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1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

e Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά 
σε νερό.

f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. 
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

h Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά 
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα 
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού 
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που 
παράγουν θερμότητα. 

i Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

j Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Η επισκευή της συσκευής είναι 
απαραίτητη αν έχει σημειωθεί 
οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί 
υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω 
στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί 
σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί 
κανονικά ή αν έχει πέσει.

k ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση 
της μπαταρίας – Προς αποφυγή 
διαρροής του υγρού της μπαταρίας που 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, 
καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη 
μονάδα: 
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, 

με τις ενδείξεις πολικότητας + και - 
όπως υποδεικνύονται στη μονάδα. 

• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν 
η μονάδα δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Το υλικό περιέχει υπερχλωρικό 
οξύ - μπορεί να απαιτείται ειδικός 
χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

l Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά, στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, 
σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές 
θερμότητας.

Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:

Προσοχή

 • Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον 
καθορισμένο τύπο μπαταριών. Μην αναμιγνύετε 
καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην 
συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. 
Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις 
μπαταρίες από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τις 
μπαταρίες σε ξηρό μέρος.

 • Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια 
όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν εμφανίσει 
διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά 
και κατοικίδια.

 • Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις 
μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε 
υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε μπαταρίες 
στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες 
και μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην 
επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
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Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις 
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη 
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics 
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του 
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης 
ΕΚ παρέχεται στη συσκευασία.

  
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

 
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα 
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς 
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά 
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης 
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

  
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι 
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να 
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα 
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά 
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για 
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η 
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών 
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει 
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι 
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός 
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες 
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από 
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, 
προστατευτικό αφρώδες φύλλο). 
Το σύστημα αποτελείται από υλικά 
που μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν 
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη 
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
σχετικά με την απόρριψη υλικών 
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού 
εξοπλισμού.

  
Η σήμανση "Made for iPad" σημαίνει 
ότι κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει 
κατασκευαστεί ειδικά για σύνδεση με iPad 
και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή 
του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της 
Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή 
της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα 
ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να 
σημειωθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου 
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αξεσουάρ με iPad ενδέχεται να επηρεάσει την 
ασύρματη απόδοση.
Το iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., 
καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες 
χώρες. 
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα 
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα 
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην 
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση 
τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας. 

Σημείωση

 • Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά 
της μονάδας.
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2 Ασύρματο 
μικρόφωνο και 
δέκτης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας 
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να 
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη 
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν 
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας 
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός 
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου 
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω 
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους 
αριθμούς εδώ: 
Αριθμός μοντέλου _____________________
Αριθμός σειράς _______________________

Εισαγωγή
Με το ασύρματο μικρόφωνο και το δέκτη της 
Philips, μπορείτε:

• να συνδέσετε το δέκτη στο iPad (ή 
στο iPad και στο σύστημα Hi-Fi που 
διαθέτετε), για να τραγουδήσετε με 
το ασύρματο μικρόφωνο πάνω στη 
μουσική, με την εφαρμογή The Voice: 
On Stage.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας:

• Ασύρματο μικρόφωνο
• Δέκτης
• 3 μπαταρίες AAA
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση της μονάδας
Ασύρματο μικρόφωνο

  
a Υποδοχή εξόδου

• Για να χρησιμοποιήσετε το 
μικρόφωνο ξεχωριστά, συνδέστε 
το στην υποδοχή εισόδου MIC του 
συστήματος Hi-Fi που διαθέτετε.

b Θήκη μπαταρίας

c OFF/ON
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 

του μικροφώνου.

d Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Ανάβει με κόκκινο χρώμα 

όταν το ασύρματο μικρόφωνο 
ενεργοποιείται.

• Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 
όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι 
χαμηλή.

d

c

b

a
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Δέκτης

  
a Υποδοχή iPad

b Ενδεικτική λυχνία Bluetooth®

• Υποδήλωση της κατάστασης 
Bluetooth®.

c LINE-OUT
• Σύνδεση του δέκτη στο σύστημα Hi-

Fi που διαθέτετε.

a

b

c
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3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν 
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση 
μπαταριών μικροφώνου

Προσοχή

 • Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά 
από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην 
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

 • Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης 
των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η 
αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία 
ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

 • Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά 
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών 
και βγάλτε έξω τη θήκη μπαταριών.

 
2 Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA 

(παρέχονται) στη θήκη, με τη σωστή 
πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

 
3 Σπρώξτε προς τα πίσω τη θήκη 

μπαταριών και κλείστε το διαμέρισμα 
μπαταριών.

Σημείωση

 • Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο 
για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

 • Οι νέες μπαταρίες που τοποθετείτε στο μικρόφωνο 
διαρκούν για 30 ώρες συνεχούς χρήσης.

 • Όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει 
με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι η στάθμη των 
μπαταριών είναι χαμηλή και θα πρέπει να τις 
αντικαταστήσετε.
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4 Αναπαραγωγή

Τραγούδι με το ασύρματο 
μικρόφωνο

Σημείωση

 • Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα 
στο ασύρματο μικρόφωνο και το δέκτη είναι 
περίπου 10 μέτρα.

1 Συνδέστε το iPad στο δέκτη.
 » Στην οθόνη του iPad εμφανίζεται 

ένα παράθυρο προτροπής, που σας 
ζητά να εγκαταστήσετε τη σχετική 
εφαρμογή. 

 
2 Πατήστε YES (Ναι) στο παράθυρο 

προτροπής, για να προχωρήσετε στην 
εγκατάσταση της εφαρμογής (The Voice: 
On Stage) από το Apple App Store.

3 Μόλις η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με 
επιτυχία, ανοίξτε το The Voice: On Stage 
στο iPad.

 
4 Θέστε το διακόπτη OFF/ON του 

ασύρματου μικροφώνου στη θέση ON.
 » Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth® του 

δέκτη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
 » Το ασύρματο μικρόφωνο ξεκινά 

αυτόματα τη σύζευξη με το δέκτη.
 » Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση 

ολοκληρωθούν με επιτυχία, η 
ενδεικτική λυχνία Bluetooth® μένει 
σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα.

 
5 Βρείτε και κατεβάστε ένα εκπαιδευτικό 

βίντεο από το The Voice: On Stage και 
στη συνέχεια πατήστε Sing->RECORD 
(Τραγούδι > Εγγραφή) για να δείτε 
πώς μπορείτε να τραγουδήσετε με το 
ασύρματο μικρόφωνο και το iPad.
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6 Επιλέξτε ένα τραγούδι από το The Voice: 

On Stage και τραγουδήστε πάνω στη 
μουσική με το ασύρματο μικρόφωνο.

 
Συμβουλή

 • Αν το ασύρματο μικρόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο 
στο δέκτη για περισσότερα από 15 λεπτά, μεταβαίνει 
αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Για να 
ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, θα πρέπει να 
θέσετε το διακόπτη OFF/ON του μικροφώνου στη 
θέση OFF και μετά πίσω στη θέση ON.

 • Για να ρυθμίσετε τα εφέ ήχου, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της 
εφαρμογής.

 • Αν ακούγεται θόρυβος ή ηχώ, δοκιμάστε να 
αυξήσετε την απόσταση μεταξύ του μικροφώνου 
και του iPad ή να προσαρμόσετε τη γωνία του 
μικροφώνου προς το iPad.

Προαιρετική λειτουργία: 
Ακρόαση μουσικής από 
το σύστημα Hi-Fi που 
διαθέτετε
Για βέλτιστο εφέ ήχου, μπορείτε να 
συνδέσετε το δέκτη στο σύστημα Hi-Fi που 
διαθέτετε.

  
1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.:

• στην υποδοχή LINE-OUT του δέκτη,
• στην υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 χιλ. 

του συστήματος Hi-Fi που διαθέτετε.

2 Ενεργοποιήστε το σύστημα Hi-Fi και 
επιλέξτε την πηγή εισόδου ήχου 3,5 
χιλ. (για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης του συστήματος Hi-Fi). 

MP3 LINKLINE-OUT
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5 Πληροφορίες 
προϊόντος

Σημείωση

 • Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή 
χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Μικρόφωνο
Τροφοδοσία ρεύματος 3 μπαταρίες AAA
Κατευθυντικότητα Μονοκατευθυντικό
Ευαισθησία  -32 ± 3dB

Δέκτης
Έξοδος γραμμής ήχου 1000mV ± 100mV 

RMS 20kohm
Απόκριση συχνότητας 100Hz - 16kHz, ± 

3dB
Λόγος σήματος προς 
θόρυβο

> 85dB

Συνακρόαση > 40dB

Bluetooth®

Έκδοση 
Bluetooth®

V2.1 + EDR

Ζώνη 
συχνότητας

Ζώνη ISM 2.402-2.480 
GHz

Εμβέλεια 10 μέτρα (ελεύθερος 
χώρος)

Γενικές πληροφορίες
Διαστάσεις (Π x Υ 
x Β):

• Δέκτης
• Μικρόφωνο

41,5 x 45,5 x 10,5 χιλ.
162 x 333 x 162 χιλ.

Βάρος
• Δέκτης
• Μικρόφωνο

0,02 κιλά
0,33 κιλά
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6 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της 
συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην 
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα 
μόνοι σας. 
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί 
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
της Philips (www.philips.com/support). Όταν 
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να 
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε 
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον 
αριθμό σειράς.

Δεν υπάρχει ρεύμα στο ασύρματο 
μικρόφωνο
 • Ενδέχεται οι μπαταρίες να μην είναι 

σωστά τοποθετημένες ή να έχουν 
εξαντληθεί. Τοποθετήστε σωστά τις 
μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις (δείτε 
'Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών 
μικροφώνου' στη σελίδα 7).

 • Για εξοικονόμηση ενέργειας, το 
μικρόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στη 
λειτουργία αναμονής αν δεν είναι 
συνδεδεμένο στο δέκτη για περισσότερα 
από 15 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε 
ξανά το μικρόφωνο, θα πρέπει να θέσετε 
το διακόπτη OFF/ON του μικροφώνου 
στη θέση OFF και μετά πίσω στη θέση 
ON.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής 
ποιότητας
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο iPad.
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο σύστημα 

Hi-Fi που είναι συνδεδεμένο με το δέκτη.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή 

πηγή στο συνδεδεμένο σύστημα Hi-Fi.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά 
το δέκτη στο σύστημα Hi-Fi.

 • Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει σωστά το 
iPad.

 • Ελέγξτε αν έχετε ξεκινήσει την 
αναπαραγωγή μουσικής στο iPad.

Δεν μπόρεσα να ρυθμίσω τη σύνδεση 
μεταξύ του μικροφώνου και του δέκτη

• Ελέγξτε αν το ασύρματο μικρόφωνο 
και ο δέκτης είναι ενεργοποιημένα. 
Ο δέκτης ενεργοποιείται αυτόματα 
μόλις συνδεθεί σε iPad.

• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο 
μικρόφωνο και ο δέκτης βρίσκονται 
εντός της αποτελεσματικής 
εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι 
περίπου 10 μέτρα.

Ακούγεται θόρυβος ή ηχώς από το 
ασύρματο ηχείο

• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο iPad.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο 

σύστημα Hi-Fi που είναι συνδεδεμένο 
με το δέκτη.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του 
μικροφώνου και του iPad (ή του 
συστήματος Hi-Fi) ή προσαρμόστε τη 
γωνία του μικροφώνου προς το iPad 
(ή το σύστημα Hi-Fi).
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