
*All specifications are subject to change without notice.

 

Features
• Four titanium dome tweeters provide optimum resolution and
  complete game experience
• 7 inch wooden subwoofer with 50W total RMS power, gives excellent
  bass performance and ultra-low latency 5.8G wireless woofer
• 13 RGB lighting modes controlled by one button
• DTS digital surround sound technology recognizes sound from
   battlefield in games
• Supports Bluetooth, OPT, AUX, USB, PC audio inputs
• Supports sound output modes in games, music and movies

Specifications:
Tweeter unit                                     : 2 3/4 inch *4 pcs
Bass driver                                       : 7 inch * 1pcs
Power Output                                   : R/L (Treble):18W+18W,
                                                          SW:50W
Noise level                                       : ≤25dB(A)
Frequency Range : 44Hz -20KHz
EAN code                                        : 6923520267873

Package Info

G700   0

Gaming Soundbar Speaker

 590*260*422mm(LxWxH) , 8.1Kg (gross weight)

 2
 612*543*456mm(LxWxH) , 17.1Kg (gross weight)Master Carton 

Inner Carton

PCS/CTN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 Εγχειρίδιο χρήσης 



 

 

 

Σημαντικζσ οδηγίεσ αςφάλειασ 

    

1. Παρακαλϊ διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ. Διατθριςτε το ςε αςφαλζσ μζροσ για μελλοντικι αναφορά. 

2. Χρθςιμοποιιςτε μόνο αξεςουάρ που ζχουν εγκρικεί από τον καταςκευαςτι. 

3. Εγκαταςτιςτε ςωςτά τθ ςυςκευι, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ. 

4. υνιςτάται θ χριςθ του προϊόντοσ ςε περιβάλλον 0-35 °C. 

5. Για να μειϊςετε τον κίνδυνο πυρκαγιάσ και θλεκτροπλθξίασ, μθν εκκζτετε το προϊόν ςε βροχι ι υγραςία. 

6. Μθν χρθςιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά ςτο νερό. Μθν τοποκετείτε το προϊόν ςε οποιοδιποτε υγρό ι να το 

αφιςετε εκτεκειμζνο ςε υγρά. 

7. Μθν εγκακιςτάτε ι χρθςιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά ςε οποιαδιποτε πθγι κερμότθτασ (π.χ. καλοριφζρ, 

κερμάςτρα, ςόμπα ι άλλεσ ςυςκευζσ που παράγουν κερμότθτα). 

8. Μθν τοποκετείτε οποιοδιποτε αντικείμενο γεμάτο με υγρά, όπωσ βάηα πάνω ςτο προϊόν. 

9. Μθν τοποκετείτε πάνω ςτο προϊόν αντικείμενα τα οποία περιζχουν υγρό όπωσ βάηο ι οποιοδιποτε προϊόν παράγει 

φωτιά όπωσ αναμμζνα κεριά.     

10. Μθν μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαεριςμοφ. Μθν τοποκετείτε κανζνα αντικείμενο ςτον εξαεριςμό, τα ανοίγματα ι τισ 

υποδοχζσ. Μπορεί να προκαλζςει πυρκαγιά ι θλεκτροπλθξία. 

11. Διατθρείτε κακαρι τθν περιοχι γφρω από το προϊόν για καλφτερο αεριςμό (υνιςτϊμενθ ελάχιςτθ απόςταςθ 5cm). 

12. Διατθρείτε κακαρό το προϊόν για καλφτερο εξαεριςμό. 

13. Μθν τοποκετείτε βίαια ζνα βφςμα ςτθν υποδοχι. Πριν από τθ ςφνδεςθ, ελζγξτε αν ςτθν υποδοχι δεν υπάρχει κάποιο 

ςκουπίδι και αν το βφςμα ταιριάηει με τθν υποδοχι και είναι τοποκετείτε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. 

14. Διατθρείτε τα εξαρτιματα και τα ανταλλακτικά (όπωσ βίδεσ) μακριά από τα παιδιά για τθν αποτροπι τθσ κατάποςθσ 

κατά λάκοσ. 

15. Μθν προςπακιςετε να επιςκευάςετε μόνοι ςασ τα θχεία. Μπορεί να ςασ εκκζςει ςε επικίνδυνθ τάςθ ι άλλουσ 

κινδφνουσ. Ανεξάρτθτα από τθν αιτία τθσ ηθμίασ (όπωσ κατεςτραμμζνο ςφρμα ι φισ, ζκκεςθ ςε υγρι πτϊςθ ι ξζνο 

αντικείμενο που πζφτει, ζκκεςθ ςε βροχι ι υγραςία ι απλά το θχείο δεν λειτουργεί κ.λπ.), θ επιςκευι πρζπει να 

εκτελείται μόνο από εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ. 

16. Πριν κακαρίςετε το προϊόν με ςτεγνό πανί, απενεργοποιιςτε πάντα το προϊόν και αποςυνδζςτε πρϊτα το βφςμα 

τροφοδοςίασ. 

17. Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ ιςχυρό οξφ, αλκαλικό, βενηίνθ, οινόπνευμα ι άλλουσ χθμικοφσ διαλφτεσ για να κακαρίςετε 

τθν επιφάνεια του προϊόντοσ. Χρθςιμοποιείτε μόνο ςτεγνό πανί. 

 

 

 



 

 

 

 

Αυτι θ ςυςκευι ςυμμορφϊνεται με το μζροσ 15 των κανόνων FCC. Θ λειτουργία υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ δφο 

προχποκζςεισ: 

(1) αυτι θ ςυςκευι δεν μπορεί να προκαλζςει επιβλαβείσ παρεμβολζσ, και 

(2) θ ςυςκευι αυτι πρζπει να αποδζχεται τυχόν παρεμβολζσ που λαμβάνονται, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεμβολϊν 

που ενδζχεται να προκαλζςουν ανεπικφμθτθ λειτουργία. 

Οι αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ που δεν εγκρίνονται ρθτϊσ από τον υπεφκυνο για τθ ςυμμόρφωςθ κα μποροφςαν να 

ακυρϊςουν τθν άδεια του χριςτθ για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ. 

Παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι αν ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ FCC δεν είναι ορατόσ όταν θ λειτουργικι μονάδα είναι 

εγκατεςτθμζνθ μζςα ςε άλλθ ςυςκευι, τότε το εξωτερικό τθσ ςυςκευισ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνθ πρζπει επίςθσ να 

εμφανίςει μια ετικζτα που να αναφζρεται ςτθν κλειςτι ενότθτα. Αυτι θ εξωτερικι ετικζτα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

διατφπωςθ όπωσ οι εξισ: "περιζχει αναγνωριςτικό FCC: 

“2ΑΒ 2ATM200“ οποιαδιποτε παρόμοια διατφπωςθ που εκφράηει τθν ίδια ζννοια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 

Αυτόσ ο εξοπλιςμόσ ςυμμορφϊνεται με τα όρια ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία τθσ FCC που ορίηονται για ζνα μθ ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να εγκακίςταται και να λειτουργεί με ελάχιςτθ απόςταςθ 20 εκατοςτϊν 

μεταξφ ενόσ καλοριφζρ και του ςϊματόσ ςασ. Αυτόσ ο πομπόσ δεν πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοσ ι να λειτουργεί ςε 

ςυνδυαςμό με οποιαδιποτε άλλθ κεραία ι πομπό. 

Θ λειτουργικι μονάδα περιορίηεται μόνο ςτθν εγκατάςταςθ OEM. 

Ο Καταςκευαςτισ πρωτότυπου εξοπλιςμοφ είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφάλιςθ ότι ο τελικόσ χριςτθσ δεν ζχει χειροκίνθτθ 
άδεια  για τθν κατάργθςθ ι τθν εγκατάςταςθ τθσ λειτουργικισ μονάδασ. 
Θ λειτουργικι μονάδα περιορίηεται ςτθν εγκατάςταςθ και ςτθν εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ. 
Απαιτείται χωριςτι ζγκριςθ για όλεσ τισ άλλεσ διαμορφϊςεισ λειτουργίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των φορθτϊν 
διαμορφϊςεων όςον αφορά το μζροσ 2,1093 και τισ διαμορφϊςεισ κεραίασ. 
Τπάρχει απαίτθςθ να παρζχει ο αποδζκτθσ κακοδιγθςθ ςτον καταςκευαςτι για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του 
μζρουσ 15B 
 

Παρακαλοφμε να παρατθριςετε αν ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΟΥ δεν είναι ορατόσ όταν θ λειτουργικι μονάδα 
είναι εγκατεςτθμζνθ μζςα ςε άλλθ ςυςκευι, τότε το εξωτερικό τθσ ςυςκευισ που είναι εγκατεςτθμζνθ θ λειτουργικι 
μονάδα κα πρζπει επίςθσ να ζχει μια ετικζτα που να αναφζρεται ςτθν κλειςτι μονάδα. Αυτό το εξωτερικό ςιμα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει διατφπωςθ όπωσ τα ακόλουκα: 
"Περιζχει IC: 11534A-ATM200" οποιαδιποτε παρόμοια διατφπωςθ που εκφράηει τθν ίδια ζννοια μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Θ υπερβολικά δυνατι μουςικι μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια ακοισ. Διατθριςτε τθν ζνταςθ ςε αςφαλι 

εμβζλεια. 

 

 

ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Θ ςιμανςθ αυτι δθλϊνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει να 

απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Για να αποτραπεί θ βλάβθ του περιβάλλοντοσ  ι 

τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, ανακυκλϊςτε υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ 

και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Για να επιςτρζψετε τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι ςασ, 

παρακαλοφμε χρθςιμοποιείςτε τα  ςυςτιματα  επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του λιανοπωλθτι όπου 

αγοράςτθκε το προϊόν. Θ οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι       

ανακφκλωςθ. 

 

 

Χρθςιμοποιιςτε 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 

 

 

Προειδοποίθςθ ιςχφοσ: 

1. Σοποκετιςτε το προϊόν κοντά ςτθν πρίηα για εφκολθ χριςθ. 

2. Πριν από τθ χριςθ, βεβαιωκείτε ότι θ τάςθ λειτουργίασ είναι θ ίδια με τθν τοπικι τροφοδοςία ρεφματοσ. Θ ςωςτι τάςθ 

λειτουργίασ μπορεί να βρεκεί ςτθν πινακίδα του προϊόντοσ. 

3. Για λόγουσ αςφαλείασ, αποςυνδζςτε το προϊόν κατά τθ διάρκεια καταιγίδων ι όταν δεν χρθςιμοποιείται για 

παρατεταμζνο χρονικό διάςτθμα. 

4. Τπό κανονικζσ ςυνκικεσ, θ τροφοδοςία μπορεί να ηεςταίνεται υπερβολικά. Παρακαλϊ κρατιςτε καλό αεριςμό ςτθν 

περιοχι και να είςτε προςεκτικοί. 

5. Προειδοποιθτικζσ ετικζτεσ αςφαλείασ ςτο περίβλθμα ι ςτο κάτω μζροσ του προϊόντοσ ι του τροφοδοτικοφ. 

Αυτό το ςφμβολο είναι για να ειδοποιεί το χριςτθ για τθν παρουςία τθσ μθ μονωμζνθσ επικίνδυνθσ τάςθσ 

ςτο περίβλθμα του προϊόντοσ που μπορεί να είναι επαρκοφσ μεγζκουσ ϊςτε να ςυνιςτά κίνδυνο 

θλεκτροπλθξίασ για τα άτομα. 

 



 

 

Αυτό το ςφμβολο είναι να προειδοποιεί το χριςτθ να μθν αποςυναρμολογιςει το περίβλθμα του προϊόντοσ και δεν 

υπάρχει καμία με δυνατότθτα αντικατάςταςθσ από το χριςτθ. Πθγαίνετε το προϊόν ςε ζνα εξουςιοδοτθμζνο κζντρο 

ςζρβισ για επιςκευι. 

 

Αυτό το ςφμβολο υποδθλϊνει ότι το προϊόν προορίηεται μόνο για εςωτερικι χριςθ. 

 

 

Σο ςφμβολο αυτό υποδθλϊνει ότι το προϊόν είναι μια θλεκτρικι ςυςκευι κλάςθσ II ι διπλισ μονωμζνθσ 

χωρίσ απαίτθςθ γείωςθσ. 

 

 

Σο βφςμα θλεκτρικοφ ρεφματοσ χρθςιμοποιείται ωσ ςυςκευι αποςφνδεςθσ, θ ςυςκευι αποςφνδεςθσ πρζπει να 

παραμζνει λειτουργικι. 

 

Όςον αφορά τα αςφρματα προϊόντα: 

• Σα αςφρματα προϊόντα είναι πικανό να παράγουν ράδιο κφματα που μπορεί να επθρεάςουν τθν ομαλι λειτουργία 

κάποιων οικιακϊν ςυςκευϊν, κακϊσ και τθν ομαλι λειτουργιά ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. 

• Απενεργοποιιςτε το προϊόν όταν δεν επιτρζπεται. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν ςε ιατρικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτο 

αεροπλάνο, ςε βενηινάδικα, κοντά ςε αυτόματεσ πφλεσ, αυτόματο ςφςτθμα ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ ι αυτοματοποιθμζνεσ 

ςυςκευζσ. 

• Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν ςτθν περιοχι ενόσ βθματοδότθ ςε ακτίνα 20 εκατοςτϊν. Σα ραδιοκφματα μπορεί να 

επθρεάςουν τθν κανονικι λειτουργία του βθματοδότθ ι άλλων ιατρό τεχνολογικϊν ςυςκευϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Τι περιζχεται ςτην ςυςκευαςία 

  

 

 

                            Θχείο Μπάρα                                  Μαξιλαράκια ποδιϊν θχείου 

                                                                                        

                                Subwoofer                                           Καλϊδιο οπτικισ ίνασ  

 

 

                                                                                      Καλϊδιο ρεφματοσ 

 

 

                                                                            

                                                                                          

                                                                                                3,5mm ςε RCA καλϊδιο ιχου 

                                                                                 

 

                           

                                   Εγχειρίδιο χριςθσ                            3,5mm ςε 3,5 καλϊδιο ιχου 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ειςαγωγή ςτο προϊόν                          

 

 

 

 

 

 

 

1. Ενδείξεισ οκόνθσ :            DTS θχθτικά εφζ 

                                                   Θχθτικά εφζ παιχνιδιοφ                                                  

                                                   Θχθτικά εφζ μουςικισ                                                              

                                                   Θχθτικά εφζ ταινίασ                                    

                                                   Λειτουργία Bluetooth 

                                         OPT   Λειτουργία οπτικισ ίνασ  

                                         AUX   Λειτουργία AUX 

                                         USB   Λειτουργία USB κάρτασ ιχου 

                                           Pc    Λειτουργία υπολογιςτι 

2. Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ θχθτικϊν εφζ DTS 

3. Επιλογι λειτουργίασ ιχου (Παιχνίδι- Μουςικι- Σαινία) 

4. Πιζςτε: Αλλαγι φωτιςμοφ RGB 

     Πιζςτε και κρατιςτε: Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ  

                                            Φωτιςμοφ 

6. Πατιςτε: Παφςθ/Αναπαραγωγι (λειτουργία κάρτασ ιχου Bluetooth/USB) 

                      ίγαςθ/ςίγαςθ (λειτουργία οπτικοφ/AUX/PC) 

                      Πατιςτε παρατεταμζνα: Αποςφνδεςθ Bluetooth  

7. Πατιςτε: μείωςθ ζνταςθσ 

     Πατιςτε παρατεταμζνα: προθγοφμενο κομμάτι 



 

 

(Λειτουργία κάρτασ ιχου Bluetooth/USB) 

8. Πατιςτε: αφξθςθ ζνταςθσ 

Πατιςτε παρατεταμζνα: επόμενο κομμάτι 

(Λειτουργία κάρτασ ιχου Bluetooth/USB) 

9. οπτικι είςοδοσ 

10. Είςοδοσ υπολογιςτι 

11. Είςοδοσ AUX 

12. Είςοδοσ κάρτασ ιχου USB 

13. Κουμπί αντιςτοίχιςθσ  Subwoofer με μπάρα ιχου 

14. Καλϊδιο τροφοδοςίασ 

15. Ενδεικτικι λυχνία LED 

16. Κουμπί ςφηευξθσ μπάρασ ιχου με Subwoofer 

17. Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 

18. Προςαρμογι μπάςων 

19. φνδεςμοσ καλωδίου τροφοδοςίασ10. Είςοδοσ υπολογιςτι 

11. Είςοδοσ AUX 

12. Είςοδοσ κάρτασ ιχου USB 

13. Κουμπί αντιςτοίχιςθσ  Subwoofer με μπάρα ιχου 

14. Καλϊδιο τροφοδοςίασ 

15. Ενδεικτικι λυχνία LED 

16. Κουμπί ςφηευξθσ μπάρασ ιχου με Subwoofer 

17. Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 

18. Προςαρμογι μπάςων 

19. φνδεςμοσ καλωδίου τροφοδοςίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Συνδζςεισ 

 

 
 

Θ ςφηευξθ μεταξφ τθσ μπάρασ ιχου και του Subwoofer ζχει ολοκλθρωκεί από το εργοςτάςιο. Θ αςφρματθ ςφνδεςθ κα 

ςυνεχιςτεί αυτόματα και το Subwoofer και θ κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία ανάβει. Εάν θ αςφρματθ ςφνδεςθ δεν 

επαναλθφκεί ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να τα αντιςτοιχίςετε ξανά. 

1. Ενεργοποιιςτε το  Subwoofer, ο κόκκινοσ δείκτθσ κα πρζπει να αναβοςβινει ςε ζνα μοτίβο αναπνοισ, που ςθμαίνει ότι 

δεν υπάρχει ενεργι αςφρματθ ςφνδεςθ. 

2. Πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί "pair" ςτο πίςω πάνελ του Subwoofer για να το βάλετε ςτθ λειτουργία ςφηευξθσ. Θ 

κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία κα αναβοςβινει γριγορα. 

3. Πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί "pair" ςτο πίςω πάνελ τθσ μπάρασ ιχου για να το βάλετε ςτθ λειτουργία ςφηευξθσ. 



 

 

4. Περιμζνετε μζχρι να ανάψει ςυνεχϊσ θ κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία ςτο Subwoofer. τθ ςυνζχεια, θ ςφηευξθ γίνεται και 

ζχει γίνει αςφρματθ ςφνδεςθ.      

            

 Οδηγίεσ χρήςησ 

            

            Πιζςτε το πλικτρο              για να επιλζξετε τθν είςοδο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Πιζςτε τα πλικτρα                   για να προςαρμόςετε τθν ζνταςθ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωςη: Μόνο τα ςιματα ιχου PCM (44.1 KHz/48KHz/96 kHz) λειτουργοφν ςτθν επιλογι οπτικισ ίνασ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Είςοδοσ Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πατιςτε το κουμπί          τθσ μπάρασ ιχου για να επιλζξετε τθν είςοδο του Bluetooth “   “, θ λυχνία κα μείνει 

ςτακερά αναμμζνθ. 

2. Ενεργοποιιςτε το Bluetooth τθσ ςυςκευισ ςασ για να  κάνετε αναηιτθςθ και να ςυνδεκείτε με το “EDIFIER 

G7000”. 

3. Ο κωδικόσ PIN ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί είναι “0000”. 

4. Για να αποςυνδεκείτε από το Bluetooth πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί τθσ μπάρασ ιχου          . 

 

θμείωςθ: 

* Για να απολαφςετε όλεσ τισ λειτουργίεσ Bluetooth αυτοφ του προϊόντοσ, βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι πθγισ ιχου 

υποςτθρίηει το προφίλ A2DP  (Προφίλ προθγμζνου ιχου διανομισ). 

* Θ ςυνδεςιμότθτα Bluetooth και θ ςυμβατότθτα μπορεί να είναι διαφορετικζσ μεταξφ των ςυςκευϊν, ανάλογα με το 

λογιςμικό εκδόςθσ των ςυςκευϊν. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριςτικά 

Ιςχφσ: R/L (πρίμα): 18W + 18W 

SW: 50W 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 44 Hz-20KHz 

Είςοδοσ ιχου: Bluetooth/οπτικό/AUX/USB/PC 

Ηϊνθ ςυχνότθτασ 1:5.725 GHz ~ 5.820 GHz 

Ηϊνθ ςυχνοτιτων 2:2.402 GHz ~ 2.480 GHz 

Ιςχφσ RF: ≤ 20 (EIRP) 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθ χριςθ. 

 

Σημείωςη: 

Η ςυχνότητα που χρηςιμοποιήθηκε για την ηλεκτρική παράμετρο κατά τη διάρκεια τησ δοκιμήσ: πρίμα είναι 10KHz, 

μεςαίασ εμβζλειασ και μπάςο είναι 500Hz και για το Subwoofer είναι 80Hz. 

 

 

Αντιμετώπιςη προβλημάτων 

Χωρίσ ήχο 

• Ελζγξτε αν θ ενδεικτικι λυχνία ιςχφοσ είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΘΜΖΝΘ. 

• Προςπακιςτε να προςαρμόςετε τθν ζνταςθ ιχου χρθςιμοποιϊντασ το κουμπί ελζγχου ζνταςθσ ιχου. 

• Βεβαιωκείτε ότι τα καλϊδια ιχου είναι ςτακερά ςυνδεδεμζνα και ότι θ είςοδοσ ζχει ρυκμιςτεί ςωςτά ςτα θχεία. 

• Ελζγξτε αν υπάρχει ζξοδοσ ςιματοσ από τθν πθγι ιχου. 

 

Δεν είναι δυνατή η ςφνδεςη μζςω Bluetooth 

• Βεβαιωκείτε ότι το θχείο ζχει ενεργοποιθκεί ςτθν είςοδο Bluetooth. Εάν βρίςκεται ςε άλλεσ λειτουργίεσ ειςόδου ιχου, 

το Bluetooth δεν κα ςυνδεκεί. 

Αποςυνδζςτε το από οποιαδιποτε ςυςκευι Bluetooth πατϊντασ παρατεταμζνα το κουμπί            ςτθ λειτουργία Bluetooth 

και  ςτθ ςυνζχεια, προςπακιςτε ξανά. 

• Σο αποτελεςματικό εφροσ μετάδοςθσ Bluetooth είναι 10 μζτρα. Βεβαιωκείτε ότι θ λειτουργία βρίςκεται εντόσ του 

εφρουσ. 

• Δοκιμάςτε μια άλλθ ςυςκευι Bluetooth για ςφνδεςθ. 



 

 

 

Το G7000 δεν παίρνει ρεφμα 

• Ελζγξτε αν το καλϊδιο ρεφματοσ του θχείου είναι ςυνδεδεμζνο ςε πρίηα ρεφματοσ ι αν θ πρίηα λειτουργεί. 

Για τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ παρακαλοφμε επιςκεφτείτε το site www.dot-media.gr 


