
R1280DB
Studio Bookshelf Speaker

Equipped with dual RCA inputs the Studio 1280DB can produce up to 42W RMS of 
audio output. A 4 inch bass driver and front facing bass reflex port ensures bass 
notes are robust and rich in sound. Connect to multiple devices and personalize 
your listening experience with the bass and treble adjustment dials located on the 
active speaker. A remote control also controls the volume and mute function.

Specifications
Power output : L/R: 21W+21W RMS

Signal to noise ratio : ≥85dBA (A)

Noise level : ≤25dB (A)

Input sensitivity : LINE IN1: R/L:450±50mV

　　   LINE IN2: R/L:550±50mV

　　　   OPT/COA: R/L:500±50mFFS

　　　　   Bluetooth: R/L:700±50mFFS

Frequency response : 55Hz-20KHz

Bass unit : 4 inch (116mm)

Tweeter unit : Φ13mm silk dome tweeter

EAN code : 6923520265527 (Brown)

   6923520265688 (Black)

Features
• Active bookshelf speaker system with 
   42W total power output
• Supports Bluetooth, Optical, Coaxial and 
   Dual RCA inputs
• Bass, treble and master volume dials located 
   on the side panel
• Wireless remote control for volume 
   adjustment and mute
• Calibrated, flared front-facing bass 
   reflect port
• 100% MDF wooden enclosures to minimize 
    acoustic resonance
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Ελλθνικό εγχειρίδιο χριςθσ 
 

 

 

 

 

 

 



 

θμαντικζσ οδθγίεσ αςφάλειασ 

Για τθ μείωςθ του κινδφνου πυρκαγιάσ ι θλεκτροπλθξίασ μθν αφινετε το προϊόν εκτεκειμζνο ςτθν 

βροχι ι ςτθν υγραςία. Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το προϊόν       EDIFIER R1280DB. 

Αυτι θ ςιμανςθ μασ προειδοποιεί ότι μζςα ςτο προϊόν υπάρχουν εξαρτιματα τα οποία δεν 

είναι μονωμζνα και ζχουν υψθλζσ τάςεισ και μποροφν να προκαλζςουν θλεκτροςόκ. 

 

Για τθν μείωςθ του κινδφνου ενόσ θλεκτροςόκ μθν αφαιρείτε τα προςτατευτικά 

καλφμματα του θχείου. Σα θλεκτρονικά μζρθ δεν πρζπει να    επιςκευαςτοφν από τον 

χρθςτι παρά μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό.            

Tο καυμαςτικό ειδοποιεί τον χριςτθ για τθν παρουςία ςθμαντικϊν οδθγιϊν λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ ςτισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το προϊόν. 

 

1. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ 

2. Μθν χάςετε τισ οδθγίεσ χριςθσ 

3. Προςζξτε όλεσ τισ προειδοποιιςεισ 

4. Ακολουκιςτε όλεσ τισ οδθγίεσ 

5. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό 

6. Κακαρίςτε το με ζνα ςτεγνό και μαλακό πανί 

7. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό, μθν βάλετε το προϊόν μζςα ςε κάποιο υγρό 

και προςζξτε μθν πζςει οτιδιποτε υγρό πάνω ςτο προϊόν  

8. Μθν αφινετε πράγματα πάνω ςτο προϊόν τα οποία περιζχουν νερό θ οποιοδιποτε άλλο 

υγρό. 

9. Μθν μπλοκάρετε οποιοδιποτε ςθμείο εξαεριςμοφ ζχει το προϊόν. Παρακαλοφμε αφινετε 

αρκετό χϊρο γφρω από τα θχεία για καλφτερο εξαεριςμό ( Η απόςταςθ κα πρζπει να είναι 

πάνω από 5 εκατοςτά). Εγκαταςτιςτε το προϊόν ςυμφωνά με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι. 

10. Μθν τοποκετείτε το προϊόν κοντά ςε ηζςτθ και μθν τοποκετείτε αντικείμενα κοντά ςτο 

προϊόν τα οποία παράγουν υψθλζσ κερμοκραςίεσ όπωσ ςόμπεσ, κερμάςτρεσ , καλοριφζρ 

κ.α. 

11.  Μθν παραβλζψετε τον ςκοπό  αςφαλείασ του μονωμζνου καλωδίου υπάρχει για τθν δικι 

ςασ αςφάλεια. ε περίπτωςθ που το καλϊδιο ρεφματοσ δεν ταιριάηει ςε κάποια πρίηα 

ςυμβουλευτείτε κάποιον θλεκτρολόγο να ςασ τθν αλλάξει. 

12. Προςτατζψτε το καλϊδιο ρεφματοσ και όλεσ τισ εξόδουσ του προϊόντοσ από  ηθμίεσ  

13. Χρθςιμοποιείτε μόνο εξαρτιματα τα οποία ζχουν εγκρικεί από τον καταςκευαςτι. 

14.  Αποςυνδζςτε το προϊόν ςε περίπτωςθ που υπάρχουν κεραυνοί λόγο κακοκαιρίασ. 

15. Απευκυνκείτε μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ςε περίπτωςθ υπάρχει κάποια βλάβθ 

ςτο προϊόν ςασ και ςε περιπτϊςεισ που το προϊόν ςασ ιταν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι ζχει 

πζςεισ κάποιο υγρό που μπορεί να του προκαλζςει οποιαδιποτε βλάβθ. 

16. Σο κφριο βφςμα χρθςιμοποιείται ωσ ςυςκευι αποςφνδεςθσ, θ διάταξθ αποςφνδεςθσ 

πρζπει να παραμείνει λειτουργικι. 

17. Μζγιςτθ  κερμοκραςία λειτουργίασ 45 C – 117 F 

18. Μθν χρθςιμοποιείτε ιςχυρά χθμικά για να κακαρίςετε το προϊόν ι διαλυτικά. 

Χρθςιμοποιιςτε ουδζτερα κακαριςτικά ι νερό. 



 

    

 

ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Η ςιμανςθ αυτι δθλϊνει ότι αυτό το προϊόν 

δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Για να 

αποτρζψετε μπορεί να βλάψει το περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία από τθν 

ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, ανακυκλϊςτε υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ και τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Για να επιςτρζψετε τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι 

ςασ, παρακαλοφμε ςτθ χριςθ των ςυςτθμάτων επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του 

λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Η οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό το 

προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 

 

Χρθςιμοποιιςτε το μόνο καρότςι, τρίποδο, κάποια βάςθ, bracket ι κάποιο τραπζηι που 

εγκρίνετε από τον καταςκευαςτι ι πωλείτε με το προϊόν. Όταν χρθςιμοποιιςετε κάποιο 

καρότςι κατά τθν μεταφορά προςζξτε να μθν ςασ αναποδογυρίςει και ςε ςασ πζςει κάτω 

το θχείο. 

 

   Αυτό το προϊόν είναι προϊόν κλάςθσ ΙΙ ι  διπλισ μονωμζνθσ θλεκτρικισ ςυςκευισ. 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ ΜΗΝ ΚΑΣΑΠΙΕΙΣΕ ΣΗΝ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 

Σο προϊόν περιζχει μπαταρία τφπου νομίςματοσ αν υπάρξει κατάποςθ τθσ μπαταρίασ 

υπάρχει κίνδυνοσ εςωτερικϊν  εγκαυμάτων και να επζλκει κάνατοσ μζςα ςε 2 ϊρεσ.  

 Κρατιςτε τθν μπαταρία μακριά από παιδιά ςε περίπτωςθ που νομίηετε ότι κάποιο παιδιά 

κάταπιε τθν μπαταρία πθγαίντε το κατευκείαν ςε κάποιο νοςοκομείο.  

Η μπαταρία που περιζχει το κοντρόλ δεν πρζπει να είναι εκτεκειμζνθ ςε ηζςτθ ι ςτον Ήλιο 

ι ςε οποιαδιποτε επιφάνεια παράγει κερμότθτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σι περιζχεται μζςα ςτθν ςυςκευαςία 

 

 

 

                  Πακθτικό Ηχείο                                                                                 Ενεργό Ηχείο 

 

 

 

 

 

   Χειριστήριο  

 

    

                                                                                 Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων (2,5 μζτρα)  

                           Εγχειρίδιο χριςθσ 

           

                                                                                RCA TO RCA Καλϊδιο ιχου (1,7 μζτρα) 

                                                                                        

                                                                               3,5χιλ TO RCA Καλϊδιο ιχου (1,7 μζτρα)  

                                                                                    

                                                                                        Καλϊδιο οπτικισ ίνασ (1,5 μζτρα) 

 

 

 

 

 



 

Λειτουργία Ζλεγχου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1. Δζκτθσ υπερφκρων 

2. Ρυκμιςτισ υψθλϊν ςυχνοτιτων 

3. Ρυκμιςτισ μπάςου 

4. Κεντρικόσ ζλεγχοσ ζνταςθσ – Κεντρικό κουμπί ελζγχου πθγισ 

Για να μπορζςετε να αλλάξετε είςοδο κα πρζπει να πατιςετε το κουμπί ελζγχου ζνταςθσ για 

να αλλάξετε είςοδο. Κάκε φόρα που πατάτε το κουμπί αλλάηετε πθγι.  

ε περίπτωςθ που κζλετε να βάλετε τα θχεία ςε κατάςταςθ αναμονισ κα πρζπει να 

κρατιςετε το κουμπί πατθμζνο. 

5. Ενδεικτικι κατάςταςθ λυχνίασ 

Κόκκινο : Είςοδοσ οπτικισ/ομοαξονικισ 

Μπλε : Bluetooth 

Πράςινο : Line 1- Line 2 

6. Ζξοδοσ ιχου  

7. Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 

8. Καλϊδιο τροφοδοςίασ  

9. Είςοδοσ  Line 1 

10.  Είςοδοσ  Line 2 

11.  Είςοδοσ  οπτικισ ίνασ 

12.  Είςοδοσ  ομοαξονικισ 

 



 

Χειριςτιριο 

 

 

1. Ενεργοποίθςθ – Απενεργοποίθςθ 

2. ίγαςθ 

3. Μείωςθ ζνταςθσ φωνισ 

4. Αφξθςθ ζνταςθσ φωνισ 

5. Επιλογι ειςόδου Line 1 

6. Επιλογι ειςόδου Line 2 

7. Επιλογι ειςόδου οπτικισ ίνασ 

8. Επιλογι ειςόδου ομοαξονικοφ 

9. Bluetooth είςοδοσ ( Πιζςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί           

ςε περίπτωςθ που κζλετε να αποςυνδεκείτε από το Bluetooth)  

10. Παφςθ και ζναρξθ ( μόνο ςτθν επιλογι του Bluetooth) 

11. Προθγοφμενο τραγοφδι ( μόνο ςτθν επιλογι του Bluetooth) 

12. Επόμενο τραγοφδι ( μόνο ςτθν επιλογι του Bluetooth) 

 

Εγκατάςταςθ Μπαταρίασ Χειριςτθρίου  

 

Παρακαλοφμε δείτε τθν φωτογραφία για να μπορζςετε να ανοίξετε 

το καπάκι τθσ υποδοχισ τθσ  μπαταρίασ, τοποκετιςτε τθν μπαταρία 

τφπου 2025 όπωσ αναφζρετε  ςτθν φωτογραφία και κλείςτε 

προςεκτικά το καπάκι. 

 

 

 

Προειδοποίηςη :  

1. Μθν αφινεται εκτεκειμζνο το χειριςτιριο ςε πολφ ηεςτά μζρθ ι ςε μζρθ που ζχουν πολφ 

υγραςία. 

2. Μθν φορτίηετε τθν μπαταρία δεν είναι επαναφορτιηόμενθ. 

3. Η μπαταρία δεν πρζπει να αφινετε εκτεκειμζνθ ςε μζρθ οποφ υπάρχουν υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ όπωσ ςτον ιλιο, ςε φωτιά κ.α. 

4. Τπάρχει κίνδυνοσ ζκρθξθσ τθσ μπαταρίασ αν θ μπαταρία δεν εγκαταςτακεί ςωςτά. 

Αντικαταςτείτε τθν μπαταρία μονό με ίδιου τφπου μπαταρία.    

 

 



 

φνδεςθ των θχείων 

 

 

1. Χρθςιμοποιιςτε τα καλϊδια που βρίςκονται  ςτθν 

ςυςκευαςία. 

2. υνδζςτε τα θχεία ςτο ρεφμα και ανοίξτε τον 

διακόπτθ ρεφματοσ και κα δείτε τθν λυχνία να ανάβει. 

 

 

 

Line in 1 και 2 είςοδοι 

 

1. Πατιςτε το κεντρικό κουμπί ελζγχου που βρίςκετε  

ςτο θχείο για να μπορζςετε να επιλζξετε τθν είςοδο 

Line 1 ι τθν είςοδο Line 2 ι μπορείτε να επιλζξετε  

χειριςτιριο απευκείασ τθν κάκε επιλογι. Η λυχνία 

κα ζχει πράςινο χρϊμα. 

2. Χρθςιμοποιιςτε τα καλϊδια που βρίςκονται  ςτθν 

ςυςκευαςία για να ςυνδζςετε τα θχεία με τθν 

ςυςκευι που κζλετε. 

3. Παίξτε κάποιο τραγοφδι από τθν ςυςκευι ςασ και 

προςαρμόςτε το επίπεδο τθσ ζνταςθσ που κζλετε. 

 

1. Πατιςτε το κεντρικό κουμπί ελζγχου που βρίςκετε  

ςτο θχείο για να μπορζςετε να επιλζξετε τθν 

είςοδο οπτικισ ίνασ ι το ομοαξονικι είςοδο ι 

μπορείτε να επιλζξετε  χειριςτιριο απευκείασ τθν 

κάκε επιλογι. Η λυχνία κα ζχει κόκκινο χρϊμα. 

2. Χρθςιμοποιιςτε τα καλϊδια που βρίςκονται  ςτθν 

ςυςκευαςία για να ςυνδζςετε τα θχεία με τθν 

ςυςκευι που κζλετε. 

3. Παίξτε κάποιο τραγοφδι από τθν ςυςκευι ςασ και 

προςαρμόςτε το επίπεδο τθσ ζνταςθσ που κζλετε. 

 

 

ημείωςη: την επιλογή ομοαξονικοφ και οπτικήσ ίνασ μπορεί να αποκωδικοποιηθεί 

ςήμα με μορφή PCM 44.1KHz/48KHz 

 

 

 



 

 

Είςοδοσ Bluetooth 

 

 

 

 

 

1. Ανοίξτε τα θχεία και επιλζξτε τθν είςοδο του Bluetooth είτε από το χειριςτιριο είτε 

από το κεντρικό κουμπί ελζγχου. Η λυχνία κα ζχει μπλε χρϊμα. 

2. Τςτζρα από τθν ςυςκευισ ςασ πχ κινθτό τθλζφωνο κα κάνετε αναηιτθςθ μζςω 

Bluetooth για να βρείτε τα θχεία Edifier 1280db. 

3. Κάντε ςφηευξθ με τα θχεία. 

4. Κάντε αναπαραγωγι μζςα από τθν ςυςκευι ςασ και προςαρμόςτε το επίπεδο τθν 

ζνταςθσ που κζλετε. 

5. Για να αποςυνδεκείτε από το Bluetooth πατιςτε το κουμπί κεντρικοφ ελζγχου για  

2 δευτερόλεπτα. 

θμείωςθ:  

1. Η ςυνδεςιμότθτα του Bluetooth κακϊσ και θ ςυμβατότθτα μπορεί να διαφζρει από 

ςυςκευι ςε ςυςκευι που κα ςυνδζςετε με τα θχεία, εξαρτάτε από τθν ζκδοςθ τουσ 

προγράμματοσ τθν οποία χρθςιμοποιεί θ κάκε ςυςκευι. 

2. Για να απολαφςετε όλεσ τισ λειτουργιζσ του Bluetooth βεβαιωκείτε ότι θ φορθτι 

ςασ ςυςκευι υποςτθρίηει  A2DP και  AVRCP προφίλ. 

3. Κωδικόσ Bluetooth ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί «0000»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χαρακτθριςτικά 

 

Ιςχφσ : Αριςτερό θχείο 21W + Δεξί θχείο 21W 

χζςθ ςιματοσ προσ κόρυβο : ≥85db(A) 

Επίπεδο κορφβου : ≤25db(A) 

Ευαιςκθςία ειςόδου : Line in 1: 450±50mV 

                Line in 2: 550±50mV 

     OPT/COA:  500±50mFFS 

     Bluetooth: 700±50mFFS 

υχνότθτα απόκριςθσ:  55Ηz-20KHz 

Μπάςο:  4 ίντςεσ (116 χιλιοςτά) 

Σουίτερ:  Φ13 χιλιοςτά 

 

 

Αντιμετϊπιςθ  προβλθμάτων 

 
1. Σα θχεία δεν αναπαράγουν ιχο  

 Ελζγξτε αν τα θχεία παίρνουν ρεφμα 

 Ελζγξτε αν θ είςοδοσ τθν οποία κζλετε να χρθςιμοποιιςετε ζχει επιλεχκεί 

 Ελζγξτε το επίπεδο τθσ ζνταςθσ 

 Ελζγξτε αν τα καλϊδια είναι ςωςτά τοποκετθμζνα 

 

2. Δεν γίνεται θ ςφνδεςθ μζςω Bluetooth  

 Βεβαιωκείτε αν ζχετε επιλζξει από τα θχεία τθν είςοδο ςτθν επιλογι του Bluetooth. 

 Βεβαιωκείτε ότι δεν ζχει ςυνδεκεί κάποια άλλθ ςυςκευι μζςω Bluetooth  με τα 

θχεία. 

 Η απόςταςθ λειτουργιάσ μζςω Bluetooth είναι 10 μζτρα. Βεβαιωκείτε ότι δεν είςτε 

ςε ποιο μακρινι απόςταςθ. 

 Δοκιμάςτε άλλθ ςυςκευι για να ςυνδεκείτε με τα θχεία. 

 

3. Σα θχεία δεν ανάβουν 

 Βεβαιωκείτε ότι το καλϊδιο ρεφματοσ δεν ζχει βγει από τθν παροχι ρεφματοσ. 

 

 

 

 

 

Για την δήλωςη ςυμμόρφωςησ παρακαλοφμε επιςκεφθείτε το site www.dot-media.gr  



EU DECLARATION OF CONFORMITY
WITH BELOW LISTED COMMUNITY LEGISLATION AND HARMONIZED
STANDARDS TO SATISFY THE SAFETY, QUALITY AND REGULATORY

REQUIREMENTS OF THE BELOW SPECIFIED PRODUCT

Name of the manufacturer Edifier International Limited
Address P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

We, Edifier International Limited, declare under our sole responsibility that
following product：

Trademark Product Name Model Name
EDIFIER Active Speaker EDF100016

has been tested and complies with the European Standard herein specified:
Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Article 3.1a Health EN 62479:2010
Article 3.1a Safety EN 62368-1:2014+A11

Article 3.1b EMC

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-17 V3.2.4

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300328 V2.2.2

Signature:

Printed name: Dingkun Shen

Position: R&D manager

Place and date of issue: DongGuan 2021-4-16



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα του κατασκευαστή Edifier International Limited

Διεύθυνση
Ταχυδρομική Θυρίδα 6264 Γενικό ταχυδρομείο Χονγκ

Κονγκ

Εμείς, η Edifier International Limited, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη
ότι τα ακόλουθα προϊόντα:

Εμπορικό σήμα Όνομα προϊόντος Όνομα μοντέλου

EDIFIER Ενεργό ηχείο EDF100016(R1280DB)

έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που
καθορίζεται στο παρόν:

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ

Άρθρο 3.1α Υγεία EN 62479:2010

Άρθρο 3.1α Ασφάλεια EN 62368-1:2014+A11

Άρθρο 3.1β EMC

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 301489-1 V2.2.3

EN 301489-17 V3.2.4

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328 V2.2.2

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


