
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

W830BT 

• Εργονοµικός αναδιπλούµενος σχεδιασµός 
• Εξαιρετική απόδοση ήχου 
• Αυτονοµία µπαταρίας έως 95 ώρες 
• Υποστηρίζεται και ενσύρµατη σύνδεση 

 

 
 

Απόλαυση σε όλα τα επίπεδα! 

 

Τα Bluetooth ακουστικά EDIFIER W830BT έχουν τον τρόπο να κάνουν 
τη διαφορά στην κατηγορία τους. Καταρχάς, διαθέτουν όµορφο και 
εργονοµικό design, µε τον αναδιπλούµενο σχεδιασµό περιστροφής 90 µοιρών 
και την ειδική θήκη (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) να βοηθούν 
καθοριστικά στην εύκολη και ασφαλή µεταφορά και αποθήκευσή τους. Έτσι, 
θα είσαι θέση να τα παίρνεις συνεχώς µαζί σου οπουδήποτε, για παράδειγµα 
µέσα στο σακίδιό σου, απολαµβάνοντας µε άνεση τη µουσική σου χάρη στο 
εύκαµπτο και ανθεκτικό στήριγµα κεφαλής και στα απίστευτα µαλακά 
µαξιλαράκια τους! Όσο για την απόδοσή τους, µέσω και των ισχυρών οδηγών 
40 χιλιοστών, θα βιώσεις δυνατό και καθαρό ήχο, από κρυστάλλινα πρίµα έως 
βαθιά και πλούσια µπάσα, για να αναδείξεις τα κοµµάτια της αρεσκείας σου και 
να «βυθιστείς» σε αυτά όπως ποτέ άλλοτε! 

 
 
 
 



 

Ασύρµατα, εύκολα, αξιόπιστα! 

Τα Bluetooth ακουστικά EDIFIER W830BT συνδέονται ασύρµατα µε τη 
συµβατή φορητή συσκευή της επιλογής σου, όπως Smartphone, Tablet και 
Laptop, για να σε διευκολύνουν στην καθηµερινότητά σου και να σου 
χαρίσουν ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Έτσι, µέσω συνδεσιµότητας 
Bluetooth 4.1 (υποστηρίζεται και NFC), θα βιώσεις εύκολη και γρήγορη 
σύζευξη µε τη συσκευή σου, για την ακρίβεια έχεις τη δυνατότητα ασύρµατης 
σύνδεσης µε έως 2 ταυτόχρονα, για απόλυτη ευελιξία! Κι όλα αυτά µε 
τεράστια αυτονοµία µπαταρίας, για έως 95 ώρες συνεχούς χρήσης και έως 
1500 ώρες σε κατάσταση αναµονής, ώστε να είναι πάντα «ετοιµοπόλεµα» 
όταν τα χρειάζεσαι. Επιπλέον, στην περίπτωση που βρίσκεσαι σπίτι και δεν 
θέλεις να καταναλώσεις ενέργεια ή το επίπεδο της µπαταρίας είναι χαµηλό και 
έχει φτάσει η στιγµή της φόρτισης, µπορείς να τα συνδέσεις ενσύρµατα µε 
καλώδιο βύσµατος 3.5 χιλιοστών και, µάλιστα, µε υποστήριξη της λειτουργίας 
ANC, για απόλυτη ελευθερία κινήσεων! 

 

 

 
 
 
 

• DRIVER UNIT:40mm  
• BLUETOOTH VERSION:Bluetooth V4.1  
• ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:⩾HFP,HSP,A2DP,AVRCP  

• ΣΤΧΝΟΤΗΤΑ:20 -20,000 Hz  
• SOUND PRESSURE LEVEL (SPL):96dB   

• NOMINAL IMPEDANCE24Ohm  
• ΒΑΡΟΣ:0.274kg 
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                  W830BT 
Wireless Stereo Headphones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδθγίεσ χριςθσ 

 



 

   

 

 Ειςαγωγή  

Πριν χρθςιμοποιιςετε τα ακουςτικά, παρακαλϊ διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ. 

Φυλάξτε τισ οδθγίεσ χριςθσ αςφαλείσ για μελλοντικι χριςθ. 

 Χαρακτηριςτικά  
 Οι μεγάλεσ μονάδεσ οδιγθςθσ  40mm αποδίδουν βακφ δυνατό μπάςο ιδανικό για 

όλα τα είδθ μουςικισ 

 τα περιςτρεφόμενα 90 μοιρϊν μαξιλαράκια αυτιοφ βελτιςτοποιοφν τθν κίνθςθ ενϊ 

εξαςφαλίηουν τθ ςυνολικι άνεςθ 

 Bluetooth V4.1 υποςτθρίηουν τα πρωτόκολλα HSP, HFP,A2DP, & AVRCP 

 CSR πλακζτα με AAC και Qualcomm® aptX™ τεχνολογία εγγραφισ ιχου 

 Τποςτθρίηει 95 ϊρεσ ςυνεχόμενθσ αναπαραγωγισ 

 Σο Bluetooth ςυνδζει ςε απόςταςθ ζωσ 10 μζτρων 

 κομψι μεταλλικι βάςθ και ςτζκα με μαλακό δζρμα ςτα ακουςτικά και ςτθ ςτζκα 

 τα αξεςουάρ περιλαμβάνουν: 

                                                    κικθ ταξιδιοφ x 1 

                                                    3.5 καλϊδιο ιχου x 1 

                                                    USB καλϊδιο φόρτιςθσ x 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ζκδοςθ Bluetooth: Bluetooth V4.1 

Πρωτόκολλα Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP 

Αποκωδικοποιθτισ ιχου: Qualcomm® aptX™ 

Απόςταςθ λειτουργίασ: 10 μζτρα 

Ώρεσ ςυνεχόμενθσ  λειτουργίασ: 95 ϊρεσ 

Διάρκεια φόρτιςθσ: 4 ϊρεσ 

Χρόνοσ αναμονισ: Περίπου 1500 ϊρεσ 

Ιςχφσ ειςόδου φόρτιςθσ: DC 5.0V - 1A 

υχνότθτα: 20Hz - 20KHz 

Ευαιςκθςία (SPL): 96dB 

Αντίςταςθ: 24ohm 

 



 

   

 

 Σι περιζχεται ςτο κουτί:  

Ακουςτικά*1                                 Φορθτι κικθ*1 τεμάχιο                             Οδθγίεσ χριςθσ *                    

Κάρτα εγγφθςθσ 1 τεμάχιο 

 

               USB καλϊδιο φόρτιςθσ *1 τεμάχιο             3.5 χιλ. Καλϊδιο ιχου*1 τεμάχιο 

 

 Οδηγίεσ λειτουργίασ 
1. Διάγραμμα  

 



 

   

1.Πατιςτε: πλικτρο αφξθςθσ ζνταςθσ / πατιςτε παρατεταμζνα: επόμενο κομμάτι 

2. Πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

3. Πατιςτε: πλικτρο μείωςθ ζνταςθσ / πατιςτε παρατεταμζνα: προθγοφμενο κομμάτι 

4. Θφρα φόρτιςθσ micro USB 

5. Τποδοχι ιχου 3.5mm 

 

II. Φόρτιςθ μπαταριϊν 

 

Σο ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ είναι εξοπλιςμζνο με ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ 

μπαταρία. Φορτίςτε πλιρωσ τθν μπαταρία πριν τθν πρϊτθ χριςθ. Κατά τθ χριςθ, το ςετ 

μικροφϊνου-ακουςτικοφ κα θχιςει και κα αναβοςβινει με κόκκινο φωσ ϊςτε να δείχνει 

χαμθλι τθν μπαταρία. Θα πρζπει να  επαναφορτίςετε τθ ςυςκευι. 

 

1.υνδζςτε το καλϊδιο φόρτιςθσ USB ςε ζνα τυπικό τροφοδοτικό USB. 

2. υνδζςτε το καλϊδιο φόρτιςθσ ςτθ κφρα φόρτιςθσ Micro USB του ακουςτικοφ. 

3. Χρόνοσ φόρτιςθσ: περίπου 1 ϊρα για πλιρθ φόρτιςθ. 

 

Κόκκινο φωσ ανοιχτό = Φορτίηει                          Κόκκινο φωσ κλειςτό = Η φόρτιςθ ςυνεχίηεται 

 

 

Προςοχι:  Οι επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ που παρζχουν ιςχφ για αυτό το προϊόν πρζπει 

να διατίκενται κατάλλθλεσ για ανακφκλωςθ.  

        Μθν πετάτε τισ μπαταρίεσ ςτθ φωτιά για να αποφφγετε εκριξεισ. 



 

   

 Χρήςη του Ακουςτικοφ 

 

Ι. ON / OFF 

 

Λειτουργία Διαδικαςία Λυχνία 

ON πατιςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για 3 
δευτερόλεπτα 

Η μπλε λυχνία 
αναβοςβινει γριγορα 

OFF πατιςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για 3 
δευτερόλεπτα 

Η λυχνία είναι κλειςτι 

 

 

 

II. φνδεςθ 

 

1. φνδεςθ Bluetooth 

Πριν τθ χριςθ, ολοκλθρϊςτε τθ ςφνδεςθ με το κινθτό ςασ τθλζφωνο. 

Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

1.1. Η απόςταςθ μεταξφ του κινθτοφ ςασ και του ακουςτικοφ πρζπει να διατθρείται ςε 

απόςταςθ 1 μζτρο.  Όςο πιο κοντά τόςο το καλφτερο. 

1.2. Ενεργοποιιςτε το ακουςτικό. Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο πολλαπλϊν 

λειτουργιϊν για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε ςτθ λειτουργία αντιςτοίχιςθσ. 

1.3. Ενεργοποιιςτε το Bluetooth του κινθτοφ ςασ και αναηθτιςτε ςυςκευζσ Bluetooth. 

Επιλζξτε "EDIFIER W830BT" για αντιςτοίχιςθ. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςφηευξθ με επιτυχία, θ 

λυχνία LED αναβοςβινει αργά με μπλε χρϊμα και ακοφγεται ο ιχοσ «μπιπ». 

       θμείωςθ: 

 

1. Ενϊ βρίςκεται ςε κατάςταςθ αντιςτοίχιςθσ, εάν δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία μιασ 

ςφνδεςθσ εντόσ 3 λεπτϊν, θ λειτουργία αντιςτοίχιςθσ κα τερματιςτεί αυτόματα. 

2. Εάν ςασ ηθτθκεί κωδικόσ πρόςβαςθσ, πλθκτρολογιςτε '0000'. 

3. Μόλισ γίνει επιτυχισ ςφνδεςθ, το ακουςτικό και το κινθτό ςασ κα κυμοφνται το ζνα 

το άλλο. Όταν το ακουςτικό είναι ξανά ενεργοποιθμζνο, κα ςυνδεκεί αυτόματα ςτθν 

τελευταία ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι. 

 

 



 

   

 

2. φνδεςθ NFC 

 

Εάν το Bluetooth κινθτό ςασ τθλζφωνο υποςτθρίηει NFC (Near Field Communication), 

ενεργοποιιςτε πρϊτα τθ λειτουργία NFC του κινθτοφ ςασ και ζπειτα ενεργοποιιςτε το 

ακουςτικό. 

τθ ςυνζχεια, διατθριςτε ςε επαφι τθν περιοχι NFC του W830BT με τθν περιοχι NFC 

του κινθτοφ ςασ για να αντιςτοιχίςετε τισ ςυςκευζσ ςασ. 

 

θμείωςθ: 

 Όταν το κινθτό είναι αδρανοποιθμζνο ι είναι κλειδωμζνθ θ οκόνθ, δεν μπορεί να 

ςυνδεκεί με το NFC. 

 Σθν πρϊτθ φορά που προςπακείτε να αντιςτοιχίςετε, απαιτείται να διατθρείτε το 

κινθτό ςασ ςε επαφι με το W830BT για λίγο περιςςότερο χρόνο. Περιμζνετε ζωσ 

ότου θ ςυςκευι W830BT ειςζλκει ςτθ λειτουργία αντιςτοίχιςθσ προτοφ αφαιρζςετε 

το κινθτό ςασ τθλζφωνο. 

 Εάν δεν ζχει ςυνδεκεί καμία ςυςκευι, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το NFC για να 

δθμιουργιςετε ηεφγοσ. Εάν μια ςυςκευι είναι ιδθ ςυνδεδεμζνθ, θ λειτουργία NFC 

μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν αποςφνδεςθ. 

 
 

 

 

 

 



 

   

 

3. υνδζςτε μια άλλθ ςυςκευι 

 

Σο ακουςτικό μπορεί ταυτόχρονα να ςυνδζςει δφο ςυςκευζσ Bluetooth. Ακολουκιςτε τα 

παρακάτω βιματα: 

3.1. υνδζςτε το ακουςτικό με τθ ςυςκευι 1. 

3.2. Απενεργοποιιςτε το ακουςτικό. Πατιςτε παρατεταμζνα το πλικτρο πολλαπλϊν 

λειτουργιϊν για να επανεκκινιςετε το ακουςτικό και να ειςάγετε τθ λειτουργία 

αντιςτοίχιςθσ.  υνδζςτε τθ ςυςκευι 2. 

3.3. Σϊρα ενεργιςτε ςτθ ςυςκευι 1. Πατιςτε το ακουςτικό ςτισ ρυκμίςεισ ςφνδεςθσ 

Bluetooth για να ςυνδζςετε και να ολοκλθρϊςετε τθν αντιςτοίχιςθ με τισ δφο ςυςκευζσ. 

θμείωςθ:  Όταν δφο ςυνδεδεμζνα κινθτά ζχουν διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα (π.χ. 

Ζνα ςε Android και το άλλο ςτο IOS), οριςμζνεσ λειτουργίεσ ενδζχεται να εμφανίηουν 

κάποια κακυςτζρθςθ (π.χ. Σο τραγοφδι ςτο κινθτό Α κα παφςει κατά τθν αναπαραγωγι του 

τραγουδιοφ ςτο κινθτό Β). Αυτό κεωρείται φυςιολογικό. 

 

 

III.   Πραγματοποιϊντασ κλιςεισ 

1. Βαςικζσ λειτουργίεσ  

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Απάντθςθ κλιςθσ  Ειςερχόμενοσ ιχοσ Πιζςτε ςφντομα το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Απόρριψθ κλιςθσ Ειςερχόμενοσ ιχοσ Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για περίπου 2 
δευτερόλεπτα 

Σερματιςμόσ κλιςθσ Ομιλία Πιζςτε ςφντομα το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Αφξθςθ ζνταςθσ Ομιλία Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου + 

Μείωςθ ζνταςθσ Ομιλία Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου - 

Μεταφορά κλιςθσ ςτο 
κινθτό 

Ομιλία Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για περίπου 2 
δευτερόλεπτα 

Μεταφορά κλιςθσ ςτο 
ακουςτικό 

Ομιλία Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για περίπου 2 
δευτερόλεπτα 

ίγαςθ του μικροφϊνου Ομιλία Πιζςτε παρατεταμζνα το 



 

   

πλικτρο ζνταςθσ ιχου -  για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα 

Κατάργθςθ ςίγαςθσ του 
μικροφϊνου 

Ομιλία( με το μικρόφωνο ςε 
κατάςταςθ ςίγαςθσ) 

Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο ζνταςθσ ιχου +  για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα 

Κλιςθ πίςω τθσ τελευταίασ 
κλιςθσ 

υνδεδεμζνθ υςκευι  Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν για περίπου 2 
δευτερόλεπτα 

Ενεργοποίθςθ τθσ 
φωνθτικισ εντολισ 

υνδεδεμζνθ υςκευι Πιζςτε διπλά το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν  

 

2. Σριπλι κλιςθ 

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Απάντθςθ τθσ νζασ κλιςθσ 
και κατάργθςθ τθσ 
υπάρχουςασ κλιςθσ 

Δεφτερθ ειςερχόμενθ κλιςθ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά  

Απάντθςθ τθσ νζασ κλιςθσ 
και διατιρθςθ τθσ 
υπάρχουςασ κλιςθσ 

Δεφτερθ ειςερχόμενθ κλιςθ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

Εναλλαγι κλιςεων Ομιλία (ςε κράτθςθ) Πατιςτε διπλά το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν 

Κατάργθςθ υπάρχουςασ 
κλιςθσ 

Ομιλία (ςε κράτθςθ) Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

 

3. Κλιςεισ με δφο ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ 

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Κατάργθςθ τθσ κλιςθσ με το 
κινθτό τθλζφωνο  1 και 
απάντθςθ τθσ από τθ το 
κινθτό τθλζφωνο 2 

Ομιλία με το κινθτό 
τθλζφωνο 1 ενϊ καλεί το 
κινθτό τθλζφωνο 2  

Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

Βάλτε ςε κράτθςθ τθ κλιςθ 
από το κινθτό τθλζφωνο 1 
και απαντιςτε τθ κλιςθ από 
το κινθτό τθλζφωνο 2 

Ομιλία με το κινθτό 
τθλζφωνο 1 ενϊ καλεί το 
κινθτό τθλζφωνο 2 

Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν δφο 
φορζσ 

Εναλλαγι κλιςεων Ομιλία με τθ μία κλιςθ ενϊ 
κρατείται θ άλλθ κλιςθ 

Πατιςτε διπλά το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν 

Κατάργθςθ υπάρχουςασ 
κλιςθσ και επιςτροφι ςτθ 
κρατθμζνθ κλιςθ του 
κινθτοφ τθλεφϊνου  

Ομιλία με τθ μία κλιςθ ενϊ 
κρατείται θ άλλθ κλιςθ 

Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

 

 



 

   

IV.   Αναπαραγωγι μουςικισ 

1.  Λειτουργία ιχου Bluetooth 

Όταν το ακουςτικό είναι ςυνδεδεμζνο με ζνα κινθτό που υποςτθρίηει Qualcomm® aptX™, 

μπορείτε να απολαφςετε μουςικι WIFI μζςω των ακουςτικϊν: 

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Αφξθςθ ζνταςθσ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου + 

Μείωςθ ζνταςθσ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου - 

Προθγοφμενο τραγοφδι Αναπαραγωγι μουςικισ Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο ζνταςθσ ιχου - 

Επόμενο τραγοφδι Αναπαραγωγι μουςικισ Πιζςτε παρατεταμζνα το 
πλικτρο ζνταςθσ ιχου + 

Παφςθ μουςικισ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

Επανάλθψθ αναπαραγωγισ Παφςθ μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

 

 

θμείωςθ: 

 Όταν το ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ ανοίξει μζχρι τθ μζγιςτθ ζνταςθ του ιχου, κα 

ακοφςετε ζναν προειδοποιθτικό τόνο από το ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ. 

 

 

2.  Λειτουργία ιχου AUX IN 

Σο ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ υποςτθρίηει είςοδο ιχου AUX IN  χρθςιμοποιϊντασ 

καλϊδιο ιχου 3,5 χιλ. ζωσ 3,5 χιλ. για να ςυνδζςετε το ακουςτικό ςε μια ςυςκευι 

αναπαραγωγισ μουςικισ και να απολαφςετε τθ μουςικι online. 

 

    θμείωςθ: 

 Η ςφνδεςθ ενόσ καλωδίου ιχου 3,5 χιλ. κα απενεργοποιιςει το ακουςτικό και κα 

αποςυνδζςει αυτόματα τθ ςφνδεςθ με το Bluetooth. Η είςοδοσ ιχου AUX IN είναι 

τϊρα ςε ιςχφ. 

 Αν κζλετε να επιςτρζψετε ςτο Bluetooth, αποςυνδζςτε το καλϊδιο ιχου 3,5 χιλ. και 

κάντε επανεκκίνθςθ του ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ. 



 

   

 

 

V. Επαναφορά εργοςταςιακισ ρφκμιςθσ 

 

Σο ακουςτικό βρίςκεται ςε κατάςταςθ απενεργοποίθςθσ και φόρτιςθσ, πατιςτε και 

κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο ζνταςθσ + και το πλικτρο ζνταςθσ ταυτόχρονα για περίπου 

3 δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία αναβοςβινει 3 φορζσ γριγορα. Οι εργοςταςιακζσ 

ρυκμίςεισ επαναφζρονται. 

 

θμείωςθ: 

 Μόλισ αποκαταςτακοφν οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ, θ λίςτα αντιςτοίχιςθσ των 

ακουςτικϊν διαγράφεται. Όταν ενεργοποιείτε ξανά τα ακουςτικά, κα αρχίςει 

αυτόματα θ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ και όχι θ αυτόματθ ςφνδεςθ. Εάν χρειάηεται 

να ςυνδζςετε μια ςυςκευι, κα πρζπει να περάςετε ξανά τθν αντιςτοίχιςθ. 

 

 

 υντήρηςη  
 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. 

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

εςωτερικά κυκλϊματα. 

 Μθν επιχειριςετε να αποςυναρμολογιςετε το προϊόν. Ζνασ 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. 

 

ε περίπτωςθ που το προϊόν δεν λειτουργεί ςωςτά, παραδϊςτε το ςε εξουςιοδοτθμζνο 

κζντρο ςζρβισ. Σο προςωπικό κα ςασ βοθκιςει να επιλφςετε το πρόβλθμα. 

 

 Ερωτήςεισ & απαντήςεισ 

 

1. Η κόκκινθ λυχνία αναβοςβινει ςτθ κζςθ του μπλε. 

Απάντθςθ: θμαίνει ότι θ μπαταρία του ακουςτικοφ είναι χαμθλι και πρζπει να 

επαναφορτίςετε. 

 

2. Σο κόκκινο φωσ δεν ανάβει κατά τθ διάρκεια τθσ φόρτιςθσ. 

Απάντθςθ: α. Βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι φόρτιςθσ ςυνδζεται ςωςτά ςτο ακουςτικό. 

β. Η μπαταρία αδρανοποιείται όταν το ακουςτικό δεν χρθςιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ, χρειάηονται περίπου 30 λεπτά φόρτιςθσ πριν ανάψει το 

κόκκινο φωσ. 

 

3.  Δεν ακοφτε τίποτα ςτο ακουςτικό. 

Απάντθςθ: α. Βεβαιωκείτε ότι το ακουςτικό είναι ενεργοποιθμζνο. 

β. Βεβαιωκείτε ότι το ακουςτικό είναι ρυκμιςμζνο ςε ςωςτι ζνταςθ. 

γ. Βεβαιωκείτε ότι το ακουςτικό είναι ςυνδεδεμζνο με το κινθτό. 

δ. Βεβαιωκείτε ότι το ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ βρίςκεται ςε φυςιολογικι κατάςταςθ 

λειτουργίασ 

4. Η ποιότθτα κλιςθσ του ακουςτικοφ είναι κακι. 

Απάντθςθ: α. Βεβαιωκείτε ότι το κινθτό βρίςκεται ςε τοποκεςία με ιςχυρό ςιμα. 

β. Σο ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ ζχει ζνα αποτελεςματικό εφροσ λειτουργίασ 10 μζτρων. 

Βεβαιωκείτε ότι το ακουςτικό βρίςκεται εντόσ τθσ απόςταςθσ λειτουργίασ χωρίσ εμπόδια 

μεταξφ του ακουςτικοφ και του κινθτοφ. 

 

5. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναπαραγωγισ, γιατί το ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ δεν μπορεί 

να εκτελζςει ελζγχουσ γφρω από τθ παφςθ, τθν επαναφορά, του τελευταίου τραγουδιοφ 

και του επόμενου τραγουδιοφ 

Απάντθςθ: Αυτι θ λειτουργία απαιτεί θ ςυςκευι που είναι ςυνδεδεμζνθ με το ακουςτικό 

ςασ να υποςτθρίηει AVRCP (Προφίλ τθλεχειριςτθρίου ιχου / βίντεο). 

 



 

   

6. Δεν είναι δυνατι θ χριςθ του NFC για αντιςτοίχιςθ. 

Απάντθςθ: α. Βεβαιωκείτε ότι θ λειτουργία NFC του κινθτοφ ςασ ζχει ενεργοποιθκεί. 

β. Όταν κάνετε ηεφγοσ τθν πρϊτθ φορά, πρζπει να κρατιςετε το κινθτό ςασ ςε επαφι με το 

ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ για περίπου 3 δευτερόλεπτα, ζωσ ότου τα μπλε και κόκκινα 

φϊτα του ακουςτικοφ αναβοςβινουν εναλλακτικά πριν αφαιρζςετε το κινθτό τθλζφωνο ι 

μπορεί να μθν είναι επιτυχισ ο ςυνδυαςμόσ. 

ΠΡΟΟΧΗ 

Κίνδυνοσ ζκρθξθσ ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αντικατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ.                     

Αντικαταςτιςτε μόνο με τον ίδιο ι ιςοδφναμο τφπο. 

 

Μια προειδοποίθςθ ότι οι μπαταρίεσ (πακζτο μπαταριϊν ι μπαταρίεσ εγκατεςτθμζνεσ) δεν 

πρζπει να εκτίκενται ςε υπερβολικι κερμότθτα όπωσ θλιοφάνεια, φωτιά ι κάτι παρόμοιο. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1."Για να αποφφγετε τυχόν βλάβθ τθσ ακοισ ςασ, μθν ακοφτε ςε υψθλά επίπεδα 

ζνταςθσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα." 

2. "Πλιρθσ κατανόθςθ του εγχειριδίου χριςθσ πριν από τθ χριςθ" 

3. "Βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι αναπαραγωγισ ζχει χαμθλι ζνταςθ ι ζχει 

απενεργοποιθκεί πριν τθν αφιςετε". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

   

ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Αυτι θ ςιμανςθ υποδεικνφει ότι το προϊόν αυτό 

δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλθ οικιακι απόρριψθ, να ανακυκλϊνεται υπεφκυνα για 

τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν πόρων. Για να επιςτρζψετε 

τθ χρθςιμοποιθμζνθ ςυςκευι ςασ, χρθςιμοποιιςτε τα ςυςτιματα επιςτροφισ και 

ςυλλογισ ι επικοινωνιςτε με τον αντιπρόςωπο όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Μποροφν να 

πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 

Προειδοποίηςη! 

 

Για να διαςφαλίςετε τθν προςωπικι ςασ αςφάλεια, παρακαλϊ μθν φοράτε ι κρατάτε 

ακουςτικά κοντά ςτθν περιοχι (ςε απόςταςθ μικρότερθ από 10 cm) ενόσ βθματοδότθ. 

 

Μθν τοποκετείτε το φισ ςε θλεκτρικζσ πρίηεσ. 

 

Ελζγξτε τα παιδιά όταν χρθςιμοποιοφν τον εξοπλιςμό, το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. 

 

Η ακρόαςθ ακουςτικϊν ςε υψθλά επίπεδα ζνταςθσ - ιδιαίτερα, ςε παρατεταμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ - μπορεί να βλάψει τθν ακοι ςασ. 

 

Η λειτουργία τθσ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ  hi-fi ι θ ςφνδεςθ των ακουςτικϊν μπορεί 

να προκαλζςει ζνα δυνατό τόνο, οι οποίεσ ςε υψθλι ζνταςθ ιχου ενδζχεται να 

επθρεάςουν τθν ακοι ςασ. Επομζνωσ, ρυκμίςτε πάντοτε τον ρυκμιςτι ζνταςθσ ιχου ςτο 

ελάχιςτο, πριν μεταβείτε ςε διαφορετικζσ πθγζσ (δζκτθσ, περιςτρεφόμενοσ δίςκοσ, 

ςυςκευι αναπαραγωγισ CD κ.λπ.) ι ςυνδζςτε τα ακουςτικά. 

 

Για τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ, μθν χρθςιμοποιείτε ακουςτικά κατά τθν οδιγθςθ ι τθν 

ποδθλαςία. 

 

 

 

 

 

Για ηην δήλωζη ζσμμόρθωζης παρακαλούμε επιζκεθθείηε ηο site www.dot-media.gr 
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