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1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προειδοποίηση
 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.
 • Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του 

προϊόντος.
 • Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ηλεκτρικό 

εξοπλισμό.
 • Κρατήστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό 

φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

 • Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις 
οδηγίες.

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός 
ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για 
εξαερισμό.

 • Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο 
προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται 
επισκευή όταν το προϊόν έχει υποστεί 
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, 
όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις 
τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει 
χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο 
προϊόν, στην περίπτωση που το προϊόν 
έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν 
λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/
ανταλλακτικά που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που 
αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

 • Αποσυνδέστε το προϊόν κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή 
πιτσιλίσματα.

 • Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα 
πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα 
με υγρό, αναμμένα κεριά).

 • Όταν χρησιμοποιείται το φις του Άμεσου 
μετασχηματιστή για την αποσύνδεση της 
συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή 
παραμένει λειτουργική.

 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε 
νερό.

 • Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

 • Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές 
θερμότητας όπως καλοριφέρ, 
θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) 
που παράγουν θερμότητα.
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2 Το ασύρματο 
ηχείο σας

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 ηχείο και το μικρόφωνο, μπορείτε
 • να απολαύσετε ήχο από συσκευή Bluetooth,
 • να απολαύσετε ήχο από κάρτα micro-SD,
 • να κάνετε εγγραφή με ένα πάτημα στην 

κάρτα micro-SD.

Τι περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία
Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας σας:
 • Ασύρματο ηχείο
 • Ασύρματο μικρόφωνο
 • Καλώδιο USB
 • Οδηγός γρήγορης έναρξης
 • Φυλλάδιο ασφαλείας

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

Επισκόπηση
1
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 • Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να 

ανάψετε και να σβήσετε τη συσκευή.
 

 • Πατήστε για έναρξη ή διακοπή της 
εγγραφής ήχου τόσο από το ασύρματο 
μικρόφωνο όσο και από το ηχείο.

 

 • Πατήστε για να επιλέξετε πηγή κάρτας 
Bluetooth ή micro-SD.

 

 • Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση 
ήχου.

 

 • Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση.
 • Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε 

στο επόμενο κομμάτι.
 Θύρα φόρτισης Micro-USB 

 Υποδοχή κάρτας Micro-SD

 Καπάκι θαλάμου μπαταριών

 Διακόπτης τροφοδοσίας μικροφώνου
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3 Ξεκινώντας
Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του 
κεφαλαίου.

Φόρτιση ενσωματωμένης 
μπαταρίας
Το ηχείο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση
 • Φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία 

πριν τη χρήση.

5 V  1,5 A

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή 
μικροφώνου USB στο ηχείο και στην υποδοχής 
USB του υπολογιστή ή φορτιστή.

Φωτεινή ένδειξη LED (Τροφοδοσία)

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα

Φορτίζει όταν είναι 
σβηστό

Ανάβει σταθερά με 
κόκκινο χρώμα

Έχει φορτίσει πλήρως 
με τη συσκευή σβηστή

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο-πράσινο 
χρώμα εναλλάξ

Φορτίζει όταν είναι 
αναμμένο

Ανάβει σταθερά με 
πράσινο χρώμα

Έχει φορτίσει πλήρως 
με τη συσκευή 
αναμμένη

Εγκατάσταση μπαταριών 
μικροφώνου
1  Ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου 

μπαταριών.

2  Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA 
(δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα.

3  Κλείστε το καπάκι του θαλάμου 
μπαταριών.

AAA x 2 
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Εγκατάσταση κάρτας 
micro-SD
1 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κάρτας.

2  Τοποθετήστε μια κάρτα micro-SD (δεν 
παρέχεται) με την πλευρά του πείρου 
στραμμένη να κοιτάζει προς τα κάτω μέχρι 
να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ. Στη 
συνέχεια κλείστε το καπάκι της υποδοχής 
κάρτας

4 Άναμμα/
Σβήσιμο

1  Πατήστε  για 2 δευτερόλεπτα για να 
ανάψετε και να σβήσετε το ηχείο.

2 δευτ.

2  Σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας προς 
τα πάνω για να ενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο. 
Το μικρόφωνο έχει ασύρματη εμβέλεια έως 
5m 
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5 Χρήση 
συσκευών 
Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο 
από τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι 

ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
 • Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη 

ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές.

1  Πατήστε  για 2 δευτερόλεπτα για να 
μπείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης 
Bluetooth.

2 δευτ.

2  Επιλέξτε “Philips S4405” στη λίστα 
Bluetooth στη συσκευή σας.

  Αν ένα μήνυμα ζητά άδεια για 
τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε 
επιβεβαίωση.

 Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, 
πληκτρολογήστε 0000 και πατήστε 
επιβεβαίωση.

 Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός 
ήχος όταν το ηχείο συνδεθεί με 
επιτυχία.

Philips S4405

ΗΧΗΤΙΚΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

≤ 10m

Ένδειξη LED (Bluetooth)

Αναβοσβήνει με μπλε 
χρώμα

Ζεύξη Bluetooth

Σταθερά μπλε Bluetooth συνδέθηκε

Σημείωση
 • Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε τη σύνδεση 

Bluetooth με αυτό το προϊόν στη συσκευή σας 
ή πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία 
κάρτας micro-SD.
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6 Λειτουργία 
κάρτας Micro-
SD

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από κάρτα micro-
SD που αποθηκεύει αρχεία ήχου.

Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε 
πηγή micro-SD. Η ενδεικτική λυχνία LED 
Bluetooth θα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της αυτόματης αναπαραγωγής της κάρτας 
micro-SD.

7 Ανακατέψτε 
τον ήχο σας με 
μια πηγή ήχου

Σημείωση
 • Μην στοχεύετε απευθείας το μικρόφωνο στο ηχείο, 

για να αποτρέψετε την παρεμβολή του μικροφώνου.

Χρησιμοποιώντας το ασύρματο μικρόφωνο, 
μπορείτε να αναμίξετε τον ήχο σας με μια πηγή 
ήχου.

Εγγραφή
Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε  για να 
ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή.

Ένδειξη LED (REC)

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα

Σφάλμα (δεν έχει 
τοποθετηθεί κάρτα micro-
SD ή η κάρτα είναι γεμάτη)

Ανάβει σταθερά με 
κόκκινο χρώμα

Εγγραφή σε εξέλιξη
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8 Στοιχεία 
προϊόντος

Σημείωση
 • Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία: 5 V  1,5 A
Οδηγός ηχείου 1,5"
Χρόνος φόρτισης 
(ηχείο)

2,5 ώρες

Διάρκεια 
αναπαραγωγής

6 ώρες

Ενσωματωμένη 
μπαταρία λιθίου (ηχείο)

3,7 V, 1500 mAh

Διαστάσεις (ηχείο) 105 x 105 x 38 mm
Βάρος (ηχείο) 250 g

Bluetooth
Έκδοση Bluetooth V4.2
Εύρος Bluetooth 10 m / 32,1 ft

9 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε 
αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά 
από την MMD Hong Kong Holding Limited 
μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη 
να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Συμμόρφωση

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.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν 
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν 
μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά 
οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

www.philips.com/support
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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 συμβάλλει 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.

 

Μόνο για ΕΜΠΝΕΥΣΗ

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.

Δήλωση FCC  
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το 
μέρος 15 των κανονισμών FCC. 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.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις, 

οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από 
τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί 
να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του 
εξοπλισμού από τον χρήστη.

Σημείωση: 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 τις οδηγίες, 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 
ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει 
τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξτε τον 
προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία 
λήψης. (2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ 
του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε 
τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό 
ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποιητική δήλωση RF
Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ότι πληροί τις 
γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. 
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Ειδοποίηση εμπορικών 
σημάτων

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα 
είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. 
και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων 
από την MMD Hong Kong Holidng Limited 
γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα 
και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους 
αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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.
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