα σας, µπορείτε να 
προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και 
ανακυκλώνοντας την µπαταρία πριν 
απορρίψετε τα ακουστικά.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι 
αποσυνδεδεµένα από το κουτί φόρτισης 
πριν αφαιρέσετε την µπαταρία. 

Αυτό το σύµβολο σηµαίνει ότι το προϊόν 
περιέχει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2013/56/ΕΕ, και δεν µπορεί να 
απορριφθεί µε τα τυπικά οικιακά απορρίµµατα. 
Σας συνιστούµε να πάτε το προϊόν σας σε ένα 
επίσηµο σηµείο συλλογής ή σε ένα κέντρο 
εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από 
ένα επαγγελµατία να αφαιρέσει την 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Μάθετε για το 
τοπικό σύστηµα χωριστής συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και 
επαναφορτιζόµενων µπαταριών. Ακολουθήστε 
τους τοπικούς κανονισµούς και µην 
απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες µε τα κανονικά 
οικιακά απορρίµµατα. Η σωστή απόρριψη των 
παλαιών προϊόντων και των 
επαναφορτιζόµενων µπαταριών συµβάλλει 
στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Αυτό το σύµβολο σε ένα προϊόν σηµαίνει 
ότι το προϊόν καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί µε υλικά και εξαρτήµατα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία µπορούν να 
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν.

Δήλωση συµµόρφωσης
Με την παρούσα, η MMD Hong Kong 
Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό 
συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις και 
άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση 
συµµόρφωσης στη διεύθυνση 
www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος 
και της µπαταρίας σας

6 Ειδοποίηση
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ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις 
παρεµβολές µε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα µέτρα:

• Αλλάξτε τον προσανατολισµό ή µετακινήστε την 
κεραία λήψης.

• Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού 
και του δέκτη

• Συνδέστε τον εξοπλισµό σε µια πρίζα σε ένα 
κύκλωµα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
συνδεδεµένος ο δέκτης.

• Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν 
έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για 
βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:
Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα όρια 
έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για 
ένα µη ελεγχόµενο περιβάλλον.
Αυτός ο ποµπός δεν πρέπει να βρίσκεται µαζί ή να 
λειτουργεί σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε άλλη 
κεραία ή ποµπό

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή 
τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από 
τον υπεύθυνο για τη συµµόρφωση, µπορεί να 
ακυρώσουν το δικαίωµα χρήσης του εξοπλισµού 
από το χρήστη.

Καναδάς:
Αυτή η συσκευή περιέχει µεταδότες/δέκτες χωρίς 
άδεια χρήσης που συµµορφώνονται µε τα RSS 
που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την 
καινοτοµία, την επιστήµη και την οικονοµική 
ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή 
δεν µπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές 
και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν 
παρεµβολές, συµπεριλαµβανοµένων παρεµβολών 
που µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύµητη 
λειτουργία.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα όρια 
έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που 
καθορίζονται για µη ελεγχόµενα περιβάλλοντα.
Αυτός ο ποµπός δεν πρέπει να βρίσκεται µαζί ή να 
λειτουργεί σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε άλλη 
κεραία ή ποµπό

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. 
Προσπαθήσαµε να κάνουµε τη συσκευασία 
εύκολη και τη διαχωρίσαµε σε τρία υλικά: 
χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) 
και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο 
αφρού).
Το σύστηµά σας αποτελείται από υλικά που 
µπορούν να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιµοποιηθούν αν 
αποσυναρµολογηθούν από εξειδικευµένη 
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισµούς 
σχετικά µε τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, 
των χρησιµοποιηµένων µπαταριών και του 
παλαιού εξοπλισµού.
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Ειδοποίηση συµµόρφωσης
Η συσκευή συµµορφώνεται µε τους 
κανονισµούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία 
υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί 
επιβλαβείς παρεμβολές και

2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν 
παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC
Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει 
διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια 
ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε 
το µέρος 15 των κανονισµών FCC. Αυτά τα 
όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία από επιβλαβείς παρεµβολές σε 
οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισµός 
παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε 
το εγχειρίδιο οδηγιών, µπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα 
υπάρξουν παρεµβολές σε µια συγκεκριµένη 
εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί 
επιβλαβείς παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη, η οποία µπορεί να 
προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και 
ενεργοποιώντας τον εξοπλισµό, ο χρήστης 



Bluetooth
και τα λογότυπα είναι σήµατα κατατεθέντα 
της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε 
χρήση αυτών των σηµάτων από την Top 
Victory Investment Limited γίνεται µε 
άδεια χρήσης. Άλλα εµπορικά σήµατα και 
εµπορικές ονοµασίες ανήκουν στους 
αντίστοιχους κατόχους τους.

7 Εμπορικά 
σήματα
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Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα 
ακουστικά.
• Τα ακουστικά µπορούν να συνδεθούν σε 

µια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη 
πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεµένη 
συσκευή ή µετακινήστε την εκτός 
εµβέλειας.

• Η ζεύξη µπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει 
γίνει ζεύξη του ακουστικού προηγουµένως 
µε άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη του 
ακουστικού ξανά µε τη συσκευή 
Bluetooth όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην 
ενότητα «Σύνδεση των ακουστικών µε τη 
συσκευή Bluetooth πρώτη φορά» στη 
σελίδα 6).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε 
ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο 
Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο 
ηχείο του κινητού τηλεφώνου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού 
σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε 
µουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να 
ακουστεί θόρυβος.
• Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός 

εµβέλειας. Μειώστε την απόσταση µεταξύ 
του ακουστικού και της συσκευής 
Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εµπόδια 
ανάµεσά τους.

• Φορτίστε τα ακουστικά.

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.
Η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή. 
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών 
Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.
Το Bluetooth είναι απενεργοποιηµένο. 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη 
συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα 
ακουστικά.

Επαναφορά ζεύξης.
Αφήστε τα ακουστικά στη λειτουργία ζεύξης (τα 
κόκκινα και µπλε φώτα αναβοσβήνουν 
εναλλάξ), πιέστε το κουµπί τροφοδοσίας      και 
κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από 6 
δευτερόλεπτα µέχρι να ανάψει η µοβ λυχνία 
LED.

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική 
στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. 
αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα 
εμπρός/προς τα πίσω).
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth 
υποστηρίζει AVRCP (δείτε «Τεχνικά 
χαρακτηριστικά»).

Η στάθμη της έντασης ήχου του ακουστικού 
είναι πολύ χαμηλή.
Ορισµένες συσκευές Bluetooth δεν µπορούν 
να συνδέσουν την ένταση ήχου µε τα ακουστικά 
µέσω της λειτουργίας συγχρονισµού έντασης 
ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να 
ρυθµίσετε την ένταση ήχου στη συσκευή 
Bluetooth ανεξάρτητα ώστε για να πετύχετε το 
κατάλληλο επίπεδο έντασης.

8 Συχνές 
ερωτήσεις

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
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Η ονοµασία Philips και το έµβληµα της ασπίδας Philips είναι καταχωρηµένα 
εµπορικά σήµατα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιµοποιούνται µε άδεια 
χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD 
Hong Kong Holding Limited ή µίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong 
Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente 
autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela


