
 

 

 

 
 

 
 

Ακουζηικό Bluetooth BT4U με αναζυρόμενο 
καλώδιο BTB2 μαύρο  από ηην Ixchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Σςζκεςή με αζύπμαηη ηεσνολογία bluetooth και ακοςζηικό με αναζςπόμενο καλώδιο. 
Ησηηική ένδειξη ειζεπσόμενηρ κλήζηρ και εκηόρ εμβέλειαρ. 
Δςναηόηηηα ζύνδεζηρ ζε διάθοπερ ζςζκεςέρ.  
Σύνδεζη ζε 2 ζςζκεςέρ ηαςηόσπονα. 
Μποπείηε να απολαύζεηε μοςζική είηε ζςνδέονηαρ ηα δικά ζαρ ακοςζηικά καθώρ 
διαθέηει ςποδοσή 3,5mm, είηε με βύζμα micro USB.  
Ενζυμαηυμένο μικπόθυνο και ακοςζηικό ςτηλήρ ανάλςζηρ. 
Υτηλή  ποιόηηηα ήσος για ηην ππαγμαηοποίηζη κλήζευν. 
Δςναηόηηηα αναπαπαγυγήρ μοςζικήρ . 
Σςμβαηό με ηο 99% ηυν bluetooth ζςζκεςών. 
Μονηέπνορ ζσεδιαζμόρ. 
 
 
 
Έκδοζη bluetooth : V4.1 
Εμβέλεια :10 μέηπα 
Χπόνορ θόπηιζηρ : 1,5 ώπερ 
Χπόνορ ομιλίαρ  : 7 ώπερ 
Χπόνορ αναπαπαγυγήρ μοςζικήρ: 6 ώπερ 
Χπόνορ αναμονήρ: 500 ώπερ 
Διαζηάζειρ : 55 x 26,5 x 17 
Βάπορ : 21 γπαμμάπια 
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Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο 
Έθδνζε Bluetooth

®  

 V4.1 κε apt-X θαη απνκφλσζε ήρνπ, ζπκβαηφ κε v4.0, 

v3.0, v2.1, v2.0 & v1.2 

Τπνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο : 
   

                                                                                                                         HFP v1.6 επξεία δψλε νκηιίαο (HD ήρνο) 

, HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4 

Δκβέιεηα : 10 κέηξα 

Θεξκνθξαζία : 0-50 βαζκνχο θειζίνπ 

Υξφλνο θφξηηζεο*: Πεξίπνπ 1.5 ψξα 

Υξφλνο Οκηιίαο*: 7.5 ψξεο 

Ώξα Μνπζηθήο**: 6.5 ψξεο 

Υξφλνο Αλακνλήο*: 265 ψξεο 

 

Σχπνο Μπαηαξίαο θαη ρσξεηηθφηεηα: Δπαλ/δφκελε κπαηαξία πνιπκεξψλ ιηζίνπ 110mAh  

 

Γηαζηάζεηο : 55x 26.5x 17 

Βάξνο : 21γξ 

 

* Μπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνλ ρεηξηζηή 
 

** Ο ρξφλνο κνπζηθήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ρξφλν αλαπαξαγσγήο παηρληδηψλ θαη ζε άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν  
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Πεξηερφκελα πζθεπαζίαο 
 

αο επραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην BTB-2 Retractable Bluetooth® Headset.  
Μέζα ζην παθέην ζα βξείηε: 

 
1x Αθνπζηηθφ Bluetooth κε αλαδηπινχκελν θαιψδην 
1x USB θαιψδην 
1x Micro USB / Τπνδνρή ζειπθνχ βχζκαηνο 3,5mm  
1x Δγρεηξίδην 
2x καμηιαξάθηα αθνπζηηθψλ(κέγεζνο L θαη S έθαζην) 
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BTB-2 κε κηα καηηά 

 

 
 

1. Κνπκπί Δπαλαθνξάο  

2. Έλδεημε θαηάζηαζεο  

3. Κνπκπί πνιιαπιψλ Λεηηνπξγηψλ 
(MFB) 

4. Μηθξφθσλν 

5. Κνπκπί ξχζκηζεο 

ήρνπ 

1                                                                                                                                            6. Αθνπζηηθφ ηειεθψλνπ 

                                                                                                                                                  7. Κιηπ 

                                                                                                                                               8.Τπνδνρή θφξηηζεο Micro USB
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Αλαδηπινχκελνο Μεραληζκφο θαισδίνπ 
         

Σν θαιψδην ηνπ αθνπζηηθνχ κπνξεί λα επεθηαζεί ηξαβψληαο απαιά ην θαιψδην.  

Σν θαιψδην κπνξεί λα επαλέξζεη πηέδνληαο ην θνπκπί επαλαηχιημεο.  
 
 
 

Σξαβήμηε 

 

 
Πηέζηε 
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Πψο λα θνξέζεηε ην αθνπζηηθφ  

BTB-2 έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα ηνπνζεηείηε πάλσ ζηα ξνχρα 
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Φνξηίζηε ην Αθνπζηηθφ  

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην BTB-2 (”αθνπζηηθφ”) πξψηε θνξά, παξαθαιψ εηζάγεηε 

ηνλ θνξηηζηή ζηε παξνρή ξεχκαηνο θαη ζπλδέζηε ηελ άιιε άθξε ζηελ ζχξα 
θφξηηζεο ηεο ζπζθεπήο micro usb γηα λα θνξηίζεηε πιήξσο ηελ ζπζθεπή. 

 

Καηάζηαζε Έλδεημε θαηάζηαζεο Ήρνο (αθνπζηηθό) 

1. θφξηηζε Κφθθηλν ιπρλία αλακκέλε  Υσξίο ήρν 

2. Πιήξεο θφξηηζε Μπιε ιπρλία αλακκέλε  Υσξίο ήρν 

3. Υακειή κπαηαξία Κφθθηλε ιπρλία θάζε 5 

δεπηεξφιεπηα 

Έλα ζχληνκν ερεηηθφ 

ζήκα θάζε 20 

δεπηεξφιεπηα 

 

4. Άδεηα κπαηαξία  Λπρλία ζβεζηή  Υσξίο ήρν 

 
• Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ην παξερφκελν θαιψδην γηα θφξηηζε 
• Γηα λα απμήζεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο επαλαθνξηίζηε ηε κπαηαξία θάζε 6 κήλεο. 

• Η έλδεημε θφξηηζεο ζα θαζπζηεξήζεη κεξηθά δεπηεξφιεπηα εάλ ην αθνπζηηθφ δελ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 



 

Ξεθηλψληαο 
 

Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ αθνπζηηθνχ: 
 

A. Δλεξγνπνίεζε  
Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην MFB έσο φηνπ ε έλδεημε θαηάζηαζεο 
αλαβνζβήζεη κπιε θαη δνλεζεί κία θνξά. Γηα πξψηε θνξά (ή κεηά ηελ 
επαλαθνξά) ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ ζα κεηαβεί απεπζείαο ζηε ιεηηνπξγία 
δεχμεο (νη ελδείμεηο αλαβνζβήλνπλ ελαιιαθηηθά κε κπιε θαη θφθθηλν ρξψκα). 

B. Απελεξγνπνίεζε  
Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην MFB έσο φηνπ ε έλδεημε θαηάζηαζεο 
αλαβνζβήζεη θφθθηλν θαη δνλεζεί κία θνξά. 

 

χδεπμε γηα πξψηε θνξά 

1. Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγηά Bluetooth ζηε ζπζθεπή  

2. Σνπνζεηήζηε ην αθνπζηηθφ θαη ηε ζπζθεπή φπνπ είλαη νξαηά ζε απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο. 

3. Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 
4. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο ηεο ζπζθεπήο παηήζηε θαη θξαηήζηε 

παηεκέλν ην MFB κέρξη ε έλδεημε θαηάζηαζεο αλαβνζβήζεη ελαιιάμ κπιε θαη θφθθηλν.  

5. Αλαδεηήζηε ην αθνπζηηθφ, επηιέμηε "BTB-2" θαη εηζάγεηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο "0000". Δάλ 

ε ζπζθεπή ζαο ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία "Απιή δεχμε", δελ απαηηείηαη θαλέλαο θσδηθφο. 
6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αληηζηνίρηζε, ε έλδεημε θαηάζηαζεο ζα αλαβνζβήζεη κπιε θαη ζα 

δνλεζεί κία θνξά.  

 9 
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πλδέζηε ην αθνπζηηθφ ζαο κε 2 ζπζθεπέο 

Bluetooth.  
Σν BTB-2 ππνζηεξίδεη κηα ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ ζεκείσλ πνπ επηηξέπεη 
ηαπηφρξνλε αληηζηνίρηζε ηνπ αθνπζηηθνχ κε δχν ζπζθεπέο.  

 
1. πλδέζηε ην αθνπζηηθφ κε ηελ πξψηε ζπζθεπή (αθνινπζήζηε ην βήκα ζηελ 

ελφηεηα "Αληηζηνίρεζε ηνπ αθνπζηηθνχ ζαο κε κηα ζπζθεπή κε δπλαηφηεηα 

αζχξκαηεο ηερλνινγίαο Bluetooth"). 

2. Απελεξγνπνηήζηε ην αθνπζηηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία Bluetooth ηνπ πξψηνπ 

ηειεθψλνπ. 
3. πλδέζηε ην αθνπζηηθφ κε ηελ δεχηεξε ζπζθεπή (αθνινπζήζηε ην βήκα ζηελ 

ελφηεηα "Αληηζηνίρεζε ηνπ αθνπζηηθνχ ζαο κε κηα ζπζθεπή κε δπλαηφηεηα 

αζχξκαηεο ηερλνινγίαο Bluetooth"). 

4. Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία Bluetooth® ζην πξψην θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη θάληε ην ζχδεπμε κε ην αθνπζηηθφ ή ελεξγνπνηψληαο μαλά ην 
αθνπζηηθφ ηφηε ζα ζπλδεζεί απηφκαηα ζε δχν ζπζθεπέο.  

 
• Γηα νξηζκέλα ηειέθσλα, ίζσο ρξεηαζηεί λα παηήζεηε κε ην ρέξη "ζχλδεζε" γηα λα ζπλδέζεηε ην 

αθνπζηηθφ. 
• Δάλ ε ζχδεπμε δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κέζα ζε δχν ιεπηά, ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ ζα 
ηεζεί απηφκαηα ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απελεξγνπνηεζεί κεηά απφ πέληε ιεπηά. 
Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα γηα λα επαλαθέξεηε θαη πάιη ηηο δχν ζπζθεπέο. 
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Δπαλαζπλδέζηε ην αθνπζηηθφ 

 
1.  Αλ ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ έρεη ζβήζεη, ζα επαλελεξγνπνηεζεί απηφκαηα 

ζην ηειέθσλν κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αθνπζηηθνχ. 

 
2. Δάλ ην ηειέθσλν έρεη απελεξγνπνηεζεί θαη ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ είλαη 

ζηε ζπλέρεηα απνζπλδεδεκέλν, ζα πξέπεη λα επαλαζπλδέζεηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-

αθνπζηηθνχ απφ ην κελνχ ηνπ Bluetooth φηαλ ην ηειέθσλν είλαη ελεξγνπνηεκέλν 
        πάιη. Γηαθνξεηηθά, ην αθνπζηηθφ ζα απελεξγνπνηεζεί. 



 

Υξεζηκνπνηψληαο ην αθνπζηηθφ  
 

Λεηηνπξγία Κνπκπί Ήρνο θαη 
Δόλεζε 

Καηάζηαζε Έλδεημεο 

Δηζεξρφκελε 
θιήζε 

-- 
Ήρνο θιήζεο απφ ερείν 
θαη Γφλεζε γηα θάζε 3 
δεπηεξφιεπηα. (Η 
κνπζηθή ζα ζηακαηήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εηζεξρφκελεο θιήζεο)  

Η Μπιε ιπρλία αλαβνζβήλεη 3 
θνξέο θάζε 3 δεπηεξφιεπηα. 

Απάληεζε ζε κία 

θιήζε 
(Καηάζηαζε αλακνλήο / 
ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο 
κνπζηθήο) 

Παηήζηε κία θνξά ην MFB γηα 
απνδνρή 

 

-- 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 
αλαβνζβήλεη ε κπιε ιπρλία θάζε 
5 δεπηεξφιεπηα 

Απάληεζε ζε 
κηα 2

ε
 θιήζε 

1. Παηήζηε κία θνξά ην MFB 
γηα λα ηεξκαηίζεηε ηε 
ιεηηνπξγία ηξέρνπζα θιήζε θαη 

λα απνδερζεί ηε δεχηεξε θιήζε 

2. Παηήζηε θαη θξαηήζηε 
παηεκέλν ην πιήθηξν Vol + γηα 

2 δεπηεξφιεπηα γηα λα 
θξαηήζεηε ηελ ηξέρνπζα θιήζε 
θαη λα απνδερζείηε ηε δεχηεξε 
θιήζε 

-- During the call, blue light 
flashes in every 5 seconds 

Απφξξηςε θιήζεο 

 

Παηήζηε ην MFB 2 θνξέο  „Di‟ ήρνο γηα 

κηα θνξά 

Μπιε θαη θφθθηλε ιπρλία 
αλαβνζβήλεη 2 θνξέο ζε θάζε 3 

δεπηεξφιεπηα 

• Απνξξίςηε κηα δεχηεξε θιήζε απεπζείαο ζην άιιν ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο. 

Σεξκαηίζηε κηα 

θιήζε 

Παηήζηε ην MFB 1 θνξά  „Di‟ ήρνο γηα κηα θνξά Η Μπιε ιπρλία ζα αλαβνζβήζεη 

κία θνξά.  

ίγαζε / 

Όρη 

ζίγαζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 

παηήζηε παξαηεηακέλα ην πιήθηξν 

έληαζεο ήρνπ + 

„Do Do‟ ήρνο φηαλ ή 

θιήζε έρεη ζίγαζε 

-- 



 

/ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 

παηήζηε παξαηεηακέλα ην πιήθηξν 

έληαζεο ήρνπ -  

• ίγαζε/Δπαλαθνξά απφ ζίγαζε : απηή  ε ιεηηνπξγία δελ δνπιεχεη θαηά ηε δηάξθεηα ζχλδεζεο 3 ζπζθεπψλ.  

Κιήζε ζε 
αλακνλή / 

Δπαλαθνξά 
θιήζεο απφ 
αλακνλή  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο / 

θιήζε ζε αλακνλή, πηέζηε θαη 

θξαηήζηε  ηελ έληαζε + 

„Do‟ ήρνο κία θνξά -- 
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Υξεζηκνπνηψληαο ην αθνπζηηθφ (πλέρεηα) 

 
Λεηηνπξγία  Κνπκπί Ήρνο 

(Ηρείν) 
Καηάζηα
ζε 
Έλδεημεο 

Φσλεηηθή θιήζε Παηήζηε θαη θξαηήζηε 
παηεκέλν ην MFB κέρξη λα 

αθνχζεηε έλα ζχληνκν κπηπ.  

„Do‟ ήρνο 
κία θνξά  

-- 

• Αθνχ αθνχζεηε έλα ζχληνκν ερεηηθφ ζήκα, πείηε ηε θξάζε θαη πξέπεη λα έρεηε ηελ εγγξαθή θξάζεο ζην 
θηλεηφ ζαο.  
• Η επαλάθιεζε θσλήο επηηξέπεηαη κφλν γηα ηηο απνζεθεπκέλεο θξάζεηο ζην 1

ν
 ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν, εάλ 

έρεηε ζπλδέζεη 2 θηλεηά ηειέθσλα.  

Δπαλάθιεζε ηειεπηαίνπ 

αξηζκνχ 
(Καηάζηαζε αλακνλήο / 
ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο 
κνπζηθήο) 

 

Πηέζηε ην MFB 2 θνξέο „Do‟ ήρνο 

κία θνξά 
-- 

• Δπαλαιάβεηε ηελ θιήζε απφ ην 1ν ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν εάλ είλαη ζπλδεδεκέλα δχν θηλεηά ηειέθσλα. 

 

Δπαλαθνξά / Καηάξγεζε 
ηζηνξηθνχ αληηζηνίρηζεο 

 

Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην 
MFB θαη ηελ έληαζε ήρνπ + 

 

„Do Do‟ ήρνο 
κία θνξά  

Η θφθθηλε ιπρλία αλαβνζβήλεη 
κία θνξά 

Δηδνπνίεζε εθηφο 
εκβέιεηαο 

 

-- „Di Do‟ tone and 

vibrate twice for 
every second 

ηα πξψηα 10 ιεπηά, ε κπιε 

ιπρλία αλαβνζβήλεη  

Μία θνξά θάζε 15 

δεπηεξφιεπηα, κεηά 

αλαβνζβήλεη 2 θνξέο θάζε 3 

δεπηεξφιεπηα 

• Σν ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ ζα επαλαζπλδεζεί απηφκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά, δηαθνξεηηθά ζα απελεξγνπνηεζεί. 
Δάλ ε απηφκαηε ζχλδεζε δελ ππνζηεξίδεηαη, παηήζηε ην MFB κία θνξά. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ην αθνπζηηθφ (πλέρεηα) 

 
Λεηηνπξγία  Κνπκπί Ήρνο 

(Ηρείν) 
Καηάζηαζε 
Έλδεημεο 

Δηδνπνίεζε ρακέλεο 

θιήζεο  

-- -- Η κπιε θαη ε θφθθηλε ιπρλία 

αλαβνζβήλεη 2 θνξέο θάζε 3 

δεπηεξφιεπηα.  

Απελεξγνπνηήζηε ηελ 
εηδνπνίεζε  ρακέλεο 
θιήζεο 

Πηέζηε ην MFB κία θνξά  “Do” ήρνο 

κία θνξά  

 

Ρχζκηζε έληαζεο ήρνπ Παηήζηε ην πιήθηξν ηνπ ήρνπ 
+/- γηα λα απμήζεηε ή 
κεηψζεηε θαηά έλα επίπεδν  

(πλνιηθά  8 επίπεδα) 

“Do” ήρνο 
κία θνξά  

-- 

Καηάζηαζε 

αλακνλήο φηαλ 
δελ ππάξρεη 
ζχλδεζε κε ην 

θηλεηφ  (Γελ 
θαιχπηεηαη 

δίθηπν) 

-- -- Η κπιε ιπρλία ζα αλαβνζβήζεη 2 

θνξέο θάζε 3 δεπηεξφιεπηα 

Καηάζηαζε αλακνλήο 

φηαλ ππάξρεη 
ζχλδεζε κε ην 
θηλεηφ   

-- -- Η κπιε ιπρλία αλαβνζβήλεη  

θάζε 10 δεπηεξφιεπηα  
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Υξεζηκνπνηψληαο ην αθνπζηηθφ (πλέρεηα) 

 

• Σν BTB-2 έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δνπιεχεη κε θηλεηά κε πξνθίι ζχλδεζεο κε 
Bluetooth αθνπζηηθά (ή κε ζπζθεπέο Bluetooth), ε ζπκβαηφηεηα κεξηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ δελ είλαη εγγπεκέλε γηα νξηζκέλα ηειέθσλα ζε δηαθνξεηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.   

 
 

 
Γηα λα έρεηε κηα θαιχηεξε θαη πην θαζαξή 
επηθνηλσλία θαιφ ζα είλαη λα κελ 

παξεκβάιεηε θάπνην εκπφδην ζην αθνπζηηθφ 
ελψ κηιάηε. 
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Αθνχγνληαο Μνπζηθή  

Απνιαχζηε κνπζηθή κε ηα δηθά ζαο αθνπζηηθά  
 

Βήκα 1: πλδέζηε ην παξερφκελν ζειπθφ βχζκα micro USB / 3.5mm ζηελ 

ππνδνρή micro USB 
Βήκα 2: Απνιαχζηε ηε κνπζηθή κε ηα δηθά ζαο αθνπζηηθά 3.5mm 
 

 

 
εκείσζε: Γελ αθνχγεηαη ήρνο απφ ην αλαζπξφκελν αθνπζηηθφ 
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Αθνχγνληαο Μνπζηθή (ζπλέρεηα) 

 
Λεηηνπξγία Πιήθηξν Ήρνο 

(Ηρείν) 
Έλδεημε 
Καηάζηα
ζεο  

Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο  Παηήζηε απ 
επζείαο απφ ην 

ηειέθσλν 

Μνπζηθή  Κακία έλδεημε ιπρλίαο 

Γηαθνπή αλαπαξαγσγήο  Πηέζηε ην MFB γηα 2 
δεπηεξφιεπηα 

-- -- 

Δκπξφο / πίζσ θαηά 

ηε δηάξθεηα 
αλαπαξαγσγήο  

Παηήζηε θαη 

θξαηήζηε παηεκέλν 
ην θνπκπί Vol +/- 
γηα πεξίπνπ 2 

δεπηεξφιεπηα  

-- -- 
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Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ  
 

Δελ κπνξώ λα θάλω ζύδεπμε ην θηλεηό κνπ ηειέθωλν 

- Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη πιήξσο θνξηηζκέλν. 

- Βεβαησζείηε φηη ε ξχζκηζε Bluetooth είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζην ηειέθσλφ ζαο. 

- Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχδεπμεο (ελαιιάζζεηαη κπιε θαη θφθθηλε 

ιπρλία). 

- Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ δελ βξίζθεηαη εθηφο εκβέιεηαο απφ ην θηλεηφ ζαο. 

- Αλ ηα παξαπάλσ βήκαηα δελ ιχζνπλ ην πξφβιεκα, απελεξγνπνηήζηε ην αθνπζηηθφ θαη 

επαλαθνξηίζηε ην θαη δνθηκάζηε μαλά. 

 

Δελ κπνξώ λα αθνύζω ήρν ζην αθνπζηηθό κνπ 

- Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη πιήξσο θνξηηζκέλν. 

- Βεβαησζείηε φηη ην αθνπζηηθφ είλαη έρεη θάλεη ζχδεπμε θαη έρεη ζπλδεζεί κε ην θηλεηφ ζαο.  

- Βεβαησζείηε φηη ε ζπλνκηιία δελ κεηαθέξεηαη ζην ηειέθσλφ ζαο.  

- Βεβαησζείηε φηη ην επίπεδν έληαζεο είλαη αξθεηά πςειφ.  

 

Δελ κπνξώ λα θιείζω ην αθνπζηηθό  

Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην θεληξηθφ θνπκπί ιεηηνπξγίαο (MFB) γηα κεγάιν 
δηάζηεκα, ελαιιαθηηθά επαλαθνξηίζηε ην αθνπζηηθφ γηα 2-3 δεπηεξφιεπηα ζηε ζπλέρεηα 

απνζπλδέζηε ην θνξηηζηή, ην αθνπζηηθφ ζα θιείζεη.   
 

Δελ κπνξώ λα ελεξγνπνηήζω ην αθνπζηηθό  

Βεβαησζείηε πσο ην αθνπζηηθφ ζαο είλαη αλνηρηφ θαη πιήξσο θνξηηζκέλν, ελαιιαθηηθά 
θνξηίζηε ην αθνπζηηθφ γηα 1-1,5 ψξεο θαη ελεξγνπνηήζηε ην μαλά.   
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Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ (ζπλέρεηα) 

Τν ηειέθωλό κνπ δελ κπνξεί λα επαλαζπλδεζεί απηόκαηα κε ην αθνπζηηθό 

- πλδέζηε ρεηξνθίλεηα ην αθνπζηηθφ κε ην θηλεηφ ζαο. 

- Απελεξγνπνηήζηε θαη ελεξγνπνηήζηε ην θηλεηφ ζαο.  

- Απελεξγνπνηήζηε θαη ελεξγνπνηήζηε ην αθνπζηηθφ ζαο.  
Αλ ηα παξαπάλσ βήκαηα δελ ιχζνπλ ην πξφβιεκα, απελεξγνπνηήζηε ην ζεη κηθξνθψλνπ-αθνπζηηθνχ θαη 
επαλαθέξεηε ην, θάλνληαο ζχδεπμε μαλά ην αθνπζηηθφ.  

 
Αθνύω έλα Beep από ην αθνπζηηθό θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο. Τη ζπκβαίλεη?  

Δηδνπνίεζε ρακειήο κπαηαξίαο παξαθαιψ θνξηίζηε ην αθνπζηηθφ. 

 

Αθνύω ζόξπβν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο. Τη ζπκβαίλεη?  

Τπάξρεη θάπνην εκπφδην κεηαμχ ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ θηλεηνχ ζαο, παξαθαιψ αθαηξέζηε 

ην. Δλαιιαθηηθά ηνπνζεηήζηε ην θηλεηφ ζαο ζην ηξαπέδη , κε ην θξαηάηε κε ην ρέξη.  

 
Τν αθνπζηηθό κνπ μεκέλεη από κπαηαξία ιίγεο ώξεο αθόηνπ αθνύζω κνπζηθή. Γηαηί?  
Ο ρξφλνο κνπζηθήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ρξφλν αλαπαξαγσγήο παηρληδηψλ φπσο επίζεο θαη ζε 
άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν, νπφηε ε κπαηαξία ζα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν γηα ηελ 
αλαπαξαγσγή κνπζηθήο. Φνξηίζηε ην αθνπζηηθφ ζαο φηαλ ππάξρεη εηδνπνίεζε ρακειήο κπαηαξίαο.  
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Μέηξα αζθαιείαο 

1. Σν αθνχζην ηξάβεγκα ηνπ αλαδηπινχκελνπ κεραληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκφ 
απφ ηελ δχλακε ηεο επαλαθνξάο  ηνπ θαισδίνπ  

2. Πξνζέμηε φηαλ ηξαβάηε ην θαιψδην ηνπ αθνπζηηθνχ. Κξαηήζηε κηα απφζηαζε αζθαιείαο 
κεηαμχ ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ πξνζψπνπ ζαο. 

3. Αλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αθνπζηηθφ ελψ νδεγείηε, βεβαησζείηε πσο ε πξνζνρή ζαο 
είλαη πιήξσο εζηηαζκέλε ζηελ αζθαιή νδήγεζε. Να είζηε ππεχζπλνο θαη λα ηεξείηε ηνλ 
Κ.Ο.Κ. 

4. Σνπνζεηήζηε ην αθνπζηηθφ καθξηά απφ παηδηά, κελ ηνπο επηηξέπεηαη λα παίδνπλ κε ην 
αθνπζηηθφ. Σα κηθξά κέξε απνηεινχλ θίλδπλν πληγκνχ. 

5. Σεξείηε ηνπο θαλφλεο ζε κέξε φπσο λνζνθνκεία, πεξηνρέο φπνπ απαγνξεχνληαη νη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη πεξηβάιινληα φπνπ απαηηνχλ ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.  

6. Απελεξγνπνηήζηε ην αθνπζηηθφ ζαο θαηά ηελ επηβίβαζε ζαο ζην αεξνζθάθνο.  

7. Μελ ηνπνζεηείηε  ή απνζεθεχεηαη ην αθνπζηηθφ θνληά ζε αεξφζαθν θαζψο ζνβαξφο 
ηξαπκαηηζκφο κπνξεί λα πξνθιεζεί φηαλ αλνίμεη. 

8. Μελ επηρεηξήζεηε λα απνζπλαξκνινγήζεηε ην αθνπζηηθφ θαζψο πεξηέρεη εμαξηήκαηα πνπ δελ 
κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ. 

9. Σν αθνπζηηθφ θαηαζθεπάδεηαη κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία , φηαλ πηα δελ ιεηηνπξγεί ζα 
πξέπεη λα πεηηέηαη ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη φρη ζαλ νηθηαθφ απφβιεην.
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πληήξεζε 

1.  Μελ ηξαβάηε βηαία ην θαιψδην ηνπ αθνπζηηθνχ. 

2.  Απελεξγνπνηήζηε ην αθνπζηηθφ πξηλ ην βάιεηε ζηελ ηζέπε ή ηελ ηζάληα 

ζαο θαζψο ην θεληξηθφ θνπκπί ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα παηεζεί θαηά ιάζνο 
θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλεπηζχκεηε θιήζε. 

3. Μελ εθζέηεηε ην αθνπζηηθφ ζε πγξαζία θαη πγξά, δελ είλαη αδηάβξνρν. 
4.  Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαζαξηζηηθά γηα λα θαζαξίζεηε ην αθνπζηηθφ. 
5.  Μελ εθζέηεηε ην αθνπζηηθφ ζε πνιχ ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

6.  Μελ θέξλεηαη ην αθνπζηηθφ ζαο ζε επαθή κε αηρκεξά αληηθείκελα θαζψο 
απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη γξαηδνπληέο θαη δεκηέο ζε απηφ. 

7. Μελ θνιιάηε ηίπνηα κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αθνπζηηθνχ θαζψο απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηα εζσηεξηθά ηνπ εμαξηήκαηα. 
8.  Μελ επηρεηξήζεηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ κπαηαξία ηνπ αθνπζηηθνχ. 

Δίλαη  ελζσκαησκέλε θαη δελ αθαηξείηε. 
9.  Υξεζηκνπνηείζηε κφλν ηνλ θνξηηζηή ηνπ θαηαζθεπαζηή φηαλ θνξηίδεηαη ην 

αθνπζηηθφ. 

10. Μελ απνζπλαξκνινγείηε ηνλ θνξηηζηή θαζψο κπνξεί λα εθηεζείηε ζε 
επηθίλδπλεο ηάζεηο ή άιινπο θηλδχλνπο. Μηα ιάζνο απνζπλαξκνιφγεζε κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ειεθηξνζφθ αλ ρξεζηκνπνηεζεί πάιη ζηε ζπλέρεηα. 



 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο  

Δκείο, ε iXchange, δειψλνπκε πσο ην αθφινπζν πξντφλ: 

 
Μνληέιν.: BTB-2 

 
πκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53 / ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ 
(αλαθεξφκελε σο νδεγία γηα ηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ): άξζξν 3 παξάγξαθνο 1, ζηνηρεία 3.1β θαη 
3.2 θαη ην πξντφλ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο νδεγίαο. 

 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο FCC  
 
Απηή ε ζπζθεπή ζπκκνξθψλεηαη κε ην Μέξνο 15 ησλ Καλφλσλ FCC. Η ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζηηο 
αθφινπζεο δχν πξνυπνζέζεηο: 
(1) Απηή ε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο θαη 
(2) Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα δερηεί παξεκβνιέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάπνησλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία. 

 

15.21 
αο ελεκεξψλνπκε πσο αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ηκήκα πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ ζπκκφξθσζε, κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ 
εμνπιηζκφ. 
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Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο FCC (ζπλέρεηα)  

15.105(b) 
Απηφο ν εμνπιηζκφο έρεη ειεγρζεί θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα   ησλ Class B 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ζχκθσλα κε ην Μέξνο 15 ησλ θαλφλσλ FCC. 

Απηά ηα φξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ επηβιαβείο παξεκβνιέο ζε κηα νηθηαθή 

εγθαηάζηαζε. Απηφο ν εμνπιηζκφο παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη εθπέκπεη ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ  θαη αλ 
δελ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο 
παξεκβνιέο ζηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο. 
 

Ωζηφζν, δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη δελ ζα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε.  
Αλ ν εμνπιηζκφο απηφο πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο ζηε ιήςε ξαδηνθψλνπ ή ηειεφξαζεο, θάηη πνπ 
κπνξεί λα δηνξζσζεί  ίζσο κε ηελ απελεξγνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνζπαζήζηε  λα 
δηνξζψζεηε  ηηο παξεκβνιέο κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: 
 

• Αιιάμηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηε ζέζε ηεο θεξαίαο ιήςεο  

• Απμήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ δέθηε 

• πλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ ζε πξίδα κε θχθισκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηνπ δέθηε 

• πκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπν ή έλαλ έκπεηξν ηερληθφ ηειεφξαζεο ή ξαδηνθψλνπ  

 
Made in China 

23 
 

 



 
 

 

 

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 

EN55022:2010 

EN55024:2010 
 

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

EN6100-3-3:2008 

 

hereby we declare that: 
Equipment              Retractable Bluetooth 
Model number  BTB2 Black  
Brand name BT4U by Ixchange 
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, 01/11/2017 

 
 
 

 
(Theodoros Mavroeidis) 


