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1 Σημαντικό

Ασφάλεια

προειδοποίηση
•	 	Μην	αφαιρείτε	ποτέ	το	περίβλημα	αυτού	
του	ρολογιού	ξυπνητηριού	Bluetooth.

•	 	Μην	λιπαίνετε	ποτέ	κανένα	τμήμα		αυτού	
του	ρολογιού	ξυπνητηριού	Bluetooth.

•	 	Μην	τοποθετείτε	ποτέ	αυτό	το	ρολόι	
ξυπνητήρι	Bluetooth	πάνω	σε	άλλο	
ηλεκτρικό	εξοπλισμό.	

•	 	Κρατήστε	το	ρολόι	ξυπνητήρι	μακριά	από	
το	άμεσο	ηλιακό	φως,	γυμνές	φλόγες	ή	
θερμότητα.	

•	 	Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	πάντα	εύκολη	
πρόσβαση	στο	καλώδιο	τροφοδοσίας,	
στο	βύσμα	ή	στον	μετασχηματιστή	ώστε	
να	μπορείτε	να	αποσυνδέσετε	το	ρολόι	
ξυπνητήρι	Bluetooth	από	το	ρεύμα.

•	 Διαβάστε	αυτές	τις	οδηγίες.
•	 Προσέξτε	όλες	τις	προειδοποιήσεις.
•	 Ακολουθήστε	όλες	τις	οδηγίες.
•	 Μην	φράσσετε	τις	οπές	εξαερισμού,	

εγκαταστήστε	το	σύμφωνα	με	τις	
οδηγίες	του	κατασκευαστή.	

•	 Μην	το	εγκαταστήσετε	κοντά	σε	
πηγές	θερμότητας,	όπως	θερμαντικά	
σώματα,	καλοριφέρ,	σόμπες	ή	άλλες	
συσκευές	(συμπεριλαμβανομένων	των	
ενισχυτών)	που	παράγουν	θερμότητα.	

•	 Προστατέψτε	το	καλώδιο	τροφοδοσίας	
από	κατά	λάθος	περπάτημα	πάνω	
του	ή	τσιμπήματα	ιδιαίτερα	στα	
βύσματα,στα	σημεία	εισόδου	και	στο	
σημεία	που	βγαίνουν	τα	καλώδια	από	
τη	συσκευή	ξυπνητήρι	Bluetooth.

•	 Αποσυνδέστε	το	ρολόι	ξυπνητήρι	
Bluetooth	κατά	τη	διάρκεια	καταιγίδων	

ή	όταν	δεν	το	χρησιμοποιείτε	για	
μεγάλες	χρονικές	περιόδους.	

•	 Αφήστε	το	σέρβις	σε	εξειδικευμένο	
προσωπικό	σέρβις.	Απαιτείται	σέρβις	
όταν	το	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	
έχει	καταστραφεί,	όπως	εάν	το	
καλώδιο	τροφοδοσίας	ή	το	βύσμα	
έχει	καταστραφεί,	έχει	χυθεί	υγρό	ή	
έχουν	πέσει	αντικείμενα	στο	ξυπνητήρι	
Bluetooth,	αν	το	ξυπνητήρι	Bluetooth	
έχει	εκτεθεί	σε	βροχή	ή	υγρασία,	εάν	
δεν	λειτουργεί	καλά	ή	έχει	πέσει.

•	 Χρήση	μπαταρίας	ΠΡΟΣΟΧΗ	–	Για	να	
αποφύγετε	τη	διαρροή	της	μπαταρίας	
που	μπορεί	να	προκαλέσει	σωματικές	
βλάβες,	ζημιές	στην	περιουσία	ή	ζημιά	
στο	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth.
•	 Τοποθετήστε	σωστά	τη	μπαταρία,	

χρησιμοποιήστε	τις	ενδείξεις	+	και	
-	όπως	εμφανίζονται	στο	ρολόι	
ξυπνητήρι	Bluetooth.

•	 Αφαιρέστε	την	μπαταρία	όταν	
το	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	δεν	
χρησιμοποιείται	για	μεγάλο	χρονικό	
διάστημα.

•	 Μην	εκθέτετε	την	μπαταρία	σε	
υπερβολική	θερμότητα,	όπως	
ηλιοφάνεια,	φωτιά	ή	παρόμοιες	
συνθήκες.

•	 Μην	εκθέτετε	το	ρολόι	ξυπνητήρι	
Bluetooth	σε	σταγόνες	ή	πιτσίλισμα.

•	 Μην	τοποθετείτε	πηγές	κινδύνου	
στο	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	(π.χ.	
αντικείμενα	γεμάτα	με	υγρά,	αναμμένα	
κεριά).

•	 Όταν	το	βύσμα	του	μετασχηματιστή	
Direct	Plug	In	χρησιμοποιείται	για	
την	αποσύνδεση	της	συσκευής,	η	
αποσυνδεδεμένη	συσκευή	παραμένει	
σε	κατάσταση	ετοιμότητας.

σχόλιο
•	 	Η	ετικέτα	ονομαστικών	τιμών	βρίσκεται	στο	
κάτω	μέρος	του	προϊόντος.
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2  Ρολόι 
ξυπνητήρι 
Bluetooth με 
ασύρματο 
φορτιστή 
τηλεφώνου

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/
welcome.	

Εισαγωγή
Με	αυτό	το	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth,	
μπορείτε:
•	 να	αναπαράγετε	ήχο	από	συσκευές	

Bluetooth
•	 να	δείτε	την	ώρα
•	 να	ορίσετε	δύο	αφυπνίσεις
•	 να	φορτίσετε	τις	κινητές	συσκευές	σας	

με	το	φορτιστή	ασύρματου	τηλεφώνου	
ή	μέσω	USB

Τι είναι στο κουτί 
Ελέγξτε	και	προσδιορίστε	τα	περιεχόμενα	
της	συσκευασίας	σας:	

•	 Ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth
•	 Μετασχηματιστής
•	 Έντυπο	υλικό

www.philips.com/welcome.
www.philips.com/welcome.


EL4

Επισκόπηση ρολογιού 
ξυπνητηριού Bluetooth 

 POWER/ 
•	 Ενεργ./Απενεργ.	Bluetooth

	 - VOL +
•	 Ορισμός	ώρας	και	λεπτών
•	 Ρύθμιση	12ωρης	ή	24ωρης	μορφής	

ώρας
•	 Αύξηση/Μείωση	έντασης	ήχου

	
•	 Αναπαραγωγή/Παύση

	 SNOOZE / BRIGHTNESS
•	 Αναβολή	αφύπνισης
•	 Ρύθμιση	της	φωτεινότητας	της	

οθόνης

	 Πίνακας ελέγχου
•	 Εμφάνιση	τρέχουσας	κατάστασης

	 SET TIME/ zZ
•	 Ρύθμιση	ώρας
•	 Ορίζει	το	χρονοδιακόπτη	ύπνου

	 ALARM1/ ALARM2
•	 Ρύθμιση	αφύπνισης
•	 Ενεργοποίηση	ή	απενεργοποίηση	

χρονοδιακόπτη	αφύπνισης

	 Θύρα φόρτισης USB

 Υποδοχή τροφοδοτικού

 Περιοχή ασύρματης φόρτισης
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3 Ξεκινώντας
Ακολουθήστε	πάντα	τις	οδηγίες	αυτού	του	
κεφαλαίου	στη	σειρά.	

Σύνδεση τροφοδοσίας

Προσοχή
•	 	Κίνδυνος	ζημιάς	στο	προϊόν!	Βεβαιωθείτε	ότι	
η	τάση	ρεύματος	αντιστοιχεί	στην	τάση	στην	
πίσω	ή	στην	κάτω	πλευρά	του	ραδιοφώνου	
ρολογιού.

•	 	Κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας!	Όταν	αποσυνδέετε	
το	μετασχηματιστή	AC,	τραβήξτε	πάντα	το	
φις	από	την	πρίζα.	Μην	τραβάτε	ποτέ	το	
καλώδιο.

•	 	Κίνδυνος	έκρηξης!	Φυλάξτε	την	μπαταρία	
μακριά	από	θερμότητα,	ηλιοφάνεια	ή	φωτιά.	
Μην	απορρίπτετε	ποτέ	τη	μπαταρία	σε	
φωτιά.

•	 	Κίνδυνος	έκρηξης	σε	περίπτωση	
λανθασμένης	αντικατάστασης	της	
μπαταρίας.	Αντικαταστήστε	μόνο	με	τον	ίδιο	
ή	ισοδύναμο	τύπο.

Συνδέστε	το	μετασχηματιστή	στην	πρίζα.

Τοποθέτηση μπαταρίας
Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	μόνο	
εναλλασσόμενο	ρεύμα	για	την	τροφοδοσία.	

Η	μπαταρία	λιθίου	ΑΑΑ	μπορεί	να	
υποστηρίξει	μόνο	τις	ρυθμίσεις	του	
ρολογιού	και	των	αφυπνίσεων.	Όταν	
αποσυνδεθεί	η	τροφοδοσία,	ο	φωτισμός	
της	οθόνης	είναι	σβηστός.

Προσοχή
•	 	Η	μπαταρία	περιέχει	χημικές	ουσίες,	
επομένως	πρέπει	να	απορριφθεί	σωστά.

Σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	της	σωστής	
πολικότητας	(+-),	τοποθετήστε	2	μπαταρίες	
AAA	1,5V	(δεν	παρέχονται).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Αντικαταστήστε	τις	μπαταρίες	όταν	
ανάβει	η	ένδειξη	χαμηλής	μπαταρίας

Ρύθμιση ρολογιού

1 Σε	κατάσταση	αναμονής,	πατήστε	
το	SET	TIME	για	περισσότερο	από	2	
δευτερόλεπτα	για	να	ενεργοποιήσετε	
τη	ρύθμιση	ρολογιού.	Η	μορφή	ώρας	
24H	στην	οθόνη	θα	αναβοσβήσει.
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2 Πατήστε	επανειλημμένα	το	κουμπί	-	ή	
+	για	να	επιλέξετε	μορφή	εμφάνισης		
24	ωρών	(προεπιλογή)	ή	12	ωρών.

3 Πατήστε	SET	TIME	για	επιβεβαίωση.	
Τα	ψηφία	ώρας	στην	οθόνη	θα	
αναβοσβήσουν.

4 Πατήστε	το	πλήκτρο	-	ή	+	για	
να	ρυθμίσετε	την	ώρα	(πατήστε	
παρατεταμένα	τα	πλήκτρα	για	γρήγορη	
ρύθμιση).

5 Πατήστε	SET	TIME	για	επιβεβαίωση.	
Τα	ψηφία	των	λεπτών	στην	οθόνη	θα	
αναβοσβήσουν.

6 Πατήστε	το	πλήκτρο	-	ή	+	για	
να	ρυθμίσετε	τα	λεπτά	(πατήστε	
παρατεταμένα	τα	πλήκτρα	για	γρήγορη	
ρύθμιση).

7 Πιέστε	SET	TIME	για	να	επιβεβαιώσετε	
την	καθορισμένη	ώρα	που	εμφανίζεται.

Ενεργοποίηση 
Πατήστε	το	πλήκτρο	POWER	για	να	
ενεργοποιήσετε	το	ρολόι	ξυπνητήρι	
Bluetooth.

Εναλλαγή στην κατάσταση 
αναμονής.
Πατήστε	ξανά	το	κουμπί	POWER	για	να	
μεταβείτε	στη	λειτουργία	αναμονής.

	 Εμφανίζεται	το	ρολόι	(εάν	έχει	
ρυθμιστεί)	

Ρύθμιση της φωτεινότητας 
της οθόνης
Πατήστε	BRIGHTNESS	επανειλημμένα	
για	να	επιλέξετε	διαφορετικά	επίπεδα	
φωτεινότητας.
•	 Υψηλή
•	 Μεσαία
•	 Χαμηλή
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4  Ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη 
αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης
Μπορείτε	να	ορίσετε	δύο	αφυπνίσεις	να	
χτυπούν	σε	διαφορετικές	στιγμές.	

Σημείωση
•	 	Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	ρυθμίσει	σωστά	το	ρολόι.
•	 	Μπορείτε	να	ρυθμίσετε	την	αφύπνιση	μόνο	
στην	κατάσταση	αναμονής.	

1 Σε	κατάσταση	αναμονής,	πατήστε	και	
κρατήστε	πατημένο	το	ALARM1	ή	το	
ALARM2	για	περισσότερο	από		
2	δευτερόλεπτα	για	να	ενεργοποιήσετε	
τη	λειτουργία	αφύπνισης.	Το	εικονίδιο	
βομβητή	του	ρολογιού	(	 	)	και	το	
εικονίδιο	της	αφύπνισης	(	 	ή	 	)	
στην	οθόνη	θα	ξεκινήσουν	να	
αναβοσβήνουν.

2	 Πατήστε	το	πλήκτρο	-	ή	+	για	να	
ρυθμίσετε	την	ώρα.	Πατήστε	ALARM1	
ή	ALARM2	για	επιβεβαίωση.	Τα	
ψηφία	των	λεπτών	στην	οθόνη	θα	
αναβοσβήσουν.

3 Πατήστε	το	πλήκτρο	-	ή	+	για	να	
ρυθμίσετε	τα	λεπτά.	Πατήστε	ALARM1	
ή	ALARM2	για	επιβεβαίωση.

4 Πατήστε	επανειλημμένα	ALARM1	
ή	ALARM2	για	να	επιλέξετε	πηγή	
αφύπνισης:

•	 Βομβητής	(	 	)	ενεργ.
•	 Μουσική	Bluetooth	(	 	)	ενεργ.
•	 Ακύρωση	αφύπνισης

Συμβουλή
•	 	Η	ένταση	ήχου	του	συναγερμού	δεν	είναι	
ρυθμιζόμενη,	αλλά	θα	αυξάνεται	σταδιακά	για	
να	σας	ξυπνήσει	απαλά.

•	 	Εάν	η	αφύπνιση	έχει	οριστεί	σε	μουσική	
Bluetooth,	αλλά	δεν	εντοπιστεί	συσκευή	
Bluetooth,	ο	συναγερμός	θα	χτυπήσει	από	
προεπιλογή	τον	βομβητή.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
χρονοδιακόπτη 
αφύπνισης
•	 Σε	κατάσταση	αναμονής,	πατήστε	

ALARM1	ή	ALARM2	για	να	δείτε	τις	
τρέχουσες	ρυθμίσεις	αφύπνισης.

•	 Πατήστε	ALARM1	ή	ALARM2	
ξανά	για	να	ενεργοποιήσετε	ή	να	
απενεργοποιήσετε	το	χρονοδιακόπτη	
αφύπνισης.
	 	Η	ένδειξη	 	εμφανίζεται	αν	ο	
χρονοδιακόπτης	αφύπνισης	είναι	
ενεργοποιημένος	και	εξαφανίζεται	
εάν	είναι	απενεργοποιημένος.	

•	 Για	να	σταματήσετε	το	ξυπνητήρι,	
πατήστε	τα	αντίστοιχα	κουμπιά	
ALARM1	ή	ALARM2.

•	 Για	να	σταματήσετε	το	ξυπνητήρι,	
πατήστε	αντίστοιχα	ALARM1/ALARM2.	
Η	αφύπνιση	επαναλαμβάνεται	τις	
επόμενες	ημέρες.

Αναβολή αφύπνισης
Όταν	ξεκινάει	η	αφύπνιση,	πατήστε	

SNOOZE.	
	 Ο	συναγερμός	αναβάλλεται	και	
επαναλαμβάνεται	η	ηχητική	
σήμανση	εννέα	λεπτά	αργότερα.
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5  Ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη 
ύπνου

Το	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	θα	μεταβεί	
αυτόματα	σε	κατάσταση	αναμονής	μετά	
από	μια	προκαθορισμένη	περίοδο.
•	 Στη	λειτουργία	αναπαραγωγής	

Bluetooth,	πατήστε	επανειλημμένα	το	
SLEEP	για	να	επιλέξετε	την	περίοδο	
χρονοδιακόπτη	ύπνου	(σε	λεπτά).

Για να απενεργοποιήσετε τον 
χρονοδιακόπτη ύπνου:
Στη	λειτουργία	ρύθμισης	χρονοδιακόπτη	
ύπνου,	πατήστε	SLEEP	διαδοχικά	μέχρι	να	
εμφανιστεί	η	ένδειξη	[OFF].	
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6 Bluetooth 

Αναπαραγωγή από 
συσκευή Bluetooth
Πατήστε	επανειλημμένα	το	πλήκτρο	POWER	
για	να	επιλέξετε	τη	λειτουργία	Bluetooth.
	 	θα	αναβοσβήσει	η	φωτεινή	ένδειξη	
στον	πίνακα	ελέγχου

Ενεργοποιήστε	τη	λειτουργία	Bluetooth	στη	
συσκευή	Bluetooth.
Επιλέξτε	την	ένδειξη	"PHILIPS	PR702"	που	
εμφανίζεται	στη	συσκευή	σας	για	να	γίνει	
ζεύξη.
	 Εάν	η	σύνδεση	είναι	πετυχημένη,	το	
ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	θα	χτυπήσει	
δύο	φορές	και	το	εικονίδιο	 	θα	
αναβοσβήσει.	

Σε	αυτό	το	σημείο	μπορείτε	να	ξεκινήσετε	
την	αναπαραγωγή	μουσικής	στη	συσκευή	
Bluetooth.	
 Πατήστε	-/+	για	να	ρυθμίσετε	το	

επίπεδο	της	έντασης	ήχου.

Επαναφορά Bluetooth  
Πατήστε	και	κρατήστε	πατημένο	το	
κουμπί	POWER	για	περισσότερο	από	5	
δευτερόλεπτα	για	να	διαγράψετε	όλες	τις	
πληροφορίες	ζεύξης.	
θα	αναβοσβήσει	η	φωτεινή	ένδειξη	 	στον	
πίνακα	ελέγχου
	 Το	ρολόι	ξυπνητήρι	Bluetooth	μεταβαίνει	
αυτόματα	στη	λειτουργία	Bluetooth	
μετά	την	επαναφορά.
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7 Φόρτιση 

Χρήση ασύρματης 
φόρτισης Qi
Αυτή	η	συσκευή	φορτίζει	ασύρματα	
συμβατά	τηλέφωνα,	τοποθετώντας	
το	τηλέφωνό	σας	πάνω	στο	εικονίδιο	
ασύρματης	φόρτισης	του	ρολογιού	
ξυπνητηριού	Bluetooth.	Το	εικονίδιο	
φόρτισης	(	 	)	ανάβει	στην	οθόνη	όταν	
φορτίζει.

Θύρα	φόρτισης	USB
Το	προϊόν	διαθέτει	επίσης	θύρα	φόρτισης	
USB	για	συσκευές	που	δεν	υποστηρίζουν	
ασύρματη	φόρτιση.
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8  Πληροφορίες 
προϊόντος

Σημείωση
•	 	Οι	πληροφορίες	προϊόντος	μπορούν	να	
αλλάξουν	χωρίς	προηγούμενη	ειδοποίηση.	

Έξοδος	ηχείου 2	W	RMS	X	2
Ισχύς	ασύρματης	
φόρτισης

10	W

Έξοδος	φόρτισης	USB					5	V			1,0	A
Συνολική	αρμονική	
παραμόρφωση

<	2	%

SNR >	50	dB
Τροφοδοσία	
(τροφοδοτικό)

Όνομα	προϊόντος:	
PHILIPS
Μοντέλο:
BQ30A-0902500-G,
Είσοδος:		100-240	V~,	

50/60	Hz,	
Max.	800	mA,

Έξοδος	9	V	 	
2500	mA,

Μπαταρία 2	μπαταρίες	AAA	
για	την	εφεδρική	
λειτουργία	του	
ρολογιού	και	
ξυπνητηριού	(δεν	
παρέχονται)

Κατανάλωση	
ενέργειας	αναμονής	

≤	1	W	

Διαστάσεις	
προϊόντος		
-		Κύρια	μονάδα

(ΠxΥxΒ)	
135	x	65	x	135	mm

Βάρος	προϊόντος	 0,45	Kg

Σημείωση
•	 	 	Αναφέρεται	σε	τάση	DC.	
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9  Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Προειδοποίηση
•	 	Μην	αφαιρείτε	ποτέ	το	περίβλημα	της	
συσκευής.

Για	να	διατηρήσετε	έγκυρη	την	εγγύηση,	
μην	προσπαθήσετε	ποτέ	να	επισκευάσετε	
το	σύστημα	μόνοι	σας.	
Εάν	αντιμετωπίζετε	πρόβλημα	κατά	τη	
χρήση	της	συσκευής,	ελέγξτε	τα	παρακάτω	
προτού	ζητήσετε	σέρβις.	Εάν	το	πρόβλημα	
παραμένει	άλυτο,	μεταβείτε	στην	ιστοσελίδα	
της	Philips	(www.philips.com/support).	Όταν	
επικοινωνείτε	με	την	Philips,	βεβαιωθείτε	ότι	
η	συσκευή	είναι	κοντά	και	ότι	διαθέτετε	τον	
αριθμό	μοντέλου	και	τον	αριθμό	σειράς.	

Δεν υπάρχει τροφοδοσία
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	το	βύσμα	

εναλλασσόμενου	ρεύματος	του	
ρολογιού	ξυπνητηριού	Bluetooth	έχει	
συνδεθεί	σωστά.

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	υπάρχει	τροφοδοσία	
στην	πρίζα	εναλλασσόμενου	ρεύματος.

Το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth δεν 
ανταποκρίνεται
•	 Αποσυνδέστε	και	επανασυνδέστε	το	

βύσμα	εναλλασσόμενου	ρεύματος	
και	ανάψτε	ξανά	το	ρολόι	ξυπνητήρι	
Bluetooth.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί
•	 Ρυθμίστε	το	ρολόι/αφύπνιση	σωστά.

www. philips.com/support
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10 Σημείωση
Οποιεσδήποτε	αλλαγές	γίνουν	σε	αυτή	τη	
συσκευή,	οι	οποίες	δεν	έχουν	εγκριθεί	ρητά	
από	την	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited,	
μπορεί	να	ακυρώσουν	το	δικαίωμα	του	
χρήστη	να	χειρίζεται	τον	εξοπλισμό.	

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.philips.
com/support.

Φροντίδα του 
περιβάλλοντος
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της 
μπαταρίας σας

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

Αυτό	το	σύμβολο	σε	ένα	προϊόν	σημαίνει	ότι	
το	προϊόν	καλύπτεται	από	την	Ευρωπαϊκή	
Οδηγία	2012/19/ΕΕ.	Μάθετε	σχετικά	με	
το	τοπικό	σύστημα	χωριστής	συλλογής	
ηλεκτρικών	και	ηλεκτρονικών	προϊόντων.	
Ακολουθήστε	τους	τοπικούς	κανονισμούς	
και	μην	απορρίπτετε	ποτέ	το	προϊόν	με	τα	

κανονικά	οικιακά	απορρίμματα.	Η	σωστή	
απόρριψη	των	παλαιών	προϊόντων	βοηθά	
στην	αποφυγή	των	αρνητικών	συνεπειών	
για	το	περιβάλλον	και	την	ανθρώπινη	υγεία.	

Αυτό	το	σύμβολο	σημαίνει	ότι	το	προϊόν	
περιέχει	μπαταρίες	που	καλύπτονται	από	
την	Ευρωπαϊκή	Οδηγία	2013/56/ΕΕ,	οι	
οποίες	δεν	μπορούν	να	διατεθούν	με	τα	
κανονικά	οικιακά	απορρίμματα.
Μάθετε	σχετικά	με	το	τοπικό	σύστημα	
χωριστής	συλλογής	ηλεκτρικών	και	
ηλεκτρονικών	προϊόντων	και	μπαταριών.	
Ακολουθήστε	τους	τοπικούς	κανονισμούς	
και	μην	απορρίπτετε	ποτέ	το	προϊόν	και	
τις	μπαταρίες	με	τα	κανονικά	οικιακά	
απορρίμματα.	Η	σωστή	απόρριψη	των	
παλαιών	προϊόντων	και	των	μπαταριών	
βοηθά	στην	αποφυγή	των	αρνητικών	
συνεπειών	για	το	περιβάλλον	και	την	
ανθρώπινη	υγεία.
Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης
Για	να	αφαιρέσετε	τις	μπαταρίες	μίας	
χρήσης,	ανατρέξτε	στην	ενότητα	
εγκατάστασης	μπαταριών.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Η	περιττή	συσκευασία	έχει	παραλειφθεί.	
Προσπαθήσαμε	να	κάνουμε	τη	συσκευασία	
εύκολη	να	διαχωριστεί	σε	τρία	υλικά:	
χαρτόνι	(χαρτοκιβώτιο),	χαρτοπολτό	
(προστασία)	και	πολυαιθυλένιο	(σακούλες,	
προστατευτικό	αφρώδες	φύλλο).	
Το	σύστημά	σας	αποτελείται	από	υλικά	
τα	οποία	μπορούν	να	ανακυκλωθούν	
και	να	επαναχρησιμοποιηθούν	εάν	
αποσυναρμολογηθούν	από	εξειδικευμένη	
εταιρεία.	Τηρείτε	τους	τοπικούς	
κανονισμούς	σχετικά	με	τη	διάθεση	
των	υλικών	συσκευασίας,	των	άδειων	
μπαταριών	και	του	παλαιού	εξοπλισμού.

www.philips.com/support
www.philips.com/support


Η	ονομασία	Philips	και	το	έμβλημα	της	ασπίδας	
της	Philips	είναι	εμπορικά	σήματα	κατατεθέντα	της	
Koninklijke	Philips	NV	και	χρησιμοποιούνται	κατόπιν	
αδείας.	Το	προϊόν	αυτό	έχει	κατασκευαστεί	και	
πωλείται	υπό	την	ευθύνη	της	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited	ή	μιας	από	τις	θυγατρικές	της	και	η	
MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	είναι	ο	εγγυητής	σε	
σχέση	με	αυτό	το	προϊόν.	
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