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1 Σημαντικό

Σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας
Η μετάφραση αυτού του εγγράφου 
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ 
της αγγλικής και της μεταφρασμένης 
έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας 

  
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο 
υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για 
την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, 
μην αφαιρείτε το κάλυμμα. 
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή 
σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα 
πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το 
επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, 
έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα 
κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην 
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία 
και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα 
που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε 
σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με 
πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε 
το βύσμα με την υποδοχή.) 
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 Προστατεύετε το καλώδιο 
ρεύματος ώστε να μην πατηθεί 
ή κοπεί, ειδικά στα φις.

j Η συσκευή δεν πρέπει να 
εκτίθεται σε υγρά. 

k Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω 
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που 
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). 

l Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

m Αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων 
ή όταν δεν χρησιμοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

n Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει 
να γίνεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Είναι απαραίτητη η 
επισκευή της συσκευής όταν έχει 
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως 
εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο 
ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν 
χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα 
πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή 
εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν 
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
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o Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης 
χρησιμοποιείται το βύσμα 
τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας 
συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης 
παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής

  
Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.
• Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να 
παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ 
που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια 
ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και 
σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από 
ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των 
ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες 
που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε 
ορισμένο βαθμό.

• Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. 
Με την πάροδο του χρόνου το 
"επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε 
υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά 
από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που 
ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην 
πραγματικότητα να είναι δυνατό και 
επιβλαβές για την ακοή σας. Για την 
προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση 
σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού 
προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την 
αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές 
επίπεδο έντασης:
• Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή 

ρύθμιση. 
• Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να 

μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, 
χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα 
χρονικά διαστήματα:
• Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, 

ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” 
επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης 
απώλεια ακοής.

• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον 
εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να 
κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες 
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Να ακούτε σε λογική ένταση και για 

εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε 

την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η 
ακοή σας.

• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να 
μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω 
σας.

• Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, 
να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να 
διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων/
αξεσουάρ

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.
com/support για να παραγγείλετε 
ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Σημείωση

 
Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε 
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη 
διεύθυνση www.philips.com/support.

http://www.philips.com/support
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Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις 
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς 
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations 
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του 
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips 
Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα 
εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips 
N.V. και χρησιμοποιούνται από την 
WOOX Innovations Limited κατόπιν 
αδείας της Koninklijke Philips N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί 
το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα 
της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει 
αντίστοιχα τα αποθέματά της.

 
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.
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.

  
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα 
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα 
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην 
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε 
χρήση τους από τη WOOX Innovations 
γίνεται κατόπιν αδείας. 

 
Το Skype είναι εμπορικό σήμα της Skype 
ή των συνδεόμενων με αυτήν εταιρειών. 
Παρόλο που αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί 
και πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης 
για ποιότητα ήχου και βίντεο, δεν είναι 
εγκεκριμένο από τη Skype, τη Skype 
Communications S.a.r.l. ή οποιαδήποτε 
από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους.

  
Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης μέσω Skype.
Το Skype δεν αντικαθιστά το τηλέφωνό 
σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση

 • Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής.
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2 Το τηλέφωνο 
WeCall

Για να επωφεληθείτε πλήρως από 
την υποστήριξη που προσφέρει η 
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome. 

Εισαγωγή
Αυτό το ηχείο συνδιάσκεψης Bluetooth 
(τηλέφωνο WeCall) σας επιτρέπει να:

• συνδεθείτε σε smartphone με 
δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε 
μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας 
μέσω του τηλεφώνου WeCall.

• συνδεθείτε σε υπολογιστή PC/Mac με 
δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε 
μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας 
μέσω του τηλεφώνου WeCall.

• συνδεθείτε σε τηλέφωνο iPhone ή 
Android με δυνατότητα Bluetooth και 
να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης 
μέσω του τηλεφώνου WeCall με τη 
βοήθεια της εφαρμογής WeCall.

• ακούσετε μουσική από μια φορητή 
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth 
ή έναν υπολογιστή PC/Mac.

• να φορτίσετε το iPhone, το 
τηλέφωνο Android ή άλλες 
φορητές συσκευές, όπως μια 
συσκευή αναπαραγωγής MP3.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρακάτω 
τεμάχια που περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία του ηχείου WeCall:

• Τηλέφωνο WeCall
• Τροφοδοτικό
• 1 συγκρότημα σύνδεσης Android 

(προσαρμογέας με καλώδιο USB)
• 1 προσαρμογέας 

σύνδεσης 30 ακίδων
• 1 προσαρμογέας σύνδεσης Lightning
• Εκτυπωμένο υλικό
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Επισκόπηση προϊόντος

  
a Συσκευή χειρός

b Ενδεικτική λυχνία 
• Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης 

Bluetooth.

c 

• Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση 
κινητού.

• Τερματισμός μιας κλήσης κινητού 
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Πατήστε για περισσότερα 
από 2 δευτερόλεπτα, για να 
πραγματοποιήσετε μη αυτόματη 
σύζευξη με μια συσκευή με 
δυνατότητα Bluetooth.

d +/-
• Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη 

διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την 
αναπαραγωγή μουσικής.

• Πατήστε για περισσότερα 
από 5 δευτερόλεπτα, για να 
καταργήσετε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες σύζευξης.

c

d

e

a

f

g ih j

k

b

e 

• Σίγαση των ενσωματωμένων 
μικροφώνων του τηλεφώνου WeCall 
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ώστε 
ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας 
ακούσει.

f Βάση σύνδεσης για το 
κινητό σας τηλέφωνο

g 

• Υποδοχή ακουστικών.

h  5V 1A
• Υποδοχή ρεύματος.

i CHARGING 
• Υποδοχή για φόρτιση φορητών 

συσκευών, όπως iPhone, τηλέφωνο 
Android ή συσκευή αναπαραγωγής 
MP3.

j 

• Υποδοχή για σύνδεση συσκευής 
χειρός.

k Επιτραπέζια βάση για το 
τηλέφωνο WeCall
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3 Ξεκινήστε
Προσοχή

 • Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή 
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών 
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο 
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη 
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς 
λειτουργίες.

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

Σύνδεση της συσκευής 
χειρός
• Συνδέστε τη συσκευή χειρός στην 

υποδοχή  στο πίσω μέρος του 
τηλεφώνου WeCall.

 
Τοποθέτηση του τηλεφώνου 
WeCall
• Με το στήριγμα της επιτραπέζιας βάσης, 

τοποθετήστε το τηλέφωνο WeCall σε ένα 
σκληρό και επίπεδο τραπέζι κοντά σε 
πρίζα AC.

 
Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

 • Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η 
τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που 
εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο 
κάτω μέρος της μονάδας.

 • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το 
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα 
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το 
καλώδιο.

 • Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες 
συνδέσεις.

• Συνδέστε το τροφοδοτικό: 
• στην υποδοχή  5V 1A στο πίσω 

μέρος του τηλεφώνου WeCall.
• στην πρίζα.
 » Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει 

με μπλε χρώμα.
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Σύνδεση σε συσκευή με 
δυνατότητα Bluetooth
Μπορείτε να συζεύξετε το τηλέφωνο 
WeCall με μια κινητή συσκευή με 
δυνατότητα Bluetooth (όπως το κινητό 
σας τηλέφωνο ή tablet) ή υπολογιστή PC/
Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε 
μουσική από το τηλέφωνο WeCall ή να το 
χρησιμοποιήσετε για ανοιχτή ακρόαση κατά 
την πραγματοποίηση κλήσεων κινητού ή VoIP.

Σημείωση

 • Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα 
στο τηλέφωνο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα 
Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

 • Για εξοικονόμηση ενέργειας, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή για σύζευξη και σύνδεση, 
η ενδεικτική λυχνία Bluetooth του ηχείου 
απενεργοποιείται αυτόματα σε 5 λεπτά. Μπορείτε 
να πατήσετε το  για να ενεργοποιήσετε ξανά τη 
λειτουργία Bluetooth στο ηχείο.

1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη 
συσκευή Bluetooth.

2 Επιλέξτε "WeCallPhone Philips" στη 
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και, 
εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό πρόσβασης ''0000'' για τη 
σύζευξη.
 » Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση 

ολοκληρωθούν με επιτυχία, η 

ενδεικτική λυχνία  ανάβει σταθερά 
σε μπλε χρώμα και το τηλέφωνο 
WeCall παράγει ένα χαρακτηριστικό 
ήχο ("μπιπ").

 
Σημείωση

 • Για να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή με 
δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • 1. Πατήστε και τα δύο πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο 
WeCall για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, για να 
καταργήσετε την υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth.

 • 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη 
συνδεδεμένη συσκευή.

 • Το τηλέφωνο WeCall μπορεί να απομνημονεύσει 
έως και 4 συζευγμένες συσκευές. Κατά τη σύζευξη 
με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, η πρώτη 
αποθηκευμένη συσκευή θα αντικατασταθεί.
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4 Χρήση του 
τηλεφώνου 
WeCall

Χρήση για ανοιχτή ακρόαση

 
 
1 Κάντε μια κλήση κινητού ή VoIP στο 

κινητό σας τηλέφωνο ή μια κλήση 
VoIP (π.χ. SkypeTM) από το tablet ή τον 
υπολογιστή PC/Mac.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο WeCall 
για ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια 
της κλήσης.

Συμβουλή

 • Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κινητού, μπορείτε 
να σηκώσετε τη συσκευή χειρός ή να πατήσετε το 

 για να απαντήσετε στην κλήση.
 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να 

κατεβάσετε τη συσκευή χειρός ή να πατήσετε το  
για να τερματίσετε την κλήση.

 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε 
να πατήσετε  για να πραγματοποιήσετε σίγαση 
των ενσωματωμένων μικροφώνων του τηλεφώνου 
WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας 
ακούσει.

 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού ή VoIP, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα +/- στο 
τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου.

Χρήση σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή WeCall (για 
τηλέφωνο iPhone ή Android)
1 Κατεβάστε την εφαρμογή Philips WeCall 

στο iPhone ή Android.

  
2 Ρυθμίστε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ 

του τηλεφώνου WeCall και του iPhone ή 
του τηλεφώνου Android (δείτε 'Σύνδεση 
σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth' 
στη σελίδα 8).
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3 Εκτελέστε το Philips WeCall και 

εισαγάγετε κλήσεις συνδιάσκεψης από 
το ημερολόγιό σας.
• Οι πιθανές κλήσεις συνδιάσκεψης 

θα επισημανθούν. Επιλέξτε μία από 
αυτές. 

  
4 Επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και 

τον κωδικό.

  

5 Πραγματοποιήστε μια κλήση 
συνδιάσκεψης.

  
Συμβουλή

 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο 
WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε 
 για να πραγματοποιήσετε σίγαση του τηλεφώνου 

WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας 
ακούσει.

 • Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε 
 για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση ως ηχείου Bluetooth 
ή υπολογιστή
• Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από 

τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth 
και στη συνέχεια κάντε ακρόαση από το 
τηλέφωνο WeCall.
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Συμβουλή

 • Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο 
WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Φόρτιση της φορητής σας 
συσκευής
Μπορείτε να φορτίσετε τη φορητή σας 
συσκευή, όπως iPod/iPhone, τηλέφωνο 
Android ή συσκευή αναπαραγωγής 
MP3, μέσω της υποδοχής USB 5V 
500mA στο τηλέφωνο WeCall.

1 Για τηλέφωνο Android ή φορητή συσκευή 
με υποδοχή micro USB, συνδέστε 
την πλευρά Α του παρεχόμενου 
συγκροτήματος σύνδεσης Android στην 
υποδοχή CHARGING  στο πίσω μέρος 
του τηλεφώνου WeCall.

• Για iPod/iPhone με υποδοχή Lightning ή 
30 ακίδων, συνδέστε την πλευρά Α του 
αντίστοιχου καλώδιο USB Apple (δεν 
παρέχεται) στην υποδοχή CHARGING  
στο πίσω μέρος του τηλεφώνου WeCall.

  

1 Περάστε το καλώδιο USB στην 
επιτραπέζια βάση και στην οπή της 
βάσης σύνδεσης και συνδέστε το με τον 
αντίστοιχο προσαρμογέα σύνδεσης.

  
2 Συνδέστε το συγκρότημα σύνδεσης στη 

βάση.

  
3 Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή.

 » Το τηλέφωνο WeCall αρχίζει να 
φορτίζει το κινητό τηλέφωνο.

  
Συμβουλή

 • Το παραπάνω βήμα 2 δεν απαιτείται για χρήστες 
Android, καθώς ο προσαρμογέας σύνδεσης Android 
είναι ήδη συναρμολογημένος με ένα καλώδιο USB.



12 EL

Για να αφαιρέσετε έναν 
προσαρμογέα και το καλώδιο 
σύνδεσης

1 Πιάστε και τις δύο πλευρές του 
προσαρμογέα σύνδεσης για να τον 
απασφαλίσετε και να τον τραβήξτε από 
τη βάση.

  
2 Αφήστε τα εσωτερικά κλειδώματα 

και αφαιρέστε το καλώδιο από τον 
προσαρμογέα σύνδεσης.

  

Ακρόαση από ακουστικά
• Συνδέστε τα ακουστικά σας στην 

υποδοχή  του τηλεφώνου WeCall.
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5 Πληροφορίες 
προϊόντος

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 W RMS
Απόκριση συχνότητας 80 Hz -16 

kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος 
προς θόρυβο

>75 dB

Bluetooth

Έκδοση 
Bluetooth®

V2.1 + EDR

Ζώνη 
συχνότητας

Ζώνη ISM 2.402-
2.480 GHz

Εμβέλεια 10 μέτρα (ελεύθερος 
χώρος)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 8ohm
Οδηγός ηχείου Ηχείο 1"
Ευαισθησία >84 dB/ 

1W/1m

Γενικές πληροφορίες

Είσοδος 
τροφοδοτικού DC

Είσοδος: 5 
VDC, 1 A

Διαστάσεις 
- Κύρια μονάδα 
(Π x Υ x Β)

 

215 x 60 x 
142 χιλ.

Βάρος
- Κύρια μονάδα

 

0,37 κιλά



14 EL

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.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
 • Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό 

είναι σωστά συνδεδεμένο 
στο τηλέφωνο WeCall.

 • Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει 
ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος
 • Πατήστε τα πλήκτρα +/- στο 

τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε 
την ένταση του ήχου.

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη 
συνδεδεμένη συσκευή, όπως το 
κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή τον 
υπολογιστή PC/Mac.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth στο 
τηλέφωνο WeCall.

 • Ελέγξτε αν έχετε ξεκινήσει την 
αναπαραγωγή ήχου ή οποιαδήποτε 
κλήση στη συνδεδεμένη συσκευή.

 • Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Αποτυχία ρύθμισης της σύνδεσης Bluetooth
 • Ελέγξτε εάν το τηλέφωνο WeCall 

είναι συνδεδεμένο σε πρίζα AC.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο WeCall 

και η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth 
βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής 
εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι 
περίπου 10 μέτρα.

 • Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα 
στο τηλέφωνο WeCall και τη συσκευή με 
δυνατότητα Bluetooth.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση Bluetooth στη 
συσκευή σας, για να συνδεθείτε με το 
τηλέφωνο WeCall (για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
συγκεκριμένης συσκευής).

 • Πατήστε τα δύο πλήκτρα +/- στο 
τηλέφωνο WeCall για περισσότερα 
από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να το 
επαναφέρετε, και στη συνέχεια 
δοκιμάστε ξανά.

 • Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με 
τη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή 
PC/Mac, αναβαθμίστε το πρόγραμμα 
οδήγησης Bluetooth του PC ή την 
έκδοση iOS του Mac.

 • Μετά από την πρώτη σύζευξη με Mac, το 
τηλέφωνο WeCall μπορεί να εμφανίζεται 
ως αποσυνδεδεμένο. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία. Πρέπει απλώς να κάνετε 
κλήσεις VoIP ή να αναπαραγάγετε 
μουσική απευθείας μέσω του τηλεφώνου 
WeCall, ώστε να ενεργοποιήσετε τη 
σύνδεση Bluetooth. 





2014 © WOOX Innovations Limited. 
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX 
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred 
to in this document as WOOX Innovations, and is the 
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the 
warrantor in relation to the product with which this booklet 
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are 
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECP3000_12_UM_V1.0


	Πίνακας περιεχομένων
	1	Σημαντικό
	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
	Σημείωση

	2	Το τηλέφωνο WeCall
	Εισαγωγή
	Περιεχόμενα συσκευασίας
	Επισκόπηση προϊόντος

	3	Ξεκινήστε
	Σύνδεση της συσκευής χειρός
	Τοποθέτηση του τηλεφώνου WeCall
	Σύνδεση στο ρεύμα
	Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

	4	Χρήση του τηλεφώνου WeCall
	Χρήση για ανοιχτή ακρόαση
	Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή WeCall (για τηλέφωνο iPhone ή Android)
	Χρήση ως ηχείου Bluetooth ή υπολογιστή
	Φόρτιση της φορητής σας συσκευής
	Ακρόαση από ακουστικά

	5	Πληροφορίες προϊόντος
	6	Αντιμετώπιση προβλημάτων


