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Σημαντικές πληροφορίες1

Ασφάλεια

Προειδοποίηση:

Γνωρίστε αυτά τα σύμβολα ασφαλείας

Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει μη μονωμένο 
υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων 
των μελών του νοικοκυριού σας, μην αφαιρείτε το 
κάλυμμα του προϊόντος.
Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε 
χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να 
διαβάσετε την εσώκλειστη βιβλιογραφία 
προσεκτικά, προκειμένου να προλάβετε 
προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν θα 
πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και 
αντικείμενα, που είναι γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, 
δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προλάβετε την ηλεκτροπληξία, 
ταιριάξτε το φαρδύ πτερύγιο του βύσματος στην 
φαρδιά υποδοχή και εισάγετε πλήρως.

• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της 
συσκευής.

• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της 
συσκευής.

• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή πάνω σε 
άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

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

• Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ μέσα στη 
συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση 
στο καλώδιο του ρεύματος, το βύσμα ή τον 
αντάπτορα για να αποσυνδέσετε αυτή τη 
συσκευή από το ρεύμα.

• Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε 
νερό.

• Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρασκευαστή.

• Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, 
όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού 
αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), τα 
οποία παράγουν θερμότητα.

• Προστατεύστε το καλώδιο του ρεύματος από το 
πάτημα ή το ζούληγμα, ειδικά στα βύσματα, τους 
ρευματολήπτες και το σημείο εξόδου τους από τη 
συσκευή.

• Χρησιμοποιήστε μόνο τις διατάξεις/εξαρτήματα 
που ορίζονται από τον παρασκευαστή.

• Χρησιμοποιήστε μόνο το καρότσι, τη βάση, το 
τρίποδο, τον οδηγό ή το τραπέζι που ορίζεται από 
τον παρασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή.

• Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι, να το 
χρησιμοποιείτε με προσοχή κατά την μετακίνηση 
του συνδυασμού καροτσιού/συσκευής 
προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμό από 
ανατροπή.

• Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές 
περιόδους.

• Αναθέστε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η 
συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε 
τρόπο, όπως όταν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο 
παροχής ρεύματος ή στο βύσμα, όταν έχει 
χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη 
συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή 
υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

• Προσοχή στη χρήση της μπαταρίας―Για να 
προλάβετε διαρροή της μπαταρίας, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, 
καταστροφή της περιουσίας ή ζημιά στο 
τηλεχειριστήριο:

• Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε 
υπερβολική ζέστη, όπως το ηλιακό φως, η 
φωτιά και τα παρόμοια.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή 
πιτσιλίσματα.

• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στη συσκευή 
(π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα 
κεριά).

• Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας 
ή ένας συζεύκτης συσκευής ως συσκευή 
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης 
πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.

• Εγκαταστήστε την μπαταρία σωστά, με 
το + και το - όπως είναι σημειωμένα στο 
τηλεχειριστήριο.

• Μην μπερδεύετε τις μπαταρίες (παλιές 
και καινούργιες ή άνθρακα και 
αλκαλικές κ.λπ.).

• Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το 
τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται 
για αρκετό καιρό.
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Προσοχή Σημείωση

Ασφάλεια ακοής

Πληροφορίες FCC

IC-Καναδάς: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ακούστε σε μέτρια ένταση

Πώς να ορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο 
έντασης ήχου

Ακούστε για εύλογα χρονικά διαστήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και 
έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για 
ψηφιακές συσκευές Τάξης Β, δυνάμει του Μέρους 
15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι 
σχεδιασμένα προκειμένου να προσφέρουν εύλογη 
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε 
οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν είναι 
εγκατεστημένος και δεν λειτουργεί 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 προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
στη λήψη ραδιοεπικοινωνιών και στην τηλεοπτική 
λήψη, που μπορούν να οριστούν με την 
απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του 
εξοπλισμού, ενθαρρύνουμε τον χρήστη να 
προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές 
λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω μέτρα:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 
των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή 
δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί 
οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπό(ους)/δέκτη(ες) 
που απαλλάσσονται από άδεια και που είναι 
σύμφωνοι με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, τα οποία 
απαλλάσσονται από άδεια.  Η λειτουργία 
υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί 
παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται παρεμβολές, 
συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί 
να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της 
συσκευής.

• Η πινακίδα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.• Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση 
διαδικασιών άλλων εκτός από τις παρούσες 
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στο 
λέιζερ ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

• Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. 
Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε 
κλίμακες ντεσιμπέλ, οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν απώλεια ακοής σε ένα 
φυσιολογικό άτομο, ακόμα και με έκθεση 
συντομότερη του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες 
κλίμακες ντεσιμπέλ προσφέρονται για εκείνους 
που μπορεί να έχουν ήδη βιώσει κάποια 
απώλεια ακοής.

• Ο ήχος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Με 
την πάροδο του χρόνου το «επίπεδο άνεσης» 
της ακοής σας προσαρμόζεται σε υψηλότερες 
εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από παρατεταμένη 
ακρόαση, αυτό που ακούγεται «φυσιολογικό» 
μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό 
και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να 
προφυλαχθείτε από αυτό, ορίστε την ένταση 
ήχου σε ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί 
η ακοή σας και αφήστε το εκεί.

• Ορίστε τον έλεγχο της έντασης σε χαμηλή 
ρύθμιση.

• Αυξήστε αργά τον ήχο μέχρι να τον ακούτε 
άνετα και καθαρά χωρίς παραμόρφωση.

• Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την 
κεραία λήψης.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού 
και δέκτη.

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

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

• Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και 
σε φυσιολογικά επίπεδα ασφαλείας, μπορεί 
επίσης να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον 
εξοπλισμό σας εύλογα και κάντε τα 
κατάλληλα διαλείμματα.

• Ακούστε σε λογική ένταση για εύλογο χρονικό 
διάστημα.

• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση 
του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.

• Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που 
δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε με προσοχή ή 
να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε 
πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις.

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες 
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας
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2 Το ηχείο σας για 
πάρτι

Τι υπάρχει στην συσκευασία
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας σας:

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς 
ήρθατε στην Philips! Για να ωφεληθείτε πλήρως 
από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση 
www.philips.com/support.

• Κύρια μονάδα
• Καλώδιο ρεύματος AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο ασφαλείας
• Κάρτα εγγύησης
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Επισκόπηση της 
κύριας μονάδας
Πάνω πάνελ:

1 USB play (Αναπαραγωγή USB)
2 Guitar in (Είσοδος κιθάρας)
3 Mic in (Είσοδος μικροφώνου)
4 Guitar vol (Ένταση κιθάρας)
5 Mic vol (Ένταση μικροφώνου)
6 Echo (Ηχώ)
7 Vocal fader (Εξασθένηση φωνητικών)
8 Ένταση ήχου +
9 Mute (Σίγαση)
10 Προηγούμενο
11 Αναμονή (κόκκινος δείκτης)

12 Ένταση ήχου -
13 Δείκτης επιπέδου μπαταρίας
14 Αναπαραγωγή/Παύση
15 Bluetooth (μπλε δείκτης)
16 Επόμενο
17 Light (Φωτισμός)
18 Voice changer (Μετατροπέας φωνής)
19 Bass (Μπάσα)
20 Treble (Πρίμα)
21 Line out (Έξοδος)
22 Line in (Είσοδος)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Επισκόπηση της 
κύριας μονάδας

Βασική αναπαραγωγή

Πίσω πάνελ:

1

2

1 Καροτσάκι
2 Πρίζα τροφοδοσίας AC

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 
3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
τη μονάδα.

• Πατήστε για να ελέγξετε το επίπεδο 
της κατάστασης ισχύος της 
μπαταρίας.

• Πατήστε επανειλημμένα για να 
κάνετε εναλλαγή μεταξύ της 
ενεργοποίησης και της 
απενεργοποίησης της εξασθένησης 
φωνητικών.

• Γυρίστε τον διακόπτη για τα Bass για 
να προσαρμόσετε το επίπεδο των 
μπάσων.

• Γυρίστε τον διακόπτη για τα Treble 
για να προσαρμόσετε το επίπεδο 
των πρίμων.

• Πατήστε επανειλημμένα για να 
κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τόνων 
φωνής: φωνή1/φωνή2/φωνή3/φωνή
4/απενεργοποίηση φωνής.

• Πατήστε για να μεταβείτε στο 
επόμενο κομμάτι.

• Πατήστε για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο κομμάτι.

• Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση 
του ήχου.

• Πατήστε για να σταματήσετε 
προσωρινά μια αναπαραγωγή. 
Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή.

• Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης της σίγασης.

• Γυρίστε για να προσαρμόσετε την 
ένταση ήχου του μικροφώνου.

• Γυρίστε για να προσαρμόσετε την 
ηχώ του μικροφώνου.

• Πατήστε για να χαμηλώσετε την 
ένταση του ήχου.
Πατήστε για να εισέλθετε σε 
λειτουργία Bluetooth.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 
να αποσυνδεθείτε από το Bluetooth.

• Πατήστε επανειλημμένα για να 
ανάψετε την κατάσταση φωτισμού του 
φωτισμού του ηχείου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα 
φωτορυθμικά.
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Προσοχή

Προσοχή

Σημείωση

Ξεκινώντας3

Αριθμός μοντέλου
Σειριακός αριθμός

• Εισάγετε μια συσκευή 
αποθήκευσης USB για 
αναπαραγωγή ήχου.

• Γυρίστε τον διακόπτη Guitar vol 
για να προσαρμόσετε την 
ένταση της κιθάρας (εάν είναι 
συνδεδεμένη).

• Είσοδος μικροφώνου.

• Είσοδος κιθάρας.

• Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή 
μέσω της θύρας jack Line in για 
την αναπαραγωγή ήχου.

• Έξοδος ήχου σε εξωτερική 
συσκευή μέσω θύρας jack Line 
out.

• Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση 
διαδικασιών άλλων εκτός από τις παρούσες 
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στο 
λέιζερ ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

• Πριν από τη σύνδεση στο ρεύμα AC, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις συνδέσεις.

• Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η 
τάση του τροφοδοτικού αντιστοιχεί στην τάση 
που είναι εκτυπωμένη στην πίσω ή την κάτω 
πλευρά του προϊόντος.

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το 
καλώδιο του ρεύματος, τραβήξτε πάντα το φις 
από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το 
κεφάλαιο σε ακολουθία.
Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί 
το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αυτής της 
συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός 
αριθμός βρίσκονται στην πίσω πλευρά της 
συσκευής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος AC στην υποδοχή 
AC στην πρίζα στο πίσω μέρος της μονάδας.
Στη συνέχεια εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου 
του ρεύματος AC σε μια πρίζα.

Η ποιότητα και ο τύπος εισόδου του καλωδίου του 
ρεύματος ποικίλει ανάλογα με την περιοχή.

Συνδέστε την ισχύ
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Ενεργοποίηση

Ρυθμίστε τα μπάσα και τα πρίμα

Σημείωση

Πατήστε

20%

100%

50%

80%

100%

15 δευτερόλεπτα

20%

Χαμηλή 
μπαταρία

50%

80%

100%

• Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο του ρεύματος AC 
για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. 
Οι δείκτες της μπαταρίας αναβοσβήνουν με 
διαφορετικούς τρόπους για να υποδείξουν την 
κατάσταση φόρτισης.

• Το ηχείο είναι σχεδιασμένο με ένα μικρό 
χαρακτηριστικό ελέγχου της μπαταρίας 
για την άνεσή σας.

• Πατήστε      το κουμπί για να φανεί το 
τρέχον επίπεδο της μπαταρίας στους 
δείκτες LED της μονάδας στην κατάσταση 
ενεργοποίησης, ενώ η μονάδα δεν 
φορτίζει.• Το ηχείο για πάρτι θα μπαίνει πάντα σε 

λειτουργία ζεύξης Bluetooth κάθε φορά που το 
ενεργοποιείτε.

Γυρίστε τον διακόπτη για τα  Bass για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο των μπάσων. Γυρίστε προς 
τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε το επίπεδο των 
μπάσων και γυρίστε αντίστροφα προς τη φορά του 
ρολογιού για να μειώσετε το επίπεδο των μπάσων. 
Γυρίστε τον διακόπτη για τα Treble για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο των πρίμων. Γυρίστε προς 
τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε το επίπεδο και 
γυρίστε αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού για 
να μειώσετε το επίπεδο.

4 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 100% πλήρης
3 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 80% πλήρης
2 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 50% πλήρης
1 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 20% πλήρης

(υποδεικνύει ότι απαιτείται φόρτιση)

Σημείωση: Όταν το επίπεδο της μπαταρίας 
είναι χαμηλό, όλοι οι δείκτες LED της 
μπαταρίας θα αναβοσβήνουν και ακούγεται 
ένας τόνος ειδοποίησης.

Σημείωση: Οι τέσσερις δείκτες της μονάδας θα 
σβήσουν σε 15 δευτερόλεπτα αφού η μπαταρία θα 
έχει φορτιστεί πλήρως.

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι.

Φορτίστε την 
ενσωματωμένη μπαταρία
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Σημείωση

4 5

Συνδέστε μια συσκευή

1

2 Φωτορυθμικά
3 δευτ.

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Πριν κάνετε ζεύξη μιας συσκευής με αυτό το 
προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της για τη 
συμβατότητα του Bluetooth.

• Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει κατά το 
μέγιστο οκτώ συσκευές στις οποίες έχει γίνει 
ζεύξη. Η ένατη συσκευή, στην οποία θα γίνει 
ζεύξη, θα αντικαταστήσει την πρώτη.

• Το όποιο εμπόδιο μεταξύ αυτού του προϊόντος 
και μιας συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώνει 
το εύρος λειτουργίας. Κρατήστε το μακριά από 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που 
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

• Το εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτού του 
προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι 
κατά προσέγγιση 10 μέτρα (30 πόδια).

Το προϊόν μπορεί να μεταδίδει ζωντανά 
μουσική από τη συσκευή Bluetooth σας στο 
σύστημα μέσω Bluetooth.

1. Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε το 
κουμπί Light επανειλημμένα για να κάνετε 
εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών 
λειτουργιών φωτισμού του φωτισμού του 
ηχείου.

2. Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί Light για 3 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε τα φωτορυθμικά.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί     
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το 
ηχείο για πάρτι. Η μονάδα μπαίνει αυτόματα σε 
λειτουργία ζεύξης Bluetooth και το μπλε πίσω 
φως του κουμπιού     και το μπλε φως του 
ηχείου αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν 
να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.

1. Όταν το ηχείο για πάρτι είναι σε πηγή USB ή 
Εισόδου, πατήστε σύντομα το κουμπί     για να 
κάνετε εναλλαγή της πηγής Bluetooth και να 
βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης. Το 
μπλε πίσω φως του κουμπιού     και το μπλε 
φως του ηχείου θα αναβοσβήνουν για να σας 
υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή 
Bluetooth.

2. Στη συσκευή Bluetooth σας, ενεργοποιήστε το 
Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth 
στις οποίες μπορεί να γίνει ζεύξη.

3. Επιλέξτε [Philips TAX5206] που εμφανίζεται 
στη συσκευή σας για ζεύξη. Μετά από επιτυχή 
σύνδεση, το μπλε πίσω φως του κουμπιού   
παραμένει σταθερό.

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε τον 
διακοσμητικό φωτισμό

Συνδέστε μια συσκευή 
αυτόματα

Συνδέστε μια συσκευή 
χειροκίνητα

Αλλαγή του εφέ 
φωτισμού

Αναπαραγωγή ήχου 
μέσω Bluetooth

Λειτουργία 
φωτισμού 1

Λειτουργία 
φωτισμού 2

Λειτουργία 
φωτισμού 3

Λειτουργία 
φωτισμού 4

Απενεργοποίηση 
φωτός

Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση
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Αποσυνδέστε μια συσκευή

Σημείωση

Σημείωση

6

1

2

 Σημείωση
• Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, 

αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.
• Όταν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται πέρα από 

την έγκυρη απόσταση για το Bluetooth, η μονάδα 
θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη συσκευή.

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί     της 
μονάδας για 8 δευτερόλεπτα για να 
αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και να 
καθαρίσετε τις πληροφορίες ζεύξης του 
Bluetooth.

• Χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου το βύσμα USB 
στην υποδοχή εάν θέλετε να επιστρέψετε στο 
USB από τις άλλες πηγές.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει ήχο που 
μπορεί να αναπαραχθεί σε υποστηριζόμενες 
μορφές. Υποστηριζόμενες μορφές: MP3, WAV, 
WMA, FLAC. Ο ήχος σε μορφή FLAC υποστηρίζει 
μόνο ρυθμό μεταβίβασης δεδομένων όχι πάνω 
από 16 και ταχύτητα κώδικα 1M.
Η μονάδα υποστηρίζει κατά το μέγιστο 128G 
USB και μορφή αρχείου FAT16/FAT32/exFAT.

• Εάν η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται και δεν 
διαβάζεται ή το περιεχόμενο ήχου στο USB δεν 
μπορεί να αναπαραχθεί, το ηχείο για πάρτι θα 
κάνει αυτόματη εναλλαγή σε πηγή Bluetooth.

2. Στη συσκευή Bluetooth σας, ενεργοποιήστε το 
Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth 
στις οποίες μπορεί να γίνει ζεύξη.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί     
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το 
ηχείο για πάρτι και στη συνέχεια θα ακούσετε 
έναν τόνο ειδοποίησης.

2. Εισάγετε το βύσμα USB της συσκευής στην 
υποδοχή USB.

4. Αυτόματη αναπαραγωγή τραγουδιού.

3. Το μπλε πίσω φως του κουμπιού     θα σβήσει 
και το ηχείο για πάρτι θα γυρίσει αυτόματα στην 
πηγή USB.

3. Επιλέξτε [Philips TAX5206]
που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη. 
Μετά από επιτυχή σύνδεση, το μπλε πίσω φως 
του κουμπιού     παραμένει σταθερό.

Αναπαραγωγή από 
συσκευή αποθήκευσης 
USB

Αναπαραγωγή ήχου 
μέσω USB

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί     
του ηχείου για πάρτι για 3 δευτερόλεπτα για 
να κάνετε αποσύνδεση από την τρέχουσα 
συσκευή.
Το πίσω μπλε φως του κουμπιού     και το 
μπλε φως του ηχείου θα αναβοσβήνουν 
για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με 
μια συσκευή Bluetooth.
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Ρυθμίστε την ένταση ήχου

Υποστηριζόμενες μορφές MP3

Ελέγξτε την αναπαραγωγή

Κουμπί Ενέργεια

7

Ακρόαση σε εξωτερική συσκευή 

Αναπαραγωγή από συσκευή 
αναπαραγωγής MP3

Έξοδος

Σημείωση

Στη θύρα jack  Line in στο προϊόν.
Στη θύρα των ακουστικών της συσκευής 
αναπαραγωγής MP3.

 Line in

• Χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου το καλώδιο εισόδου 
του ήχου στη θύρα jack  Line in εάν θέλετε να 
επιστρέψετε στην Είσοδο από άλλες πηγές.

Στη λειτουργία USB ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούτε σε εξωτερική 
συσκευή ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το 
κουμπί +/- στο ηχείο για πάρτι για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Το πράσινο φως του ηχείου θα αλλάξει αναλόγως 
για να υποδείξει την προσαρμογή της έντασης 
του ήχου.

Αυτή η μονάδα διαθέτει θύρα jack Line out. 
Μπορείτε να εξάγετε τα αναλογικά στερεοφωνικά 
ακουστικά σήματα σε εξωτερικές συσκευές, όπως 
ένα ενεργό ηχείο. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 
(δεν προμηθεύεται) στη θύρα jack Line out στο 
πάνω πάνελ της μονάδας και τη γραμμή στη 
θύρα jack της εξωτερικής συσκευής και η μονάδα 
θα εξάγει ήχο αυτόματα στην εξωτερική συσκευή.

Συμβατές συσκευές USB:
•  USB μνήμη φλας (USB 2.0)
•  USB �ash players (USB 2.0)
•  Κάρτες μνήμης (απαιτεί επιπλέον 

καρταναγνώστη για να λειτουργήσει με αυτή τη 
μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:
•  Μορφή USB ή αρχείου μνήμης: FAT16, FAT32, 

exFAT (μέγεθος τομέα: 512 bytes)
•  Μορφή ήχου: MP3, WAV, WMA, FLAC.
•  Κατάλογος με 8 επίπεδα κατά το μέγιστο
•  Μέγιστη υποστήριξη 128G USB

•  Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το 
μέγεθος του ονόματος του αρχείου)

•  Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 64
•  Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•  Υποστηριζόμενοι ρυθμοί μεταβίβασης 

δεδομένων: 32-384 (kbps) μεταβλητοί ρυθμοί 
μεταβίβασης δεδομένων

Πατήστε για να μεταβείτε στο 
προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.
Αυξήστε/μειώστε την ένταση του 
ήχου.
Πατήστε για παύση ή συνέχιση της 
αναπαραγωγής.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί     
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το 
ηχείο για πάρτι και στη συνέχεια θα ακούσετε 
έναν τόνο ειδοποίησης.

2. Συνδέστε το καλώδιο εισόδου του ήχου (δεν 
προμηθεύεται) με βύσμα 3,5 mm και στα δύο άκρα:

3. Το μπλε πίσω φως του κουμπιού     θα σβήσει 
και το ηχείο για πάρτι θα γυρίσει αυτόματα στην 
πηγή Εισόδου.

4. Αναπαράγετε ήχο στη συσκευή αναπαραγωγής 
MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της).

Πληροφορίες για 
δυνατότητα 
αναπαραγωγής από USB

Αναπαραγωγή ήχου 
μέσω Εισόδου (Line in)



Είσοδος κιθάρας98

Ρυθμίστε την ένταση 
μικροφώνου

Ρυθμίστε την ένταση της 
κιθάρας

Ρυθμίστε την ηχώ

Εξασθένιση φωνητικών

Μετατροπέας φωνής

1

2

6,3 mm
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Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν προμηθεύεται) στη 
θύρα jack Mic in της μονάδας και προσαρμόστε 
την ένταση του μικροφώνου γυρίζοντας τον 
διακόπτη Mic vol.
Τώρα απολαύστε το τραγούδι καραόκε.

Μπορείτε να συνδέσετε μια κιθάρα σε αυτό το 
ηχείο για πάρτι άμεσα μέσω της θύρας jack 
Guitar in στο πάνω πάνελ.
1 Χρησιμοποιήστε βύσμα κιθάρας 6,3 mm (1/4") 

(δεν προμηθεύεται) για να συνδέσετε την 
κιθάρα σας στην θύρα jack Guitar in.

2 Η ένταση της συνδεδεμένης κιθάρας σας 
μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη Guitar 
vol στο πάνω πάνελ.

Προσαρμόστε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου 
στο επιθυμητό σας επίπεδο γυρίζοντας τον 
διακόπτη Echo στο πάνω πάνελ.

Πατήστε το κουμπί Vocal fader στο πάνω πάνελ 
για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης της εξασθένισης 
φωνητικών.

Πατήστε το κουμπί Voice changer στο πάνελ για 
να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τόνων 
φωνής: φωνή1/φωνή2/φωνή3/φωνή
4/απενεργοποίηση φωνής.

Τραγουδήστε μέσω 
μικροφώνου

Guitar in

Guitar vol



Σημείωση

Φόρτιση USB10
Φορτίστε μια 
εξωτερική συσκευή
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• Η φόρτιση USB υποστηρίζει μόνο εξωτερική 
φόρτιση 5 V, 1 A. Δεν υποστηρίζει φόρτιση 
συσκευών με υψηλότερο ρεύμα φόρτισης, όπως 
iPad, κ.λπ.

Με αυτό το ηχείο για πάρτι, μπορείτε να 
φορτίσετε τις εξωτερικές σας συσκευές, όπως το 
κινητό σας τηλέφωνο.
1  Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ηχείο 

για πάρτι μέσω ενός καλωδίου USB (δεν 
προμηθεύεται).

2  Συνδέστε το ηχείο για πάρτι στο ρεύμα.

Μόλις αναγνωριστεί το κινητό τηλέφωνο, 
ξεκινάει η φόρτιση.

5 V     1 A



      

Πληροφορίες προϊόντος11
Προδιαγραφές Συντήρηση

Βάρος
Κύρια μονάδα 10,52 kg

Διαστάσεις
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 309 x 700 x 322 mm

Γενικές πληροφορίες
Καλώδιο ρεύματος AC 100-240 V~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Χωρητικότητα 
μπαταρίας

Μπαταρία

Έκδοση Bluetooth

Ζώνη συχνότητας 
Bluetooth

Εύρος Bluetooth

Bluetooth
V5.0

10 m (ελεύθερος χώρος)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM Ζώνη

Άμεση έκδοση USB 

USB
2.0 Πλήρους ταχύτητας

5 V, 1AΥποστήριξη φόρτισης

Αντίσταση ηχείου

Ευαισθησία

Ηχείο
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

Ισχύς AC (RMS)

Ισχύς μπαταρίας

Συχνότητα απόκρισης

Αναλογία σήματος προς θόρυβο

Συνολική αρμονική παραμόρφωση

30 W

160 W

 40 Hz-20 KHz,-12dB

≥ 65 dBA

80 W

Ισχύς AC (μέγιστη)

Ενισχυτής Καθαρίστε την καμπίνα

≤ 10 %
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• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα 
ελαφρώς νοτισμένο με ήπιο διάλυμα 
απορρυπαντικού.
Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα, το οποίο 
περιέχει αλκοόλ, αλκοόλες, αμμωνία ή 
λειαντικά.

Μορφή ζωντανής μετάδοσης: SBC, ζωντανή 
μετάδοση μουσικής (A2DP),
Έλεγχος αναπαραγωγής/έντασης ήχου: AVRCP
Υποστήριξη Multipoint (πολλαπλή σύζευξη)

Ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη 
7,4V 4400 mAh

Οικολογική εφεδρεία, 
λιγότερη κατανάλωση



Προσοχή
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Σχετικά με τη συσκευή 
Bluetooth

Δεν τροφοδοτείται

Χωρίς ήχο

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

Δεν μπορεί να εμφανίσει κάποια 
αρχεία στη συσκευή USB

Δεν γίνεται σύνδεση με τη συσκευή

15EL

• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της 
μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην 
προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα 
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση 
αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία 
πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα δεν 
λυθεί, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Philips
(www.philips.com/support).
Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, βεβαιωθείτε 
ότι η μονάδα σας είναι σε κοντινή απόσταση και 
ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός 
είναι διαθέσιμοι.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά από 
σύνδεση με μια συσκευή με δυνατότητα 
Bluetooth

Η συσκευή, στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν, 
συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας 
AC της μονάδας έχει συνδεθεί σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην 
πρίζα AC.

• Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα 
γυρνάει σε αναμονή αυτόματα 15 λεπτά 
αφού μια αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος 
της και δεν διενεργείται κανένας έλεγχος.

• Ο αριθμός των φακέλων ή αρχείων στη 
συσκευή USB έχει υπερβεί ένα ορισμένο 
όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

• Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν 
υποστηρίζονται.

• Η συσκευή USB είναι ασύμβατη με τη 
μονάδα. Δοκιμάστε μια άλλη.

• Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

• Αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το 
βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

• Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε 
τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή 
απομακρύνετε το όποιο εμπόδιο μεταξύ 
τους.

• 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 προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με 
μια άλλη συσκευή με δυνατότητα 
Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη 
συσκευή και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

• Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε 
τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή 
απομακρύνετε το όποιο εμπόδιο μεταξύ 
τους.

• Για κάποιες συσκευές, η σύνδεση 
Bluetooth μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί 
αυτόματα σαν χαρακτηριστικό 
εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν 
υποδεικνύει την όποια δυσλειτουργία 
αυτού του προϊόντος.
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Φροντίδα του περιβάλλοντος Ειδοποίηση εμπορικού 
σήματος

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και 
παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά 
και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

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

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει 
μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να 
απορριφθούν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 
και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς 
κανόνες και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν και τις 
μπαταρίες με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Η ορθή απόρριψη των παλιών προϊόντων και 
μπαταριών συμβάλλει στην πρόληψη των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μιας χρήσης

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μιας χρήσης, 
δείτε το τμήμα εγκατάστασης των μπαταριών.

Όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία συσκευασίας 
έχουν παραλειφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να 
κάνουμε τη συσκευασία εύκολη στο 
διαχωρισμό σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), 
αφρώδες πολυστυρένιο (αποσβεστήρας) και 
πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστασία με 
αφρώδες φύλλο). Το σύστημά σας αποτελείται 
από υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου εάν 
αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη 
εταιρία.  Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς 
αναφορικά με την απόρριψη των υλικών 
συσκευασίας, των εξαντλημένων μπαταριών και 
του παλιού εξοπλισμού.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα 
Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά 
σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. 
και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από 
την MMD Hong Kong Holding Limited 
γίνεται κατόπιν αδείας.  Άλλα εμπορικά 
σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των 
αντίστοιχων κατόχων τους.

Αυτή είναι μια συσκευή ΤΑΞΗΣ ΙΙ με 
διπλή μόνωση και δεν παρέχεται καμία 
προστατευτική γείωση.
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Οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις γίνονται σε 
αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί 
ρητώς από την MMD Hong Kong Holding 
Limited, μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του 
χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας περί 
ραδιοφωνικών παρεμβολών.
Δια της παρούσας, η MMD Hong Kong Holding 
Limited δηλώνει ότι το προϊόν είναι 
συμμορφωμένο με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και 
τις άλλες σχετικές διατάξεις της RED Directive 
2014/53/EU και των UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε 
τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση 
www.philips.com/support.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της 
μπαταρίας σας
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