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Overview:  

 
HD-800BT wireless Bluetooth headphone with microphone. Fabric Headphone.  
Ergonomic design for noise reduction and comfort.  
High definition sound system provides a strong bass and extra clarity.  
In line mic allows you to make or receive calls, while in-line controls  
let you play/pause skip tracks and answer/end calls. 
 
 

 
Key features: 
 
Bluetooth headphones with microphone  
Version: Bluetooth 4.2 
Speaker: 40mm 
Sensitivity: 105±3dB/mW 
Impedance: 32Ω±15% 
Frequency Response: 20Hz-20,000Hz 
Rated Power: 15mW 
Transmit Range: 10m 
Battery Capacity: 150mAh 
Work also wired  
 
 

 
 
 
More information:  
Manufacturer site: www.pc-professional.info 

 
 

http://www.pc-professional.info/


 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ: 

Ζκδοςθ Bluetooth: V4.2 
Υποςτθριηόμενα προφίλ: 
a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap 
Εμβζλεια: 10m 
Εφροσ ςυχνοτιτων: 2.402GHz-2.480GHz 
Προδιαγραφζσ μπαταριϊν: 3.7V, 180mAh, Ενςωματωμζνθ 
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ιόντων λικίου 
Τάςθ φόρτιςθσ: DC 5V 
Χρόνοσ φόρτιςθσ: περίπου 1,5 ϊρεσ 
Χρόνοσ ομιλίασ / ακρόαςθσ μουςικισ: περίπου 5 ϊρεσ 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 
1. Ζνα αναδιπλοφμενο ακουςτικό πολλαπλϊν λειτουργιϊν Bluetooth 
"HD-800BT" 
2. Ζνα καλϊδιο φόρτιςθσ USB ςε Micro-USB 
3. Ζνα καλϊδιο Aux-in 
4. Ζνα Εγχειρίδιο Χριςτθ 
 
 
 

 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΟΤΜΠΙΟΤ: 
 

 

Ενεργοποίθςθ / Απενεργοποίθςθ / Αναπαραγωγι / Παφςθ / Απάντθςθ 
Κλιςεων / Τερματιςμόσ Κλιςεων 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: 
 
1.ΕΚΙΝΝΗΗ 
Πατιςτε παρατεταμζνα το πλικτρο για περιςςότερο από 3 
δευτερόλεπτα, το ακουςτικό κα τεκεί  αυτόματα ςε Bluetooth 
λειτουργία,  κα ακουςτεί θχθτικό μινυμα ‘’λειτουργία Bluetooth’’ και θ 
λυχνία LED κα γίνει μπλε. 



 
2.ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Πατιςτε παρατεταμζνα το πλικτρο για περιςςότερο από 3 
δευτερόλεπτα, κα ακουςτεί θχθτικό μινυμα ‘’Απενεργοποίθςθ’’ και κα 
ςβιςει θ λυχνία LED. 
 
 
3.ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ BLUETOOTH: 
 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΖΕΤΞΗ 
Για τθν πρϊτθ φορά που κα κάνετε ςφηευξθ, κα πρζπει να 
ενεργοποιιςτε τθν λειτουργία Bluetooth και αφοφ ακοφςετε το θχθτικό 
μινυμα ‘’λειτουργία Bluetooth’’ θ λυχνία LED κα γίνει μπλε. 
Μετά από αυτι τθ διαδικαςία θ ςυςκευι κα τεκεί αυτόματα ςε 
λειτουργία αντιςτοίχιςθσ. Η λυχνία κα αναβοςβινει γριγορα ςε μπλε 
και πράςινο χρϊμα εναλλάξ. Παρακαλϊ, όπωσ ενεργοποιιςετε τθν 
λειτουργία αναηιτθςθσ Bluetooth ςτθν ςυςκευι με τθν οποία κζλετε να 
κάνετε ςφηευξθ και επιλζξτε τθν ςυςκευι ‘’HD800BT’’ .Δεν απαιτείται 
κωδικόσ αςφαλείασ. Αφοφ γίνει θ ςφηευξθ με επιτυχία, κα ακουςτεί 
θχθτικό μινυμα ϋϋDing Dong’’ και θ λυχνία LED κα ξαναγίνει μπλε. 
 
ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ 
Απενεργοποιιςτε τθ λειτουργία Bluetooth τθσ ςυνδεδεμζνθσ ςυςκευισ. 
Αν το ακουςτικό δεν μπορζςει να βρει και να κάνει ςφηευξθ με τθν 
τελευταία ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι μζςα ςε 3 δευτερόλεπτα, κα μπει 
αυτόματα πάλι ςε λειτουργία ςφηευξθσ. Η λυχνία LED κα αναβοςβινει 
γριγορα ςε μπλε και πράςινο χρϊμα εναλλάξ. Παρακαλϊ, όπωσ 
ενεργοποιιςετε τθν λειτουργία αναηιτθςθσ Bluetooth ςτθν ςυςκευι με 
τθν οποία κζλετε να κάνετε ςφηευξθ και επιλζξτε τθν ςυςκευι 
‘’HD800BT’’ .Δεν απαιτείται κωδικόσ αςφαλείασ. Αφοφ γίνει θ ςφηευξθ 
με επιτυχία, κα ακουςτεί θχθτικό μινυμα ϋϋDing Dong’’ και θ λυχνία LED 
κα ξαναγίνει μπλε. 
 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΖΕΤΞΗ 
Αυτόματα ςυνδζεται με τθν τελευταία ςυςκευι που είχε κάνει ςφηευξθ 
μζςα ςε 3 δευτερόλεπτα από τθν εκκίνθςθ. 
 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΚΛΗΕΩΝ 
Σφντομο πάτθμα του πλικτρου όταν υπάρχει ειςερχόμενθ κλιςθ. 
 



ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ ΚΛΗΗ 
Σφντομο πάτθμα του πλικτρου όταν τερματίςτε τθν κλιςθ. 
 
ΕΠΑΝΑΚΛΗΗ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ 
Διπλό κλικ του πλικτρου. 
 
ΑΚΡΟΑΗ ΜΟΤΙΚΗ 
Σφντομο πάτθμα του πλικτρου αφοφ ςυνδεκεί με τθν ςυςκευι. 
 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΗ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 
Η μουςικι κα ςταματιςει να αναπαράγεται όταν κα υπάρξει κάποια 
ειςερχόμενθ κλιςθ και κα ξεκινιςει ξανά όταν τερματίςετε τθν κλιςθ. 
 
4.ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3.5mm 
Ενϊ το ακουςτικό είναι ενεργοποιθμζνο, ςυνδζςτε το καλϊδιο AUX 
(3.5mm), κα ακουςτεί θχθτικό μινυμα ‘’Απενεργοποίθςθ’’. Η 
λειτουργία Bluetooth κα τερματιςτεί  και κα μεταβείτε ςε λειτουργία 
αναπαραγωγισ με καλϊδιο. 
 
5.ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Εάν δεν υπάρξει επιτυχισ αντιςτοίχιςθ για 5 λεπτά, το ακουςτικό κα 
απενεργοποιθκεί αυτόματα. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ κα διακόψει τθν 
παροχι ρεφματοσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  
 
6.ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ Ε IOS&ANDROID 
 
7.KOINH ΘΤΡΑ ΦΟΡΣΙΗ: MICRO USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΞΕΙ LED ΛΤΧΝΙΑ 
Ζνδειξθ φόρτιςθσ Η λυχνία LED παραμζνει κόκκινθ. Όταν 

φορτίςει πλιρωσ γίνεται μπλε. 

Λειτουργία ενεργοποίθςθσ Η λυχνία LED παραμζνει μπλε. 

Λειτουργία απενεργοποίθςθσ  Η λυχνία LED ςβινει. 

Λειτουργία ςφηευξθσ Η λυχνία LED κα αναβοςβινει γριγορα ςε 
μπλε και πράςινο χρϊμα εναλλάξ 

Κατάςταςθ αναμονισ Η λυχνία LED παραμζνει μπλε. 

Κατάςταςθ ςφνδεςθσ Η λυχνία LED παραμζνει μπλε. 

Λειτουργίεσ χριςθσ Λειτουργία Bluetooth, θ μπλε  LED λυχνία 
αναβοςβινει κάκε ζνα δευτερόλεπτο. 
Ενςφρματθ ςφνδεςθ με καλϊδιο, το 
ακουςτικό απενεργοποιείτε αυτόματα, θ 
λυχνία LED ςβινει 

 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

Εάν δεν υπάρξει ςφνδεςθ αφοφ το ακουςτικό μπει ςε κατάςταςθ 

ςφηευξθσ , παρακαλϊ όπωσ απενεργοποιιςετε το ακουςτικό για να 

εξοικονομιςετε ενζργεια. 

Μθν εκτελείτε άλλεσ λειτουργίεσ κατά τθν αναηιτθςθ Bluetooth για να 

αποτρζψετε πικανά ςφάλματα του προγράμματοσ. 

Παρακαλοφμε επιλζξτε μια κατάλλθλθ ζνταςθ κατά τθ χριςθ,  για να 
αποφφγετε βλάβεσ ςτα αυτιά ςασ. 
 
Λάβετε υπόψθ ότι ζνα καλό περιβάλλον για τθ χριςθ των ακουςτικϊν 
Bluetooth μπορεί να αποτρζψει πικανι βλάβθ τουσ. 
 
Παρακαλϊ φορτίςτε τα ακουςτικά  μετά από πολφ καιρό μθ χριςθσ 
τουσ. 
 



 

 

 

 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD 

KATEVASIAS & NTALIAS 18 AXARNAI, GREECE 

in accordance with the following Directives: 

EMC  Directive 2004/108/EC  and              

The product is compatible with the following norms/standards 

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

EN61000-3-3:2008 

EN55020:2007+A11:2011 

                                                          Hereby we declare that: 
 
                             Equipment                Stereo Earphones 
                             Model number          HD-800BT (K,G,R and B) 
                             Brand name             DIGITAL ELEMENT 
 
 
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 
 
 
 
       Place and date of issue                                                            Signature 
 
 
           AXARNAI, 9/8/2018                                               
 
  
                                                                                               (Theodoros Mavroeidis) 


