
R1580MB
Active 2.0 Speaker System for Events and Small Venues

Edifier’s R1580MB takes the flagship studio range to commercial businesses and 
schools with this latest model. The R1580MB 2.0 system produces 42W RMS from 
its 4 inch bass driver and 13mm tweeter drivers in each speaker. A front facing bass 
reflex port emphasises lower frequencies, allowing for richer bass performance.

Its most unique feature is the two microphone inputs designed to convert a 
standard set of speakers into a public address system for use in small rooms and 
meeting spaces. Devices can be connected using bluetooth, dual RCA inputs and 
audio volume, bass and treble can be adjusted using the adjustment dials located 
on the side of the speaker.
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Disclaimer: All specifications are subject to change without notice

Features
• Active bookshelf speaker system with 42W 

total power output
• Dual microphone inputs  for use as public 

address system
• Bass, treble and master volume controls 

located on the side panel
• Class D amplifier with 4inch bass drivers and 
Ф19mm silk dome tweeters

• Wireless remote control with mute and 
volume adjustment

• 100% MDF wooden enclosure to minimize 
acoustic resonance

• Universal 100V-240V power supply

Specifications
Power Output  : R/L: 21W + 21W RMS
Noise level  : 25dB(A)
Frequency response : 55Hz~20KHz 
Microphone 
dynamic range  : -50~30dBV
Input sensitivity  : PC: 700±50mV  
                    AUX: 550±50mV   
     Bluetooth: 550±50mFFs
Input type  : 1/4”, AUX, PC, Bluetooth
Midrange & bass unit : 4 inch (116mm)
Treble unit  : ½ inch (13mm)
Bluetooth version : V4.0, A2DP and AVRCP protocol
EAN code  : 6923520265671

MIC



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 MULTIMEDIA SPEAKER R1580MB

has been tested and complies with the European Standard herein specified:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RF Standard

EN 300328 V2.1.1:2016

EN 301489-1 V2.2.0:2017

EN 301489-17 V3.2.0:2017

EN 62479:2010

EMC Standard EN55032:2015

Safety Standard EN 60065:2014

Signature:

Printed name: Dingkun Shen

Position: R&D manager

Place and date of issue: DongGuan 2019-6-5



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 Ηχείο πολυμέσων R1580MB

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 V2.2.0

EN 301489-17 V3.2.0

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328 V2.1.1

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10



R1580MB  Ηχείο Multimedia 

 

Εγχειρίδιο χρήσης 

Τι περιλαμβάνει το κουτί 

 

                               Παθητικό ηχείο                Ενεργό ηχείο 

                                           Τηλεχειριστήριο 

 

 

 

 

  
 



 

 

Καλώδιο RCA σε RCA 

 

Καλώδιο 3.5mm σε RCA 

 

Καλώδιο σύνδεσης ηχείου 

 

 

 

                                                                  Εγχειρίδιο χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 



Έλεγχος ηχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Είσοδος PC/AUX 

2.Είσοδος μικροφώνου 1 

3. Είσοδος μικροφώνου 2 

4.Κουμπί έντασης μπάσου 

5.Διακόπτης τροφοδοσίας 

6.Καλώδιο τροφοδοσίας 



7.Σύνδεση με το παθητικό ηχείο 

8. Σύνδεση με το ενεργό ηχείο 

9.Ρύθμιση έντασης μικροφώνου 

10.Ρύθμιση PC/AUX/Bluetooth έντασης  

11.Κύριο κουμπί έντασης ήχου 

Πιέστε: Επιλογή λειτουργίας πηγής ήχου 

Πιέστε και κρατήστε: Aποσυνδέστε το Bluetooth σε κατάσταση λειτουργίας Bluetooth.  

Εισάγεται κατάσταση αναμονής σε άλλες λειτουργίες 

12.Λυχνία ένδειξης 

Πράσινο: Λειτουργία AUX/PC  

Μπλε: Λειτουργία Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 



Τηλεχειριστήριο 

 

 

 

 

        Ενεργοποίηση/Αναμονή     

                                                                      Αύξηση έντασης Πιέστε:Bluetooth /Πιέστε και κρατήστε πατημένο αποσύνδεση Bluetooth 

                    Μείωση έντασης  Είσοδος PC/AUX  

                                                                        Προηγούμενο κομμάτι*  Επόμενο κομμάτι*                          

                                                                        Αναπαραγωγή/Παύση*  Σίγαση/Απενεργοποίηση σίγασης 

                                             

 

 

 

 

 *(λειτουργία Bluetooth)                                                      

 

 



  

Τοποθέτηση μπαταρίας: Παρακαλώ δείτε την απεικόνιση για να ανοίξετε το καπάκι της θέσεως των μπαταριών.  

       Εισάγεται μπαταρία CR2025 και κλείστε το καπάκι. 

 

 

 

 

Σημείωση:  

1.Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε μέρη με θερμότητα και υγρασία. 

2.Μην φορτίζεται τις μπαταρίες. 

3.Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο διάστημα. 

4.Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα όπως είναι η απευθείας έκθεση στον ήλιο, η φωτιά ή παρόμοιες καταστάσεις. 

5.Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δεν τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει χημικό έγκαυμα. 

2. Το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία σε σχήμα δίσκου. Η κατάποση της μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. Τοποθετήστε την παλιά ή τη νέα 

μπαταρία μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. 

3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το κάλυμμα της μπαταρίας λείπει ή δεν είναι κλειστό και κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από παιδιά. 

4. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλώ πηγαίνετε άμεσα στο νοσοκομείο. 



Σύνδεση 

1. Συνδέστε τα ηχεία με το καλώδιο σύνδεσης των ηχείων. 

2. Συνδέστε την πηγή ήχου (κινητό, τάμπλετ κτλ) στη θύρα IN/AUX IN που βρίσκεται στο πλαϊνό      

μέρος του ενεργού ηχείου χρησιμοποιώντας το καλώδιο ήχου που περιλαμβάνεται. Η λυχνία ένδειξης θα 

ανάψει πράσινη. 

3. Συνδέστε το στην τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε το ηχείο. Η ένδειξη ενεργοποίησης θα 

ανάψει.  

4. Βάλτε μουσική και ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης στο επιθυμητό σημείο για εσάς. 

5. Το R1580MB μπορεί να συνδεθεί με μικρόφωνο. Εισάγεται το βύσμα του μικροφώνου στη θύρα  

MIC1/MIC2 που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του ενεργού ηχείου και προσαρμόστε την ένταση με το 

κουμπί προσαρμογής έντασης του μικροφώνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λειτουργία Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

1.Πιέστε το κεντρικό κουμπί στο ενεργό ηχείο ή το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την λειτουργία Bluetooth, η λυχνία   

ένδειξης θα ανάψει μπλε. 

2.Βάλτε τη συσκευή Bluetooth (κινητό, τάμπλετ κτλ) να κάνει αναζήτηση και να συνδεθεί με το "EDIFIER R1580MB".  

 

Σημείωση: 

*H λειτουργία Bluetooth στο R1580MB μπορεί να είναι ορατή και να συνδεθεί μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth στο ηχείο. Η 

υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth θα αποσυνδεθεί μόλις το ηχείο αλλάξει πηγή ήχου. Όταν το ηχείο επανέλθει στη λειτουργία Bluetooth, το ηχείο θα 

προσπαθήσει να ξανασυνδεθεί με την τελευταία Bluetooth συσκευή που ήταν συνδεδεμένο. 

*Σε περίπτωση που ζητηθεί, ο κωδικός PIN είναι “0000”. 

*Για να απολαύσετε στο έπακρο όλες τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε πως η συσκευή πηγής ήχου που έχετε έχει προφίλ A2DP 

και AVRCP. 

*Η συμβατότητα και συνδεσιμότητα Bluetooth, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφόρων συσκευών και εξαρτάται από τις εκδόσεις λογισμικού τους. 


