
W855BT

Specifications

Frequency response:  20Hz ~ 20kHz
Sensitivity:    103dB 
Nominal impedance:  32Ω
Driver Size:   40mm
Effective range:  10m
EAN:    6923520224999 (brown) ; 6923520225217 (black)

Premiere Bluetooth Headset

Available Colors

Designed with your comfort in mind, the W855BT is more than just a wireless headphones. It packs a punch in audio 
delivery and stuns in aesthetics and finish. What more could you ask for.

MORE THAN WIRELESS

Features
Intuitive Playback Controls
With the on-ear playback controls conveniently positioned on the headphones, easily adjust and change music 
with a touch. Pause by pressing the on-ear button if your attention is needed. No fuss, no concerns.

Easily Switches Between Wired & Wireless
Enable wireless Bluetooth mode or sync between NFC and enjoy your sound wirelessly. Otherwise easily connect 
your headphones to your device with the AUX audio cable.

APT-X audio decoder
The W855BT uses an all new aptX audio codec that allows for a CD-level near-lossless compression over Bluetooth. 
This allows you to enjoy details in music in a wireless headset like never before.

All day battery
With the W855BT you are guaranteed  20 hours of battery life that will last all day and over 400 hours in standby 
mode using minimal battery power when inactive.

Exquisitely made 
The headband and earcups are made from an aluminium-magnesium alloy ensuring complete durability and comfort. 
The alloy allows the headphones to be lightweight and easy to to transport. 

Charges via USB
Easily charge your headphones via a MicroUSB or by connecting to your computer, phone charger 
or USB to outlet adaptor.



   

W855BT 
Multifunction Hi-Fi Bluetooth αθνπζηηθφ 

Οδεγίεο ρξήζεο  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



   

Καιψο ήξζαηε ζην Bluetooth stereo headset, W855BT. Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ηε ρξήζε.  

 

 Σύληνκε εηζαγσγή 
 

Τν W855BT είλαη έλα ζηεξενθσληθφ αθνπζηηθφ Bluetooth Hi-Fi. Με ηνλ αλαδηπινχκελν 

ζρεδηαζκφ είλαη πνιχ εχθνιν λα ην πάξεηε καδί ζαο. Υπνζηεξίδεη ιεηηνπξγία θιήζεο θαη 

κνπζηθήο, κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε αζχξκαηε θιήζε θαη λα απνιαχζεηε πςειήο 

πνηφηεηαο κνπζηθή Bluetooth φπσο αθξηβψο ζέιεηε .Υπνζηεξίδεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία NFC 

θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί γξήγνξα κε Bluetooth θηλεηφ ηειέθσλν ην νπνίν έρεη ηε ιεηηνπξγία 

NFC. 

 

 Πξηλ ηε ρξήζε 
 

 

 
 

 

1 Αλαδηπινχκελε ζηέθα 7 Υπνδνρή γξακκήο εηζφδνπ 

2 Αξηζηεξφ ερείν 8 Έλδεημε LED 

3 Γεμί ερείν 9 Αχμεζε έληαζεο 

4 Κνπκπί MFB / δψλε NFC 10 Δλζσκαησκέλν κηθξφθσλν 

5 Μείσζε έληαζεο ήρνπ 11 Υπνδνρή θφξηηζεο 

6 Κνπκπί ελαιιαγήο: Δλεξγνπνίεζε/ 

Απελεξγνπνίεζε/ Εεχμε 
  



   

 

 

2. Φόξηηζε ηνπ αθνπζηηθνύ 

 

 

Τν ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ έξρεηαη κε κηα ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, 

πξηλ ηε ρξήζε ζπληζηάηαη λα θνξηίζεηε πιήξσο ηελ κπαηαξία γηα πξψηε θνξά. 

Όηαλ ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ είλαη ρακειήο ηζρχνο, ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ 

εθπέκπεη ερεηηθνχο ηφλνπο θάζε 5 ιεπηά θαη ε θφθθηλε ιπρλία LED αλαβνζβήλεη. 

Δπαλαθνξηίζηε ηε κπαηαξία ηνπ αθνπζηηθνχ. 

Ο ηξφπνο θφξηηζεο έρεη σο εμήο: 

1. Σπλδέζηε ην θαιψδην θφξηηζεο USB ζηε ζχξα USB 

2. Σπλδέζηε κηα άιιε πιεπξά ηνπ θαισδίνπ USB ζηελ ππνδνρή Micro USD ηνπ αθνπζηηθνχ 

Αλακκέλν θφθθηλν θσο: Φφξηηζε 

Απελεξγνπνηεκέλν θφθθηλν θσο: Τεξκαηηζκφο ηεο θφξηηζεο 

3. Θα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 3 ψξεο γηα λα νινθιεξσζεί ε θφξηηζε 

 

 

 
 

 

 

 
Παξαηεξήζεηο: 

1) Ζ κπαηαξία είλαη αλαθπθιψζηκε. 

2) Γελ πξέπεη λα εθηίζεληαη νη κπαηαξίεο (παθέην κπαηαξηψλ ή εγθαηεζηεκέλεο κπαηαξίεο) 

ζε ππεξβνιηθή ζεξκφηεηα, φπσο ειηνθάλεηα, θσηηά ή θάηη παξφκνην. 

 

 Ξεθηλώληαο 
1. Δλεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε ηνπ ζεη κηθξνθώλνπ-αθνπζηηθνύ 

 

 

 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

Γηαδηθαζία 

 

Λπρλία LED 

 

Τόλνο 

Δλεξγνπνίεζε  Παηήζηε ην πιήθηξν 

ON 

Αλνηρηφ κπιε θσο ζε 

έλα δεπηεξφιεπην 

Αλνηρηφο 

Απελεξγνπνίεζε Παηήζηε ην πιήθηξν 

OF 

Αλνηρηφ θφθθηλν θσο 

ζε έλα δεπηεξφιεπην 

Κιεηζηφο 



   

 
 

Παξαηήξεζε: Τν αθνπζηηθφ ζα είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο εάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν 

αιιά δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ζπζθεπέο. 

 

 

2. Αληηζηνίρηζε ησλ αθνπζηηθώλ κε ζπζθεπέο Bluetooth 

 

1) Πώο λα εηζέιζεηε ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

 

Γηαδηθαζία 

 

Λπρλία LED 

 

Τόλνο  

Δηζαγσγή ζηε 

ιεηηνπξγία 

αληηζηνίρηζεο 

Κξαηήζηε ην πιήθηξν 

ελαιιαγήο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ 

Bluetooth γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Κφθθηλν θαη κπιε 

LED αλαβνζβήλεη ζε 

ελαιιαγή 

Αληηζηνίρηζε 

 

Παξαηήξεζε: Ζ ιεηηνπξγία δεχμεο ζα δηαξθέζεη 2 ιεπηά. Δάλ δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ νη 

ζπζθεπέο κεηά απφ 2 ιεπηά, απηφκαηα ζα επαλέιζεη ζηε ιεηηνπξγία αλακνλήο. 

 

2) Αληηζηνίρηζε ηνπ αθνπζηηθνύ κε έλα θηλεηό ηειέθσλν Bluetooth κέζσ Bluetooth 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ γηα πξψηε θνξά, πξέπεη λα ην 

αληηζηνηρίζεηε κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν κε δπλαηφηεηα Bluetooth. Οη δηαδηθαζίεο 

αληηζηνίρηζεο ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθά κνληέια θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Αλαηξέμηε ζηηο 

νδεγίεο ρξήζεηο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Οη γεληθέο 

δηαδηθαζίεο αληηζηνίρηζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Γηαηεξείηε ην αθνπζηηθφ θαη ην ηειέθσλφ ζαο ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ θαηά ηελ 

αληηζηνίρηζε. 

2) Κάληε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ λα εηζάγεη ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο (αλαηξέμηε 

ζηελ ελφηεηα "Τξφπνο εηζαγσγήο ιεηηνπξγία δεχμεο). 

3) Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία Bluetooth ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζαο θαη ξπζκίζηε ην 

θηλεηφ ζαο ηειέθσλν λα αλαδεηήζεη ζπζθεπέο Bluetooth εληφο εκβέιεηαο θαη επηιέμηε 

"W855BT" απφ ηε ιίζηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ εκθαλίδνληαη. 

4) Μεηά ηελ επηηπρή ζχλδεζε, ην κπιε LED ηνπ αθνπζηηθνχ αλαβνζβήλεη δχν θνξέο θάζε 4 

δεπηεξφιεπηα θαη εθπέκπεη "ζπλδεδεκέλν" 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Αλ ζαο δεηεζεί ζην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν θσδηθφ; δεπγαξψκαηνο, πιεθηξνινγήζηε 

"0000" θαη επηβεβαηψζηε. 

 Μεηά ηελ επηηπρία ηεο δεχμεο, ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ θαη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν ζα ζπκνχληαη ην έλα ην άιιν, δελ ζα ρξεηαζηεί λα μαλά αληηζηνηρίζεηε ηελ 

επφκελε θνξά. Κάζε θνξά πνπ ην αθνπζηηθφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ζα ζπλδεζεί 

απηφκαηα ζηελ ηειεπηαία ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή. 

 Δάλ ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε θακία ζπζθεπή (θαη 

είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλν), παηήζηε ζχληνκα νπνηνδήπνηε θνπκπί (θνπκπί MFB, 

θνπκπί αχμεζεο έληαζεο ήρνπ, θνπκπί κείσζε έληαζεο ήρνπ), ην ζεη κηθξνθψλνπ-

αθνπζηηθνχ ζα πξνζπαζήζεη λα ζπλδεζεί κε ηηο ηειεπηαίεο ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο. 

 



   

 

 
 Δάλ ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ θαη νη ζπζθεπέο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο ιφγσ 

ππεξβνιηθήο εκβέιεηαο, ζα ζπλδεζνχλ απηφκαηα εάλ επαλέιζνπλ πίζσ ζηελ 

πξαγκαηηθή εκβέιεηα εληφο πέληε ιεπηψλ. Αλ πεξάζεη πνιχ ψξα, πηέζηε ζχληνκα 

νπνηνδήπνηε θνπκπί (θνπκπί MFB, θνπκπί αχμεζεο έληαζεο , θνπκπί κείσζεο 

έληαζεο) γηα λα ζπλδεζεί μαλά. 

 

 

3) Αληηζηνίρηζε αθνπζηηθώλ κε θηλεηό ηειέθσλν Bluetooth κέζσ NFC 

Τν W855BT ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία NFC θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί γξήγνξα κε ην 

Bluetooth θηλεηφ ηειέθσλν κέζσ NFC. Παξαθαιψ ελεξγνπνηήζηε πξψηα ηε ιεηηνπξγία NFC 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ελεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηνπ αθνπζηηθνχ ζηε ζέζε ON, ζηε 

ζπλέρεηα θξαηήζηε ηε δψλε NFC ζε επαθή θαη γξήγνξα ζα ζπλδεζνχλ. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Ζ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε μεθιείδσηε ιεηηνπξγία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηνίρηζεο κέζσ ηνπ NFC 

 Καηά ηελ πξψηε θνξά ηεο αληηζηνίρηζεο, παξαθαιψ κελ πάξεηε ην 

θηλεηφ καθξηά κέρξη ην BTH068 λα εηζαρζεί ζηε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο, 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνηπρία. 

 Ζ πιαθέηα NFC ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ πξέπεη λα είλαη λα 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1 εθαηνζηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηνίρηζεο, 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε. 

 Μπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ NFC αλ ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν αιιά κε ζπλδεδεκέλν κε ζπζθεπέο, θαη κπνξεί λα απνζπλδεζεί κέζσ 

NFC εάλ ηα αθνπζηηθά έρνπλ ήδε ζπλδεζεί κε ηα αθνπζηηθά 

 

 

4) Αληηζηνίρηζε ηνπ αθνπζηηθνύ κε πνκπό Bluetooth κέζσ Bluetooth 

Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε ην αθνπζηηθφ ζε πνκπφ Bluetooth γηα λα απνιαχζεηε κνπζηθή 

αζχξκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν πάξηε γηα παξάδεηγκα ην BTT005 (πνκπφο Bluetooth, πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην αμεζνπάξ). Τα βήκαηα αληηζηνίρηζεο έρνπλ σο εμήο: 

 

1) Κξαηήζηε ην αθνπζηηθφ θαη ην πνκπφ ζαο ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ θαηά ηελ αληηζηνίρηζε. 

2) Δηζάγεηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο (Αλαηξέμηε ζηελ 

ελφηεηα "Τξφπνο εηζαγσγήο αληηζηνίρηζεο) 

3) Δλεξγνπνηήζηε ην πνκπφ Bluetooth θαη βάιηε ην ζηε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο. Θα ςάμεη 

απηφκαηα γηα ζπζθεπέο Bluetooth θαη ζα ζηείιεη αίηεκα αληηζηνίρηζεο. 

4) Μεηά ηελ επηηπρή ζχδεπμε θαη ζχλδεζε, ην αθνπζηηθφ εθπέκπεη "Σπλδεδεκέλν" θαη ην 

κπιε LED ηνπ αθνπζηηθνχ αλαβνζβήλεη δχν θνξέο θάζε 4 δεπηεξφιεπηα. 

 
 

 

 

 



   

Παξαηεξήζεηο: 

 

 Ο θσδηθφο αληηζηνίρηζεο ηνπ W855BT είλαη "0000". Έηζη, ην ζεη κηθξνθψλνπ-

αθνπζηηθνχ κπνξεί κφλν λα ζπλδεζεί κε πνκπφ Bluetooth, ηνπ νπνίνπ ν θσδηθφο 

δεπγαξψκαηνο είλαη "0000". 

 Αλ ην δεχγνο εμαθνινπζεί λα απνηπγράλεη κεηά απφ αξθεηέο δνθηκέο, αλαηξέμηε ζην 

εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ πνκπνχ Bluetooth γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

5) Σύδεπμε αθνπζηηθώλ κε πνιιαπιέο ζπζθεπέο κέζσ Bluetooth 

Τν ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δχν ζπζθεπέο Bluetooth ην πνιχ. Αλ 

ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ πνιιαπιή αληηζηνίρηζε, αλαηξέμηε ζηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1) Αξρηθά, αληηζηνηρίζηε θαη ζπλδέζηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ κε ηε ζπζθεπή 

Bluetooth λνχκεξν έλα (αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "ζχδεπμε ηνπ αθνπζηηθνχ κε θηλεηφ 

ηειέθσλν Bluetooth"). 

2) Απελεξγνπνηήζηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ θαη εηζάγεηε ην μαλά ηελ ιεηηνπξγία 

αληηζηνίρηζεο, αληηζηνηρίζηε θαη ζπλδέζηε κε ηε ζπζθεπή Bluetooth λνχκεξν δχν (αλαηξέμηε 

ζηελ ελφηεηα "Αληηζηνίρηζε ηνπ ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ κε έλα Bluetooth θηλεηφ 

ηειέθσλν) 

3) Φξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή Bluetooth λνχκεξν έλα γηα ζπλδεζείηε κε ην ζεη 

κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ. Τν ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ. έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ηε ζπζθεπή 

Bluetooth έλα θαη δχν, ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ επίζεο κπνξεί λα ζπλδεζεί απηφκαηα 

κε απηέο ηηο δχν απηέο ζπζθεπέο ηελ επφκελε θνξά. 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

Τα βήκαηα ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο πνιιαπιψλ δεπγψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

 

Απελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο πνιιώλ δεπγώλ: ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ βξίζθεηαη 

ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, κε ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπζθεπή, παηήζηε ην θνπκπί MFB θαη ην 

θνπκπί κείσζεο έληαζεο ήρνπ ηαπηφρξνλα γηα πεξίπνπ δχν δεπηεξφιεπηα θαη αθνχζηε ηνλ 

πξνηξεπηηθφ ηφλν "Απελεξγνπνίεζε πνιιψλ δεπγψλ". 

Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία πνιιαπιώλ δεπγώλ: ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, κε ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπζθεπή, παηήζηε ην θνπκπί MFB 

θαη ην θνπκπί αχμεζεο έληαζεο ήρνπ ηαπηφρξνλα γηα πεξίπνπ δχν δεπηεξφιεπηα θαη αθνχζηε 

ηνλ πξνηξεπηηθφ ηφλν "Δλεξγνπνίεζε πνιιψλ δεπγψλ". 

 

 Γηα λα βειηηψζεηε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αθνπζηηθψλ, ζαο πξνηείλνπκε λα 

απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ δεπγψλ φηαλ ζπλδέεζηε κφλν κε έλα θηλεηφ 

ηειέθσλν. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Πξαγκαηνπνηώληαο θιήζε κε ην αθνπζηηθό 
 

1)Βαζηθή δηαδηθαζία  

 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

 

Καηάζηαζε 

Αθνπζηηθνύ 

 

Γηαδηθαζία 

 

Τόλνο 

Αθπξψζηε κηα 

θιήζε 

Κιήζε Πηέζηε ειαθξά ► 

κηα θνξά  

Ζ θιήζε 

ηεξκαηίζηεθε 

Απαληήζηε κηα 

θιήζε 

Δηζεξρφκελε θιήζε Πηέζηε ειαθξά ► 

κηα θνξά 

Απάληεζε 

Απνξξίςηε κηα 

θιήζε 

Δηζεξρφκελε θιήζε Πηέζηε ► γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Απφξξηςε 

Τεξκαηίζηε κηα 

θιήζε 

Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε ειαθξά ► 

κηα θνξά 

Ζ θιήζε 

ηεξκαηίζηεθε 

Αχμεζε ήρνπ 

θιήζεο 

Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε ειαθξά ην 

θνπκπί έληαζεο ΄+΄ 

Γ/Α 

Μείσζε ήρνπ 

θιήζεο 

Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε ειαθξά ην 

θνπκπί έληαζεο ΄-΄ 

Γ/Α 

Μεηαθνξά θιήζεο 

ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν 

Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε 

παξαηεηακέλα ην 

θνπκπί ► γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Μεηαθνξά ήρνπ 

Μεηαθνξά θιήζεο 

ζην αθνπζηηθφ 

Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε 

παξαηεηακέλα ην 

θνπκπί ► γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Μεηαθνξά ήρνπ 

Σίγαζε κηθξνθψλνπ Γηάξθεηα θιήζεο Πηέζηε ην θνπκπί 

έληαζεο ΄+΄ γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Σίγαζε 

ελεξγνπνηεκέλε 

Αθχξσζε ζίγαζεο Γηάξθεηα θιήζεο 

(ζίγαζε 

κηθξνθψλνπ) 

Πηέζηε ην θνπκπί 

έληαζεο ΄-΄ γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Σίγαζε 

απελεξγνπνηεκέλε 

Φσλεηηθή θιήζε Σπλδεδεκέλε 

ζπζθεπή 

Πηέζηε ειαθξά ην 

θνπκπί ► θαη ην 

θνπκπί έληαζεο ΄+΄ 

ηαπηφρξνλα γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα 

Δπαλάθιεζε 

θσλεηηθήο θιήζεο 

Δπαλάθιεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ αξηζκνχ 

Σπλδεδεκέλε 

ζπζθεπή 

Παηήζηε δηπιά ► Τειεπηαίνο αξηζκφο  

Δπαλάθιεζε 



   

 

 

Πξνεηδνπνίεζε: Παξαηεηακέλε πίεζε από ηα αθνπζηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα 

αθνήο. 

 

 

Παξαηήξεζε:  

 Όηαλ ε έληαζε ηνπ αθνπζηηθνχ βξίζθεηαη ζην επίπεδν Max ή Min ζα αθνπζηεί έλα 

ηφλν "DU". 

 Όηαλ ην αθνπζηηθφ βξίζθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζίγαζεο κηθξνθψλνπ, ζα αθνχζεηε δχν 

ηφλνπο "DuDu" ζπλερφκελα θάζε 10 δεπηεξφιεπηα. 

 Όηαλ παηάηε ην θνπκπί απάληεζεο θιήζεο ζε νξηζκέλα θηλεηά ηειέθσλα, ε θιήζε 

ζα κεηαθεξζεί ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ θιήζε ζην 

αθνπζηηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί ελαιιαγήο ζπλνκηιίαο ή κέζσ ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ γηα 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

 

2)Τξηπιή δηαδηθαζία θιήζεο 

 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

Καηάζηαζε 

Αθνπζηηθνύ 

 

Γηαδηθαζία 

Απαληήζηε ηε λέα θιήζε θαη 

ηεξκαηίζηε ηελ ππάξρνπζα 

θιήζε 

Υπάξρεη δεχηεξε 

εηζεξρφκελε θιήζε 

Πηέζηε ειαθξά ► κηα θνξά 

Απαληήζηε ηε λέα θιήζε θαη 

δηαηεξήζηε ηελ ππάξρνπζα 

θιήζε 

Υπάξρεη δεχηεξε 

εηζεξρφκελε θιήζε 

Πηέζηε δηπιά ην θνπκπί ► 

Δλαιιαγή θιήζεσλ Γηαηήξεζε ζπλνκηιίαο Πηέζηε δηπιά ην θνπκπί ► 

Τεξκαηίζηε ηελ ππάξρνπζα 

θιήζε θαη αιιάμηε ηε 

δηαηήξεζε θιήζεο 

Γηαηήξεζε ζπλνκηιίαο Πηέζηε ειαθξά ► κηα θνξά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

3)Σύλδεζε κε δύν θηλεηά ηειέθσλα γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο 

 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

Καηάζηαζε 

Αθνπζηηθνύ 

 

Γηαδηθαζία 

Γηαηεξήζηε ηε ηειεθσληθή 

θιήζε #1 θαη απαληήζηε ηε 

ηειεθσληθή θιήζε #2 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεθσληθήο θιήζεο #1 ην 

θηλεηφ ηειέθσλν 2 έρεη 

εηζεξρφκελε θιήζε 

Πηέζηε δηπιά ην θνπκπί ► 

Τεξκαηίζηε ηε ηειεθσληθή 

θιήζε #1 θαη απαληήζηε ηε 

ηειεθσληθή θιήζε #2 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεθσληθήο θιήζεο #1 ην 

θηλεηφ ηειέθσλν 2 έρεη 

εηζεξρφκελε θιήζε 

Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί ► 

κηα θνξά 

Δλαιιαγή θιήζεσλ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θιήζεο, κηα απφ ηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο ζα 

δηαηεξεζεί  

Πηέζηε δηπιά ην θνπκπί ► 

Τεξκαηίζηε ηελ ππάξρνπζα 

θιήζε θαη επηζηξέςηε πίζσ 

ζηε θιήζε πνπ δηαηεξείηαη 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θιήζεο, κηα απφ ηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο ζα 

δηαηεξεζεί 

Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί ► 

κηα θνξά 

 

 

 

4) Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο 

Bluetooth mode 

 

 

Λεηηνπξγίεο 

 

Καηάζηαζε 

Αθνπζηηθνύ 

 

Γηαδηθαζία 

Αχμεζε έληαζεο ήρνπ Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί 

έληαζεο ΄+΄  

Μείσζε έληαζεο ήρνπ Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί 

έληαζεο ΄-΄ 

Πξνεγνχκελν ηξαγνχδη Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Πηέζηε παξαηεηακέλα ην 

θνπκπί έληαζεο ΄-΄ 

Δπφκελν ηξαγνχδη Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Πηέζηε παξαηεηακέλα ην 

θνπκπί έληαζεο ΄+΄ 

Παχζε Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί ► 

κηα θνξά 

Αλαπαξαγσγή Καηάζηαζε παχζεο Πηέζηε ειαθξά ην θνπκπί ► 

κηα θνξά 



   

 

Σεκεηώζεηο: 

 Όηαλ ε έληαζε ξπζκίδεηαη ζην Max, ζα εθπέκπεη "Μέγηζηε Έληαζε ήρνπ ", θαη 

εθπέκπεη ζχληνκν ηφλν " DU "φηαλ εκθαλίδεηαη ε ειάρηζηε έληαζε ήρνπ. 

 Δάλ ζέιεηε λα ειέγμεηε απφ απφζηαζε ην πξνεγνχκελν / επφκελν ηξαγνχδη, παχζε / 

αλαπαξαγσγή, ρξεηάδεηαη ην δηθφ ζαο Bluetooth θηλεηφ ηειέθσλν ή πνκπφο 

Bluetooth λα βξίζθεηαη ζε δεχμε κε ην αθνπζηηθφ, γηα λα ππνζηεξίμεη ην πξσηφθνιιν 

AVRCP, παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ 

ή πνκπνχ Bluetooth γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Μφλν ην θαιψδην USB ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία απηή, ην θαιψδην θφξηηζεο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη. 

 Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θαιψδην USB ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ, παξαθαινχκε ξπζκίζηε ηελ έμνδν ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή ζε W855BT. 

 

 

 

5) Λπλρία LED 

 

Λπρλία LED Καηάζηαζε 

Αθνπζηηθνύ 

Κφθθηλν θαη κπιε LED αλαβνζβήλεη ζε 

ελαιιαγή   

Καηάζηαζε Αληηζηνίρηζεο 

Μπιε LED αλαβνζβήλεη κηα θνξά γξήγνξα 

θάζε 2 δεπηεξφιεπηα 

Με ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή 

Μπιε LED αλαβνζβήλεη δχν θνξέο γξήγνξα 

θάζε 4 δεπηεξφιεπηα 

Έρεη ήδε ζπλδεζεί ζπζθεπή  

Κφθθηλν LED αλαβνζβήλεη αληί γηα ην κπιε 

LED 

Φακειή κπαηαξία 

 

 

6. Δπαλαθνξά εξγνζηαζίνπ 

Σηελ θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο θαη ζηε θαηάζηαζε θφξηηζεο, πηέζηε παξαηεηακέλα ην 

πιήθηξν έληαζεο ήρνπ + γηα 3 δεπηεξφιεπηα θαη αθήζηε ην κέρξη λα αλάςεη ηαπηφρξνλα ην 

θφθθηλν θαη ην κπιε LED, θαη ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ ζα εθπέκςεη "Δπαλαθνξά ηεο 

ιίζηαο ζπδεπγκέλσλ ζπζθεπψλ". 

Παξαηεξήζεηο: 

Μεηά ηελ επαλαθνξά ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο, ε ιίζηα κε ηα αθνπζηηθά πνπ έρεη 

αληηζηνηρηζηεί ζα δηαγξαθεί. Όηαλ ελεξγνπνηήζηε μαλά ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ, ζα 

ηεζεί απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία δεχμεο, αιιά δελ ζα ζπλδεζεί απηφκαηα κε ηε ζπζθεπή, ζα 

πξέπεη λα επαλαληηζηνηρίζεηε θαη επαλαζπλδέζεηε κε ηηο ζπζθεπέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε 
 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην W855BT. 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο απηέο ζα κπνξείηε λα απνιαχζεηε απηφ ην πξντφλ γηα πνιιά 

ρξφληα. 

 Μθν τοποκετείτε το προϊόν ςε βρεγμζνουσ χϊρουσ για να αποφφγετε να 

προκλθκοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτα εςωτερικά κυκλϊματα του προϊόντοσ. 

 Μθν εκκζτετε το προϊόν ςε άμεςο θλιακό φωσ ι κερμότθτα. Η υψθλι κερμοκραςία 

κα μειϊςει τθ διάρκεια ηωισ των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων, κα καταςτρζψει τθν 

μπαταρία και κα προκαλζςει παραμόρφωςθ οριςμζνων πλαςτικϊν εξαρτθμάτων. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζιεζεο γηα λα απνθχγεηε 

ηνλ ηδξψηα πάλσ ζην πξντφλ έηζη ψζηε λα κελ βιάςεη ην πξντφλ. Τν πξντφλ απηφ δελ 

είλαη αλζεθηηθφ ζην λεξφ. 

 Μθν εκκζτετε το προϊόν ςε υπερβολικό κρφο για να αποφφγετε τθ ηθμιά ςτα 

εςωτερικά κυκλϊματα. 

 Μθν επιχειριςετε να αποςυναρμολογιςετε το προϊόν. Ένασ μθ επαγγελματίασ 

μπορεί να βλάψει το προϊόν. 

 Μθν ρίχνετε, δονείτε εντατικά ι χτυπιςετε το προϊόν με ςκλθρό αντικείμενο. Θα 

βλάψει τα εςωτερικά κυκλϊματα. 

 Μθν κακαρίηετε τα ακουςτικά με ςκλθροφσ χθμικοφσ διαλφτεσ. 

 Μθν γρατςουνίηετε τθν επιφάνεια του προϊόντοσ με αιχμθρά αντικείμενα. Θα 

βλάψει το περίβλθμα και τθν εμφάνιςθ. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, παξαδψζηε ην ζε εμνπζηνδνηεκέλν 

θέληξν ζέξβηο. Τν πξνζσπηθφ ζα ζαο βνεζήζεη λα επηιχζεηε ην πξφβιεκα. 

 

 Ερωτήςεισ & απαντήςεισ 

1. Τη ζεκαίλεη αλ όιεο νη ιπρλίεο LED γίλνληαη θόθθηλεο; 

Ζ κπαηαξία είλαη ρακειή, ρξεηάδεηαη επαλαθφξηηζε. 

 

2. Γηαηί ε θόθθηλε ιπρλία LED είλαη ζβεζηή θαηά ηε θόξηηζε; 

α) Βεβαησζείηε φηη ε ζπζθεπή θφξηηζεο ζπλδέεηαη ζσζηά κε ην ζεη αθνπζηηθψλ. 

β) Αλ δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ην αθνπζηηθφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε κπαηαξία 

κπνξεί λα ζηεγλψζεη. Σε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία γηα 30 ιεπηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην θφθθηλν LED ζα ελεξγνπνηεζεί. 

 

3. Πόζν καθξηά είλαη ε απνηειεζκαηηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αθνπζηηθνύ θαη ηνπ 

θηλεηνύ ηειεθώλνπ; 

Σχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Bluetooth, ην κέγηζην δηαζέζηκν εχξνο είλαη 10 κέηξα. Μπνξεί 

λα δηαθέξεη ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

4. Γηαηί ην θηλεηό κνπ ηειέθσλν δελ κπνξεί λα ςάμεη θαη λα βξεη ην αθνπζηηθό; 

Τν θηλεηφ ηειέθσλν δελ ζα βξεη ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ αλ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη 

ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ δε βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο. Βεβαησζείηε φηη ην 

αθνπζηηθφ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο θαη ζηελ ζσζηή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο,  

θαη ζηε ζπλέρεηα ην αθνπζηηθφ κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί θαη λα ζπλδεζεί.  



   

 

5. Γηαηί ην αθνπζηηθό δελ αθνύεη ηε θσλή; 

α) Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

β) Βεβαησζείηε φηη ε έληαζε ήρνπ δελ είλαη πνιχ ρακειή ή βξίζθεηαη ζε ζίγαζε. 

γ) Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ ζπλδέεηαη ζσζηά κε ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

δ) Βεβαησζείηε φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηαζέζηκε πεξηνρή Bluetooth. 

 

6. Γηαηί ην αθνπζηηθό δελ κπνξεί λα αθνύζεη θαζαξά ηε θσλή ζηε ζπλνκηιία; 

α) Βεβαησζείηε φηη ην θηλεηφ ηειέθσλν βξίζθεηαη ζε ηζρπξή πεξηνρή ζήκαηνο. 

β) Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ βξίζθεηαη ζην δηαζέζηκν εχξνο απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

 

7. Γηαηί δελ κπνξώ λα ειέγμσ ηελ παύζε, ηελ αλαπαξαγσγή, ην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη 

θαη ην επόκελν ηξαγνύδη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθήο;  

Απηή ε ιεηηνπξγία απαηηεί ε ζπζθεπή Bluetooth λα ππνζηεξίδεη AVRCP (Audio / Video 

πξσηφθνιιν απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ) 

 

 

 Προδιαγραφζσ  
 

Ζκδοςη Bluetooth Bluetooth V4.1 

Πρωτόκολλα Bluetooth HFP,HSP, A2DP, AVRCP 

Διάρκεια μουςικήσ Μζχρι 19 ϊρεσ  

Διάρκεια ομιλίασ  Μζχρι 20 ϊρεσ 

Διάρκεια αναμονήσ Περίπου 600 ϊρεσ 

Είςοδοσ φόρτιςησ DC5.0V 
500mA 

 
Διάρκεια φόρτιςησ Περίπου 3 ϊρεσ 

Βάροσ 238 γρ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

Ζ ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο δχν πξνυπνζέζεηο: 

(1) απηή ε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο, θαη  (2) απηή ε ζπζθεπή 

απνδέρεηαη ηπρφλ παξεκβνιέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκβνιψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

 
ΣΖΜΔΗΨΣΖ: Απηφο ν εμνπιηζκφο έρεη ειεγρζεί θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηα φξηα γηα ηε Χεθηαθή ζπζθεπή Καηεγνξίαο Β, ζχκθσλα κε ην κέξνο 15 ησλ Καλφλσλ 

FCC. Απηά ηα φξηα είλαη ζρεδηαζκέλα λα παξέρνπλ εχινγε πξνζηαζία απφ επηβιαβείο 

παξεκβνιέο ζηηο νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηφο ν εμνπιηζκφο παξάγεη ρξήζεηο θαη κπνξεί λα 

αθηηλνβνιεί ξαδηελέξγεηα ζπρλνηήησλ θαη, εάλ δελ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο ζηηο 

ξαδηνεπηθνηλσλίεο. Ψζηφζν, δελ εγγπνχκαζηε φηη δελ ζα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Δάλ απηφ ν εμνπιηζκφο πξνθαιεί επηβιαβείο παξεκβνιέο ζηε 

ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή ιήςε, ε νπνία κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηελ απελεξγνπνίεζε θαη 

ελεξγνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν ρξήζηεο ελζαξξχλεηαη λα πξνζπαζήζεη λα δηνξζψζεη ηηο 

παξεκβνιέο κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: 

 

 

- Δπαλαπξνζαλαηνιίζηε ή κεηαθηλήζηε ηελ θεξαία ιήςεο. 

- Απμήζηε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ δέθηε. 

- Σπλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ ζε κηα πξίδα ζε θχθισκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ζην νπνίν έρεη 

ζπλδεζεί ν δέθηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο. 

-Σπκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπν ή έλαλ έκπεηξν ηερληθφ ξαδηνθψλνπ / ηειεφξαζεο γηα 

βνήζεηα. 

 

 

Αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί ξεηά απφ ηνλ ππεχζπλν ζπκκφξθσζεο 

κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Απηή 

ε ζπζθεπή ζπκκνξθψλεηαη κε ην κέξνο 15 ησλ Καλφλσλ FCC. Ζ ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζηηο 

αθφινπζεο δχν πξνυπνζέζεηο: 

(1) απηή ε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο, θαη 

(2) απηή ε ζπζθεπή απνδέρεηαη ηπρφλ παξεκβνιέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκβνιψλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία. 

 

 

 

Γηα ηελ δήισζε ζπκκόξθσζεο παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ην site www.dot-media.gr 



 

 

 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 

 

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD, 

Katevasias 18 & Ntalias, Aharnai, Attiki, Greece  

In accordance with the following Directives: 

EMC Directive 2004/108/EC ,Low Voltage Directive 2006 /95/EC, 

R&TTE Directive 1999/5/EC and RoHS Directive 2011/65/EU 

 

The product is compatible with the following norms/standards 
 

Health&Safety 
EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013 

IEC 62209-2 

EN62311 
  

 
Radio 

EN 300 328 V1.8.1 

EN 301 489 -1 V1.9.2 

EN 301 489-17 V2.2.1 

FCC 47 CFR Part 15.247 
  

EMC 
EN 55022:2010 + AC: 2011 

FCC 47 CFR Part 15, Subpart B 

 

Hereby we declare that: 
 

Equipment:  Headphones  

Model number HD W820, HD W830, HD W855 
Brandname Edifier 

 

Is in conformity with the applicable requirements of the following documents 
 

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the 
Relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all 
Applicable Essential Requirements of the Directives. The product carries the CE mark accordingly 

 

 
Aharnai, Greece November 1st, 2017 

 
 
 

 

(TheodorosMavroeidis) 
Technical Manager 


