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S360DB
Active 2.1
Speaker System

Specifications 
Power output :

Signal to noise ratio :

Frequency response :

Input type :
Driver unit :

EAN code :

R/L (treble): 10W+10W
R/L (midrange and bass): 30W+30W
SW: 75W
R/L: ≥85dB(A)
SW: ≥85dB
R/L: 60Hz – 40KHz
SW: 40Hz – 150Hz
PC/AUX/Optical/Coaxial/Bluetooth
Bass unit: 8-inch (220mm)
Mids+bass unite: 4-inch (105mm) x 2
Tweeter unit: Planar diaphragm tweeter x 2
6923520266180

Features
• 2.0 speakers plus wireless subwoofer
• Hi-Fi class planar diaphragm tweeters 
• 4 inch (105 mm) aluminum mid-range drivers
• Wireless subwoofer with 8 inch long-throw speaker driver
• Bluetooth 4.1 with Qualcomm® aptX™ decoder
• Class-D high efficient amplifier with DSP technology
• MDF wooden enclosure to reduce sound resonance



 

Εγχειρίδιο χριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ και αποκθκεφςτε ςε αςφαλζσ μζροσ για μελλοντικι αναφορά 
2. Χρθςιμοποιείςτε μόνο εγκεκριμζνα από τον καταςκευαςτι αξεςουάρ 
3. Τοποκετιςτε ςωςτά το όργανο ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ ςτθν ενότθτα ςφνδεςθσ ςυςκευισ  
4. Συνιςτϊμενθ χριςθ ςτουσ 0-35 βακμοφσ  
5. Για να μειωκεί το ρίςκο για ενδεχόμενθ φωτιά ι θλεκτροπλθξία μθ εκκζτεται το προϊόν ςε υγραςία ι 

φωτιά 
6. Μθ χρθςιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά ςε νερό. Μθν το βυκίηεται ςε οποιοδιποτε υγρό ι ςε 

περιοχι που μπορεί να πζςει νερό πάνω του 
7. 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. 
8. Μθν τοποκετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπωσ βάηα δίπλα ςτο προϊόν, οφτε κα πρζπει να 

τοποκετθκεί δίπλα  ςτο προϊόν φωσ, όπωσ αναμμζνα κεριά. 
9. Μθν μπλοκάρετε οποιοδιποτε ςθμείο εξαεριςμοφ ζχει το προϊόν. Μθν ειςάγεται αντικείμενα ςτον 

εξαεριςμό ι ςτισ οπζσ μπορεί να προκλθκεί φωτιά ι θλεκτροπλθξία. 
10. Παρακαλοφμε αφινετε αρκετό χϊρο γφρω από τα θχεία για καλφτερο εξαεριςμό ( Η απόςταςθ κα 

πρζπει να είναι πάνω από 5 εκατοςτά) 
11. Μθν πιζηεται το βφςμα ςτθν υποδοχι. Πριν τθν ςφνδεςθ τςεκάρετε πωσ οι υποδοχζσ είναι κενζσ, αν το 

βφςμα ταιριάηει και αν ζχει μπει ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. 
12. Φυλάξτε τα παρεχόμενα αξεςουάρ και εξαρτιματα (όπωσ βίδεσ) μακριά από τα παιδιά διότι υπάρχει 

κίνδυνοσ κατάποςθσ. 
13. Μθν προςπακιςετε να επιςκευάςετε μόνοι ςασ τα θχεία. Μπορεί να εκτεκείτε ςε επικίνδυνθ τάςθ ι 

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

υγρό,  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. 

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

το βφςμα τροφοδοςίασ. 

15. Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ ιςχυρό οξφ, αλκαλικό, βενηίνθ, οινόπνευμα ι άλλουσ χθμικοφσ διαλφτεσ για 

να κακαρίςετε τθν επιφάνεια του προϊόντοσ. Χρθςιμοποιείτε μόνο ςτεγνό πανί. 

 
 

Δήλωςη FCC 

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

προχποκζςεισ: 

1.  (1) Αυτι θ ςυςκευι δεν μπορεί να προκαλζςει επιβλαβείσ παρεμβολζσ, και (2) Αυτι θ ςυςκευι πρζπει 

να αποδζχεται οποιαδιποτε παρεμβολι λαμβάνει, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεμβολϊν που μπορεί να 

προκαλζςουν ανεπικφμθτθ λειτουργία 

2. Αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ που δεν ζχουν εγκρικεί από τον υπεφκυνο φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ, μπορεί 

να ακυρϊςουν τθν δυνατότθτα του χριςτθ να χειριςτεί τον εξοπλιςμό. 

Σθμείωςθ: Αυτι θ ςυςκευι ζχει ελεγχκεί και ςυμμορφωκεί με τα όρια για ψθφιακι ςυςκευι Κλάςθσ B, 

ςφμφωνα με το Μζροσ 15 των κανόνων τθσ FCC. Αυτά τα όρια ζχουν ςχεδιαςτεί για να παρζχουν λογικι 

προςταςία ενάντια ςτισ επιβλαβείσ παρεμβολζσ ςε μία οικιακι εγκατάςταςθ. Αυτόσ ο εξοπλιςμόσ παράγει, 

χρθςιμοποιεί και εκπζμπει ενζργεια ραδιοςυχνοτιτων και, εάν δεν εγκαταςτακεί και χρθςιμοποιθκεί 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, μπορεί να προκαλζςει επιβλαβείσ παρεμβολζσ ςτισ ραδιοεπικοινωνίεσ.  

 



 

Ωςτόςο, δεν υπάρχει εγγφθςθ ότι δεν κα υπάρξουν παρεμβολζσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ. Αν αυτόσ ο 

εξοπλιςμόσ προκαλζςει παρεμβολζσ ςτουσ δζκτεσ ραδιοφϊνου ι τθλεόραςθσ, το οποίο μπορεί να 

προςδιοριςτεί με το να απενεργοποιιςετε τθν ςυςκευι, ο χριςτθσ κα πρζπει να δοκιμάςει τουσ ακόλουκουσ 

τρόπουσ επίλυςθσ: -Επανατοποκετιςτε τθν κεραία λιψθσ. -Αυξιςτε τθν απόςταςθ μεταξφ τθσ ςυςκευισ και 

του δζκτθ. -Συνδζςτε τον εξοπλιςμό ςε μία πρίηα με διαφορετικό κφκλωμα από αυτό που είναι ςυνδεδεμζνοσ ο 

δζκτθσ. -Συμβουλευτείτε ζνα ζμπειρο τεχνικό για βοικεια. 

 Ζκκεςθ ακτινοβολίασ FCC: Αυτι θ ςυςκευι ςυμμορφϊνεται με τα όρια ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία τθσ FCC. 

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ πικανότθτα υπζρβαςθσ των ορίων ζκκεςθσ τθσ FCC ςε ραδιοςυχνότθτεσ, θ 

απόςταςθ του ανκρϊπου από τθν κεραία κα πρζπει να μθν είναι μικρότερθ από 20 εκατοςτά κατά τθν 

κανονικι λειτουργία 

 

Ο καταςκευαςτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ ότι ο τελικόσ χριςτθσ δεν ζχει καμία δικαιοδοςία για 
τθν χειροκίνθτθ αφαίρεςθ ι τθν εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ. 
Η μονάδα είναι περιοριςμζνθ για εγκατάςταςθ ςε εφαρμογι κινθτοφ. 
Απαιτείται ξεχωριςτι ζγκριςθ για όλεσ τισ άλλεσ λειτουργικζσ διαμορφϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
φορθτϊν διαμορφϊςεων όςον αφορά το Μζροσ 2.1093 και τισ διαφορζσ των κεραιϊν. 
Υπάρχει απαίτθςθ να παρζχει ο δικαιοφχοσ κακοδιγθςθ ςτον καταςκευαςτι για ςυμμόρφωςθ με τισ 
απαιτιςεισ του μζρουσ 15Β. 
Αυτι θ ςυςκευι ςυμμορφϊνεται με τα πιςτοποιθτικά RSS που απαλλάςςονται από τθν αγορά του Καναδά. Η 

λειτουργία υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ δφο προχποκζςεισ: 

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

(2) αυτι θ ςυςκευι πρζπει να αποδζχεται κάκε παρεμβολι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρεμβολισ που 

μπορεί να ανεπικφμθτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σι περιζχεται ςτην ςυςκευαςία 

 

 

 

*Subwoofer  

*Passive satellite speaker-

πακθτικό θχείο 

*Active satellite speaker-

ενεργό θχείο 

*Remote control-τθλεκοντρολ 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                            

         Καλϊδιο τροφοδοςίασ  καλϊδιο RCA ςε RCA 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                      Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείου 

            Καλϊδιο 3.5mm ςε RCA 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                   Εγχειρίδιο Χριςθσ 

 Καλϊδιο οπτικισ ίνασ     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χειριςτήριο  

 

 

 

 

 

1.Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ 

2.Είςοδοσ οπτικισ ίνασ 

3.Είςοδοσ ομοαξονικοφ 

4.Είςοδοσ Bluetooth 

5.Είςοδοσ PC  

6.Είςοδοσ AUX 

7.Προθγοφμενο κομμάτι 

8.Αφξθςθ ζνταςθσ ιχου 

9.Μείωςθ ζνταςθσ ιχου 

10.Αναπαραγωγι/Παφςθ 

                                         11.Επόμενο κομμάτι 

 

 

 

 
Εγκατάςταςθ και αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ  
Όπωσ δείχνει θ εικόνα ειςάγεται ζνα νόμιςμα ςτθ ςχιςμι και περιςτρζψτε αριςτερόςτροφα 
ςτθ κζςθ  

 

για να ανοίξετε το κάλυμμα τθσ μπαταρίασ. Στθ ςυνζχεια τοποκετιςτε τθν μπαταρία CR2025 και περιςτρζψτε 

δεξιόςτροφα για να κλείςει ςτθ κζςθ  

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                               Ανοικτό                      Κλειςτό 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ ΜΗΝ ΚΑΣΑΠΙΕΙΣΕ ΣΗΝ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 

Το 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 πθγαίνετε 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. 



 

Προειδοποίθςθ :  

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. Υπάρχει κίνδυνοσ ζκρθξθσ τθσ μπαταρίασ αν θ μπαταρία δεν εγκαταςτακεί ςωςτά. Αντικαταςτείτε τθν 

μπαταρία μονό με ίδιου τφπου μπαταρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φνδεςη με οπτική ίνα/ομοαξονικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πατιςτε το κουμπί "OPT / COX" ςτο τθλεχειριςτιριο ι το κουμπί ρφκμιςθσ ζνταςθσ / επιλογισ ειςόδου ςτο 
ενεργό δορυφορικό θχείο για να επιλζξετε είςοδο OPT / COX. Η ζνδειξθ ςτο ενεργό δορυφορικό θχείο είναι 
τϊρα αναμμζνθ. 
2. Συνδζςτε τθν πθγι ιχου (όπωσ το κιβϊτιο STB και το Blu-ray player κ.λπ.) ςτθν είςοδο OPT / COX ςτο πίςω 
πάνελ  του ενεργοφ δορυφορικοφ θχείου με καλϊδιο οπτικισ ίνασ  ι με το ομοαξονικό καλϊδιο ιχου.(δεν 
περιλαμβάνεται) 
3. Αναπαράγεται  μουςικι ςτθν επικυμθτι ζνταςθ. 
Σθμείωςθ: 
Μόνο τα τυπικά ςιματα ιχου PCM (44.1KHz / 48KHz / 96KHz / 192KHz) λειτουργοφν ςε οπτικι / ομοαξονικι 
λειτουργία. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
φνδεςη με PC/AUX 

 

 

 

 

1. Πατιςτε το κουμπί "PC / AUX" ςτο τθλεχειριςτιριο ι το κουμπί ρφκμιςθσ ζνταςθσ / επιλογισ ειςόδου ςτο 
ενεργό δορυφορικό θχείο για να επιλζξετε είςοδο PC / AUX. Η ζνδειξθ ςτο ενεργό δορυφορικό θχείο είναι 
τϊρα αναμμζνθ. 
2. Συνδζςτε τθν πθγι ιχου (όπωσ το κινθτό τθλζφωνο, το tablet κ.λπ.) ςτθν είςοδο PC / AUX ςτο πίςω πάνελ 
του ενεργοφ δορυφορικοφ θχείου (προςζξτε να ταυτίηονται τα χρϊματα) χρθςιμοποιϊντασ το καλϊδιο 3.5 mm 
ςε RCA που περιλαμβάνεται. 
3. Αναπαράγεται  μουςικι ςτθν επικυμθτι ζνταςθ. 
 
 

Χαρακτηριςτικά  

Χαρακτηριςτικά  

Συνολικι ζξοδοσ ιςχφοσ: RMS 10W+10W R/L: (Mid-range and bass): 30W+30W 
SW: (Subwoofer): 75W 
 

Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο: ≤25dBA 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 60Hz ~ 40KHz   SW: 40Hz-150Hz 

Τφποσ ειςόδου: PC/AUX/Optical/Coaxial/Bluetooth 

Ευαιςκθςία: AUX input: R/L: 500±50mV SW: 400±20mV 
PC input: R/L: 600±50mV SW: 500±20mV 
OPT/COX input: R/L: 350±50mFFs SW: 250±20mFFs 
Bluetooth input: R/L: 450±50mFFs SW: 400±20mFFs 

Μονάδα Tweeter : Planar diaphragm tweeter 
Μονάδα μεςαίασ και μπάςου: 4 ίντςεσ (105mm)  
Μονάδα μπάςων: : 8 ίντςεσ  (220mm) 
 

Συχνότθτα ηϊνθσ 1: 5.725GHz ~ 5.820GHz 
Συχνότθτα ηϊνθσ 2: 2.402GHz ~ 2.480GHz 
Ζξοδοσ RF:   20 dBm (EIRP) 
 

 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθ χριςθ 



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 products：

Trademark Product Name Model Name
EDIFIER Active Speaker System S360DB

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 V2.2.0
EN 301489-17 V3.2.0
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300328 V2.1.1

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 Σύστημα ενεργών ηχείων S360DB

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

Άρθρο 3.1α Ασφάλεια EN 62368-1

Άρθρο 3.1β EMC

EN 55032

EN 55035

EN 301489-1

EN 301489-17

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


