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Για συσκευή WiFi 5G

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

Ασφάλεια

Βοήθεια και υποστήριξη

1 Σημαντικό 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να 
επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον 
αριθμό μοντέλου προϊόντος. 
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν 
επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και 
τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να 
βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω 
μέρος του προϊόντος σας.

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί 
στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά 
της μονάδας.

• Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
• Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο 

ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα 
κεριά).

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

• Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε 
περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°.

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

Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150–5350 MHz 
προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, 
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβών 
παρεμβολών συν-καναλιών σε κινητά δορυφορικά 
συστήματα.

• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
• Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή 

επιφάνεια.
• Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
• Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 

Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και 
αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά.

• Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή 
φλόγα ή θερμότητα.

• Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της 
μπαταρίας από λάθος τύπο.

Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση www.philips.com/support:
• για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον 

οδηγό γρήγορης εκκίνησης
• για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα 

(διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
• για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
• για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
• για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας 

υποστήριξης
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• Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση στην 
αναπαραγωγή Bluetooth / Play-Fi.

• Πατήστε     και      μία φορά για να επιλέξετε 
το επόμενο χρώμα στο LED.

• Πατήστε για αύξηση ή μείωση της έντασης.

• Πατήστε     και      μία φορά για να αυξήσετε 
τη φωτεινότητα του LED.

• Πατήστε     και      μία φορά για να μειώσετε 
τη φωτεινότητα του LED.

Τι είναι στο κουτί

Επισκόπηση ηχείου

Ένδειξη Wi-Fi LED (Λευκό)

Κατάσταση LED Κατάσταση

Ανάβει σταθερά

Αναβοσβήνει

Πλήκτρο ρύθμισης Wi-Fi

AC ~ υποδοχή

Για σέρβις

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/support.

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας σας:

• Ηχείο
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο ασφαλείας
• Παγκόσμια εγγύηση

• Δείχνει την κατάσταση.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία 
ζεύξης με τη λειτουργία Ambilight TV.

• Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία 
φωτισμού LED.

Λειτουργία σημείου 
πρόσβασης Wi-Fi (AP)

Λειτουργία Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

Συνδέθηκε /Πετυχημένη 
ζεύξη.

• Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi για Play-Fi.

• Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.

• Πατήστε το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.

• Υποδοχή USB μόνο για αναβάθμιση 
λογισμικού ηχείων. Χωρίς λειτουργία 
αναπαραγωγής.  

• Σύνδεση του τροφοδοτικού.
10

11

4

ΠΙΣΩ

ΚΟΡΥΦΗ

Αναβοσβήνει 
δύο φορές
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11

AUX IN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Ενσωματωμένο φως LED

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης 
ή αποσυνδέστε την υπάρχουσα 
αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

• Πιέστε με αιχμηρό αντικείμενο για 5 
δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές προεπιλογές.

• Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 mm) για 
εξωτερική συσκευή ήχου.
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• Το ηχείο τροφοδοτείται από είσοδο AC.

• Συνδέστε την υποδοχή AC IN στο ηχείο σε 
μια πρίζα (19V      2,1A) χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο καλώδιο.

• Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι 
η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση 
στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της 
μονάδας.

Άναμμα και σβήσιμο

Κατάσταση LED Κατάσταση

3 Ξεκινώντας

Σύνδεση τροφοδοσίας

Προσπάθεια σύνδεσης με 
το δρομολογητή

Η σύνδεση Wi-Fi πέτυχε
 
Η σύνδεση WiFi απέτυχε

Αναβοσβήνει με μπλε 
χρώμα για 20 
δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση

Αναβοσβήνει κόκκινο 
για 5 δευτερόλεπτα

• Το ηχείο θα σβήσει αυτόματα μετά από 15 λεπτά εάν δεν 
υπάρξει λειτουργία από τον χρήστη ή αναπαραγωγή 
μουσικής.

Σημείωση

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 
για να απενεργοποιήσετε το ηχείο. 
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Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
      (Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω μέρος για 
8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 
σύνδεση Wi-Fi.

Μέχρι να ακουστεί ένας δεύτερος ήχος 
από το ηχείο και στη συνέχεια αφήστε 
το κουμπί. 

(Για έκδοση iOS και Android)

1

2

3

4

5

4 Σύνδεση

Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη 
λειτουργία)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα, 
tablet (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνα 
Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την Philips Sound App που 
υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για τον έλεγχο 
της μπάρας ήχου για να ακούτε αρχεία ήχου.

Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο 
ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε το 
ασύρματο ηχείο.  

Κάντε λήψη και εγκατάσταση της Philips 
Sound App που υποστηρίζεται από DTS 
Play-Fi σε τηλέφωνο ή tablet.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι 
ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.

Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi 
στον μπροστινό πίνακα να αλλάξει από 
γρήγορη αναλαμπή και να ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει πιο αργά. Όταν αναβοσβήνει 
αργά, αυτό σημαίνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη 
λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

Ξεκινήστε την Philips Sound App που 
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε 
αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi. 
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Σημείωση

Μόνο για έκδοση iOS

• Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. • Επιλέξτε ρύθμιση Wi-Fi.

6

7

8

Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το 
όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα 
για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε 
τα δικά σας επιλέγοντας Custom Name στο 
τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, 
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να 
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. 
Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό 
όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση 
λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. 
Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην 
απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην 
αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια 
της ενημέρωσης. 

Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική 
λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι 
σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο 
δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από 
οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο 
δίκτυο.

Το δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το iPhone θα 
πρέπει να αλλάξει προσωρινά σε συσκευή AP Play-Fi και 
να γίνει επανεκκίνηση της Philips Sound App για να 
ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi του προϊόντος. Δείτε τα 
παρακάτω βήματα:

• Επιλέξτε τη συσκευή Play-Fi 
στη ρύθμιση Wi-Fi

• Επιστρέψτε στην Philips 
Sound App για να συνεχίσετε 
τη ρύθμιση. 
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• Το WPS δεν είναι τυπική λειτουργία σε όλους τους 
δρομολογητές. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, 
χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση Wi-Fi.

• Πατήστε το κουμπί       (Wi-Fi) μία φορά εάν θέλετε να βγείτε 
από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα κλείσει αυτόματα μετά 
από 2 λεπτά.

• Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να 
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται 
αναβάθμιση μετά την αρχική ρύθμιση. Χωρίς την αναβάθμιση, 
δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες του προϊόντος.

• Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κρατήστε πατημένο 
το κουμπί Wi-Fi στο ηχείο για 8 δευτερόλεπτα έως ότου να 
ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η ένδειξη Wi-Fi ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει αργά. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, 
επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.

• Εάν θέλετε να αλλάξετε από το ένα δίκτυο σε άλλο, πρέπει να 
ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε το κουμπί       (Wi-Fi) στο 
ηχείο για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση 
Wi-Fi.

Ρύθμιση AirPlay

1 

2 

3  

4  

Σημείωση

Λειτουργία WPS

1  

2 

3  

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη σύνδεση 
Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή νεότερη έκδοση) και της 
μπάρας ήχου. 

Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να 
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό 
όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση 
λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. 
Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην 
απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην 
αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης. 

Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα 
της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να 
διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά 
σας επιλέγοντας Custom Name στο τέλος της 
λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται 
το προεπιλεγμένο όνομα.

Ξεκινήστε την Philips Sound App που 
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το 
προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική 
λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι 
σταθερή.
Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο 
Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από 
οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο 
δίκτυο.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για 
αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης θα 
εμφανίζει την ένδειξη PLAY-FI.

Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε οικιακό 
δίκτυο [Play-Fi Device (xxxxxx)]. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Philips Sound 
App που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για 
να ξεκινήσετε τη ζεύξη.

Πατήστε το κουμπί WPS 
στο δρομολογητή σας. 
Το κουμπί συνήθως 
επισημαίνεται με αυτό το 
λογότυπο WPS. 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
Wi-Fi για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν 
τόνο και η λυχνία Wi-Fi θα ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει δύο φορές. 

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει Wi-Fi Protected 
Setup (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς 
να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.  
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Ζεύξη με Ambilight TV

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενσωματωμένη λυχνία 
LED του ηχείου ώστε να ακολουθεί το χρώμα της 
τηλεόρασης Philips Ambilight. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε το φως ώστε να εμφανίζει 
ένα προκαθορισμένο στυλ χρώματος ή μπορείτε να 
σβήσετε το φως.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί      στο ηχείο για 
εναλλαγή της λειτουργίας φωτισμού: 1. Λειτουργία 
με Amblight, 2. Φωτισμός διάθεσης, 3. Απενεργ.

Ακολουθήστε τη Μουσική

1 

2

3 

4

5

6
Περιοχή/Έτος Σειρά 2019 Σειρά 2020

OLED984/OLED934
OLED854/OLED804
8804/8204
7504/7394/7354/
7334/7304

OLED935
OLED865/OLED855/
OLED805
9235/9435/9005
8555/8545/
8535/8505

OLED984
OLED804
7374

OLED935
OLED805
8265/8215

5 Λειτουργία 
φωτισμού

• Η ζεύξη θα λήξει μετά από 2 λεπτά.

Ευρώπη

Ασία Ειρηνικός

Σημείωση

Ρυθμίστε τα ηχεία σας ώστε να ακολουθούν τα 
χρώματα της τηλεόρασης Ambilight. Το ηχείο θα 
επεκτείνει το εφέ Ambilight από την οθόνη της 
τηλεόρασης.

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με τα ακόλουθα 
μοντέλα Philips Ambilight:

Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το 
ηχείο και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα στο 
ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Ανάψτε την Phillips Ambilight TV. Η ρύθμιση της 
ζεύξης του Ambilight TV πρέπει να γίνει στην 
τηλεόραση.

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως φαίνεται 
στην τηλεόραση Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > 
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > 
Con�gure.

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην 
τηλεόραση. 
Θα σας καθοδηγήσει για να πατήσετε 
παρατεταμένα το κουμπί       στο ηχείο για να 
μπείτε στη λειτουργία ζεύξης με το Ambilight TV.  

Όταν το ηχείο ανοίγει για ζεύξη, τα LED 
αναβοσβήνουν με κίτρινο χρώμα.

Όταν γίνει ζεύξη του ηχείου με την Ambilight 
TV, η λυχνία LED στο ηχείο θα ακολουθεί την 
Ambilight TV.

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεόραση 
Ambilight ή η τηλεόραση έχει αποσυνδεθεί, η 
λυχνία LED στο ηχείο θα αλλάξει αυτόματα στην 
παρακολούθηση μουσικής (Follow Music) κατά την 
αναπαραγωγή μουσικής.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα στυλ που 
ακολουθούν τη δυναμική του ήχου. 
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Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας LED.

• Πατήστε      και       μία φορά για να αυξήσετε τη 
φωτεινότητα του LED.

• Πατήστε       και       μία φορά για να αυξήσετε τη 
φωτεινότητα του LED.

Για να ρυθμίσετε τη λυχνία LED, πατήστε το 
κουμπί       στο ηχείο στη λειτουργία 2 
"Λειτουργία διάθεσης".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
προκαθορισμένα στυλ χρωμάτων. Για να ορίσετε 
χρώμα, πατήστε       και           για να επιλέξετε το 
στυλ χρώματος που θέλετε. 

Για να ρυθμίσετε τη λυχνία LED, πατήστε το 
κουμπί       στο ηχείο στη λειτουργία 1 
"Λειτουργία Ambilight".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
προκαθορισμένα στυλ χρωμάτων. Για να 
ορίσετε το χρώμα, πατήστε      και          για 
να επιλέξετε το στυλ χρώματος που θέλετε. 

1 

2 

Λειτουργία φωτισμού διάθεσης

1

2

Ρύθμιση φωτεινότητας 

Τα διαθέσιμα στυλ Follow Music είναι:
• Ζεστό λευκό - Προεπιλεγμένο σταθερό χρώμα
• Καυτή λάβα - Απόχρωση κόκκινου
• Βαθύ νερό - Απόχρωση μπλε
• Πράσινη φύση - Απόχρωση πράσινου
• Πορτοκαλί – Απόχρωση πορτοκαλί
• Λεμόνι – Απόχρωση κίτρινου
• Λεβάντα - Απόχρωση ανοιχτού μοβ χρώματος

Τα διαθέσιμα στυλ φωτισμού διάθεσης είναι:

• Ζεστό λευκό - Προεπιλεγμένο σταθερό χρώμα
• Καυτή λάβα - Κόκκινο σταθερό χρώμα
• Βαθύ νερό - Μπλε σταθερό χρώμα

Η λειτουργία φωτισμού διάθεσης (Λειτουργία 
χαλάρωσης) του ηχείου σας επιτρέπει να ανάψετε τη 
λυχνία LED (σταθερό φως) με ή χωρίς αναπαραγωγή 
ήχου.
Έτσι μπορείτε να φωτίσετε το δωμάτιό σας με φως LED. 

• Πράσινη φύση - Σταθερά πράσινο χρώμα
• Πορτοκαλί - Σταθερό πορτοκαλί χρώμα
• Λεμόνι - Σταθερά κίτρινο χρώμα
• Λεβάντα - Σταθερά ανοιχτό μοβ χρώμα

Σημείωση

• Διατηρήστε την τροφοδοσία αναμμένη στη λειτουργία 
φωτισμού διάθεσης. Δεν απαιτείται σύνδεση δικτύου ή 
Bluetooth στη λειτουργία φωτισμού διάθεσης.
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• Πατήστε      &          για να επιλέξετε 
χρώμα.

• Πατήστε       &     /      για να 
αυξήσετε/μειώσετε τη φωτεινότητα.

LED σβηστό

Επισκόπηση

Για να σβήσετε τη λυχνία LED, πατήστε το κουμπί   
στο ηχείο στη Λειτουργία 3 στη θέση "O�".

Follow 
Ambilight TV

Ακολουθήστε 
τη Μουσική

Φωτισμός 
διάθεσης 
(Λειτουργία 
χαλάρωσης)

Ακολουθεί το χρώμα της 
Ambilight TV

Αλλάζει ανάλογα με τον 
ρυθμό του ήχου κατά την 
αναπαραγωγή μουσικής

Σταθερό χρώμα

Λειτουργία Ambilight TV LED κατάστασης Ενέργεια

Απενεργ. Απενεργ.

1

2

3

Έγινε ζεύξη

Δεν έγινε ζεύξη

• Πατήστε και κρατήστε το πατημένο 
για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε 
στη λειτουργία ζεύξης.
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Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  
(Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω μέρος για 8 
δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία 
ζεύξης Bluetooth.

Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το 
Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε "Play-Fi 
Device (XXXXXX) -BT" για να ξεκινήσει η 
σύνδεση.  

Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική 
στη συσκευή Bluetooth.

• Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα    
για 2 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED να ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

• Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, προσπαθεί αυτόματα να 
επανασυνδεθεί στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

• Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε 
παρατεταμένα      για 2 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED 
να ξεκινήσει να αναβοσβήνει σιγά με μπλε χρώμα 3 φορές.

• Έτοιμη για ζεύξη
• Επανασύνδεση της 

τελευταίας 
συνδεδεμένης συσκευής

Ένδειξη LED Περιγραφή

Σταθερά μπλε Συνδέθηκε

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής

Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Έλεγχος αναπαραγωγής

1

2

3

Ακρόαση εξωτερικής συσκευής

Ακρόαση Spotify

1

2

6 Αναπαραγωγή 

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

• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη 
στη συσκευή σας.

• Η μέγιστη απόσταση για ζεύξη του ηχείου και της συσκευής 
Bluetooth είναι 20 μέτρα (66 πόδια).

• Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική 
συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 για 
αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε
• Μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.

• Ένα στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5mm.

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον 
υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.
Μεταβείτε στη διεύθυνση spotify.com/connect για 
να μάθετε πώς.

Χρησιμοποιώντας το στερεοφωνικό καλώδιο 
ήχου 3,5 mm, συνδέστε τη συσκευή 
αναπαραγωγής MP3 στην υποδοχή AUDIO IN 
της του προϊόντος. 

Πατήστε τα πλήκτρα της συσκευής 
αναπαραγωγής MP3 για να επιλέξετε και να 
αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική.

Σημείωση

Σημείωση

Αναβοσβήνει 
αργά με μπλε 
χρώμα
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Αναβάθμιση υλικολογισμικού

1

2

3

Ελέγξτε αν αυτή είναι η τελευταία έκδοση 
υλικολογισμικού στη διεύθυνση 
www.philips.com/support.
Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ 
στο (Software and drivers) Λογισμικό και 
προγράμματα οδήγησης.

Κατεβάστε το υλικολογισμικό σε μονάδα 
�ash USB.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αναβάθμιση 
υλικολογισμικού.

Για να λάβετε τις καλύτερες δυνατότητες και 
υποστήριξη, ενημερώστε το προϊόν σας με την πιο 
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Επιλογή 1:

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της 
Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να 
αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση μέσω του DTS 
Play-Fi με την Philips Sound App. Μεταβείτε στο 
μενού Settings και επιλέξτε PS Fine Tune για να το 
επιλέξετε. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, 
μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο αναβάθμισης για 
να προχωρήσετε αυτόματα. Όταν αυτό το προϊόν 
είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi, μπορεί να λάβει 
ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Κάντε 
αναβάθμιση πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση 
υλικολογισμικού για να βελτιώσετε την απόδοση 
αυτού του προϊόντος.

Επιλογή 2:

Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω USB
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Τροφοδοτικό 100-240V ~, 50/60Hz

115 x 212 x 116mm

Βάρος (κύρια μονάδα) 1,79Kg

Ασύρματο δίκτυο 802.11 a/b/g/n/ac

2412-2472MHz

5725-5825MHz

12±2dBm

20±2dBm

Εύρος Bluetooth

A2DP

περίπου 20m

Bluetooth
Έκδοση Bluetooth 4.2

Εύρος συχνότητας 2402-2480MHz

3dBm

Ισχύς εξόδου 40W RMS

Συχνότητα απόκρισης 20-20000Hz

> 70db

Ηχεία
Αντίσταση 40Hm

Ισχύς εισόδου

Οδηγός ηχείου

Γενικές πληροφορίες

Ενισχυτής

Υποστηριζόμενα δίκτυα7 Προδιαγραφές 
προϊόντος 

Σημείωση

• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

Εύρος συχνότητας 
πομπού 2,4G Wi-Fi

Ισχύς πομπού 
2,4G Wi-Fi

Εύρος συχνότητας 
πομπού 5G Wi-Fi

Ισχύς πομπού 5G Wi-Fi

15

Διαστάσεις 
(Π x Υ x Β)

1 x 3,5” γούφερ, 1 x 1” 
τουίτερ, 2 x παθητικά 
σώματα

30W (γούφερ), 10W 
(τουίτερ)

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης

Συμβατά προφίλ 
Bluetooth

Αναλογία σήματος 
προς θόρυβο

Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας 30 W

Κατανάλωση ενέργειας 
σε ημιαναμονή 

6 W



Wi-Fi

Bluetooth

Γενικά

Προειδοποίηση

8 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων 

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα 
της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην 
προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν 
μόνοι σας.
Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του 
προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε 
επισκευή.  Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε 
κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη 
στη διεύθυνση www.philips.com/support. 

Δεν ανάβει
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

• Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή AC IN του ηχείου είναι 
σωστά συνδεδεμένη.

• Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το 
ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 
λεπτά, εάν δεν ληφθεί ηχητικό σήμα ή δεν 
συνδεθεί καμία συσκευή ήχου.

Δεν ακούγεται ήχος
• Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου.

• Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.

• Στη λειτουργία AUDIO IN, βεβαιωθείτε ότι η 
αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει 
διακοπεί.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται 
εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται
• Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Wi-Fi
• Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στο 

δρομολογητή.

• Τοποθετήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά στη 
μονάδα.

• Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι 
σωστός.

• Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το 
μόντεμ και το δρομολογητή Wi-Fi.

Η ποιότητα του ήχου από μια συνδεδεμένη 
συσκευή Bluetooth είναι κακή.
• Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη 

συσκευή πιο κοντά στο ηχείο, ή αφαιρέστε τυχόν 
εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στη συσκευή και 
στο ηχείο.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής 
της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι 

ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.

• Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή 
Bluetooth.

Δε μπορεί να συνδεθώ με τη συσκευή μου 
Bluetooth.
• Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι 

ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης 
της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

• Αυτό το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.

• Αυτό το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη 
συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε το και 
δοκιμάστε ξανά.
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Play-Fi

Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη των 
υποστηριζόμενων συσκευών Play-Fi από την 
εφαρμογή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο 

Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής 
Play-Fi.
• Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενο που 

διατίθεται μέσω της συσκευής, ενδέχεται να μην 
είναι προσβάσιμα, σε περίπτωση που ο πάροχος 
υπηρεσιών τερματίσει την υπηρεσία του.

• Εάν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε 
την Philips Sound App που υποστηρίζει DTS 
Play-Fi. Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής.

• Όταν το ηχείο οριστεί ως στερεοφωνικό ή για ήχο 
Surround, το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί στην 
εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.
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Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος

9 Ειδοποίηση

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Συμμόρφωση

Προειδοποίηση

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.

Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe BV δηλώνει 
ότι αυτό το προϊόν 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.

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. 
Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής 

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.

συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 
και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες 
και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις 
μπαταρίες με 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.

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.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των 
κανονισμών FCC. 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 που λαμβάνονται, 
συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να 
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

• 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.

• 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.

Σημείωση
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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.

Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνοτήτων
Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές 
απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες 
έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

IC-Canada :CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
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 πρέπει να προκαλεί 

παρεμβολές.
2 Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, 

συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να 
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.
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Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, δείτε http://patents.dts.com.Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που 
εδρεύουν στις ΗΠΑ/Ιαπωνία/Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες).
Οι ονομασίες DTS, Play-Fi και το λογότυπο DTS Play-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι ονομασίες Google, Google Play και Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι 
διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.   

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 Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες 
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. 

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ: www. spotify.com/connect/third-party-licenses.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®.

Για τον έλεγχο αυτού του ηχείου AirPlay 2, απαιτείται iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση. Η χρήση του σήματος "Works with Apple" 
σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει 
πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.
Οι ονομασίες Apple® και AirPlay® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
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Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.

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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