
*The specifications and functions are subject to the finalized product on the market.

Specifications
Bluetooth version V5.1

Audio codecs SBC

Power output (RMS) 15W×2 (tweeter) + 18W×2 (mid-bass driver)

Frequency response 60Hz-20kHz

Audio inputs Line In1, Line In2, Bluetooth

Input sensitivity Line In1: 700±50mV
Line In2: 550±50mV

Signal-noise ratio ≥85dB(A)

Features
• Active bookshelf speaker system
• Bluetooth V5.1 ensures stable connection
• 3/4 inch (19mm) tweeter + 4 inch (116mm) mid-bass driver
• Dual RCA inputs for connectivity to multiple audio sources
• Class D amplifier system with Digital Signal Processing (DSP) and Dynamic 

Range Control (DRC)
• Side-mounted panel and remote conrol for easy adjustment
• 100% MDF wooden enclosure to minimize acoustic resonance
• Universal 100V-240V power supply

BROWN



BLACK WHITE SILVER



Dimension 
L: 154×254×214mm (W×H×D),
R: 154×254×209mm (W×H×D),
6.6kg (net weight)

Inner Carton 446×307×193mm (L×W×H), 7.6kg (gross weight)

Master Carton 464×321×406mm (L×W×H), 16.4kg (gross weight)

PCS/Carton 2

Color Options EAN code

Brown 6923520265862

Black 6923520265855

White silver 6923520268221

Package Info

Box Content
Speakers × 1 set
Remote control × 1
Speaker connecting cable × 1 (5m)
3.5mm-2RCA audio cable × 1 (1.7m)
2RCA - 2RCA audio cable × 1 (1.7m)
User manual × 1



 

Εγχειρίδιο χριςθσ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ημαντικζσ οδηγίεσ αςφάλειασ 

Για τθ μείωςθ του κινδφνου πυρκαγιάσ ι θλεκτροπλθξίασ μθν αφινετε το προϊόν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι 

ςτθν υγραςία. Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το προϊόν EDIFIER R1280DB. 

 

Αυτι θ ςιμανςθ μασ προειδοποιεί ότι μζςα ςτο προϊόν υπάρχουν εξαρτιματα τα οποία δεν είναι 

μονωμζνα και ζχουν υψθλζσ τάςεισ και μποροφν να προκαλζςουν θλεκτροςόκ. 

 

Για τθν μείωςθ του κινδφνου ενόσ θλεκτροςόκ μθν αφαιρείτε τα προςτατευτικά καλφμματα του 

θχείου. Τα θλεκτρονικά μζρθ δεν πρζπει να    επιςκευαςτοφν από τον χρθςτι παρά μόνο από 

εξειδικευμζνο προςωπικό.  

           

Tο καυμαςτικό ειδοποιεί τον χριςτθ για τθν παρουςία ςθμαντικϊν οδθγιϊν λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ ςτισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το προϊόν. 

 

1. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ 

2. Μθν χάςετε τισ οδθγίεσ χριςθσ 

3. Ρροςζξτε όλεσ τισ προειδοποιιςεισ 

4. Ακολουκιςτε όλεσ τισ οδθγίεσ 

5. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό 

6. Κακαρίςτε το με ζνα ςτεγνό και μαλακό πανί 

7. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό, μθν βάλετε το προϊόν μζςα ςε κάποιο υγρό και προςζξτε 

μθν πζςει οτιδιποτε υγρό πάνω ςτο προϊόν  

8. Μθν αφινετε πράγματα πάνω ςτο προϊόν τα οποία περιζχουν νερό θ οποιοδιποτε άλλο υγρό. 

9. Μθν μπλοκάρετε οποιοδιποτε ςθμείο εξαεριςμοφ ζχει το προϊόν. Ραρακαλοφμε αφινετε αρκετό χϊρο 

γφρω από τα θχεία για καλφτερο εξαεριςμό ( Η απόςταςθ κα πρζπει να είναι πάνω από 5 εκατοςτά). 

Εγκαταςτιςτε το προϊόν ςυμφωνά με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

10. 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. 

11.  Μθν παραβλζψετε τον ςκοπό  αςφαλείασ του μονωμζνου καλωδίου υπάρχει για τθν δικι ςασ 

αςφάλεια. Σε περίπτωςθ που το καλϊδιο ρεφματοσ δεν ταιριάηει ςε κάποια πρίηα ςυμβουλευτείτε κάποιον 

θλεκτρολόγο να ςασ τθν αλλάξει. 

12. Ρροςτατζψτε το καλϊδιο ρεφματοσ και όλεσ τισ εξόδουσ του προϊόντοσ από  ηθμίεσ  

13. Χρθςιμοποιείτε μόνο εξαρτιματα τα οποία ζχουν εγκρικεί από τον καταςκευαςτι. 

14.  Αποςυνδζςτε το προϊόν ςε περίπτωςθ που υπάρχουν κεραυνοί λόγο κακοκαιρίασ. 

15. Απευκυνκείτε μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ςε περίπτωςθ υπάρχει κάποια βλάβθ ςτο προϊόν 

ςασ και ςε περιπτϊςεισ που το προϊόν ςασ ιταν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι ζχει πζςεισ κάποιο υγρό που μπορεί 

να του προκαλζςει οποιαδιποτε βλάβθ. 

16. Το κφριο βφςμα χρθςιμοποιείται ωσ ςυςκευι αποςφνδεςθσ, θ διάταξθ αποςφνδεςθσ πρζπει να 

παραμείνει λειτουργικι. 

17. Μζγιςτθ  κερμοκραςία λειτουργίασ 45 C – 117 F 

18. Μθν χρθςιμοποιείτε ιςχυρά χθμικά για να κακαρίςετε το προϊόν ι διαλυτικά. Χρθςιμοποιιςτε ουδζτερα 

κακαριςτικά ι νερό. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Η ςιμανςθ αυτι δθλϊνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει 

να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Για να αποτρζψετε μπορεί να 

βλάψει το περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, 

ανακυκλϊςτε υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Για να 

επιςτρζψετε τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι ςασ, παρακαλοφμε ςτθ χριςθ των ςυςτθμάτων 

επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Η 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. Πταν χρθςιμοποιιςετε κάποιο καρότςι κατά τθν 

μεταφορά προςζξτε να μθν ςασ αναποδογυρίςει και ςε ςασ πζςει κάτω το θχείο. 

 

   Αυτό το προϊόν είναι προϊόν κλάςθσ ΙΙ ι  διπλισ μονωμζνθσ θλεκτρικισ ςυςκευισ. 

 

 

 

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. 

 

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. 

Ρροκειμζνου 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 

 

 

Προςοχή ICC 

Η ςυςκευι ικανοποιεί τθν εξαίρεςθ από τα όρια αξιολόγθςθσ  ςτθν ενότθτα 2,5 του RSS 102 και τθ 

ςυμμόρφωςθ με τθν ζκκεςθ RSS-102 RF, οι χριςτεσ μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ζκκεςθ και τθ 

ςυμμόρφωςθ των ραδιοςυχνοτιτων. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τι περιζχεται ςτθν ςυςκευαςία 

 

 

                           

       

                                                                                                                                                                      Ενεργό θχείο  

 

 

 

 

            Χειριςτιριο 

 

 

 

 

 

                           Ρακθτικό θχείο 

 

 

 

 

                              Καλϊδιο RCA ςε RCA 

 

 

                           Καλϊδιο 3.5mm ςε RCA 

                                                                                                                Εγχειρίδιο Χριςθσ 

 

                        Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ειςαγωγή ςτο προϊόν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σφνδεςθ με ενεργό θχείο 

2. υκμιςτισ πρίμα 

3. υκμιςτισ μπάςου 

4. Κεντρικόσ ζλεγχοσ ζνταςθσ 

Για αποςφνδεςθ του Bluetooth πατιςτε το κουμπί παρατεταμζνα 

5. Ζνδειξθ ρεφματοσ 

6. Είςοδοσ καλωδίου ιχου 

7. Ζξοδοσ ιχου 

8. Διακόπτθσ ρεφματοσ 

9. Καλϊδιο ρεφματοσ 

 

 

Χειριςτήριο  

 

 

                                    Σίγαςθ 

                                                            

                       Αφξθςθ ζνταςθσ 

 

                                                                                   Μείωςθ ζνταςθσ 

 

                                                                              Bluetooth 

 

                                         PC/AUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εγκατάςταςη Μπαταρίασ Χειριςτηρίου  

 

Ραρακαλοφμε δείτε τθν φωτογραφία για να μπορζςετε να ανοίξετε το καπάκι 

τθσ υποδοχισ τθσ  μπαταρίασ, τοποκετιςτε τθν μπαταρία τφπου 2025 όπωσ 

αναφζρετε  ςτθν φωτογραφία και κλείςτε προςεκτικά το καπάκι. 

 

Ρροειδοποίθςθ :  

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. 

 

 

 

Οδηγίεσ Χρήςησ 

 

  

Συνδζςτε τα θχεία μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τo καλϊδιο 

που βρίςκεται ςτθν ςυςκευαςία . 

Ραρακαλοφμε ςυνδζςτε το καλϊδιο ρεφματοσ των θχείων με 

μια πρίηα ρεφματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Είςοδοσ AUX 

 

 

 

 

 

 

 

Προςαρμογή 

 

 

Ξεκινιςτε τθν αναπαραγωγι από τθν πθγι και ρυκμίςτε τθν ζνταςθ 

τθσ φωνισ, των μπάςων και των πρίμα από τα θχεία ςτα επίπεδα 

που εςείσ επικυμείτε. 

 

 

 

 

ημείωςη: Εάν δφο πθγζσ ιχου ςυνδζονται ταυτόχρονα, κα αναπαράγονται και τα δφο ςιματα. Για να 

αφιερϊςετε ιχο ζξοδο από μία πθγι, μειϊςτε τθν ζνταςθ ι απενεργοποιιςτε τθν ςυςκευι που δεν κζλετε να 

κάνετε αναπαραγωγι. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίεσ Χρήςησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. υκμίςτε τθ ςυςκευι ςασ (κινθτό τθλζφωνο, ςυςκευι tablet, MP3/MP4 Player κ. λπ.) για να αναηθτιςετε 

και να επιλζξετε «EDIFIER R1700BT». 

2. Zευγοποιιςτε τθ ςυςκευι ςασ με "R1700BT 

3. Ραίξτε τον ιχο ςτθ ςυςκευι ςασ και ρυκμίςτε τθν ζνταςθ ςτο επικυμθτό επίπεδο. 

Σθμείωςθ: 

1. θ ςυνδεςιμότθτα και θ ςυμβατότθτα Bluetooth μπορεί να είναι διαφορετικζσ μεταξφ διαφορετικϊν 

ςυςκευϊν πθγισ, ανάλογα με τθν εκδόςεισ λογιςμικοφ των ςυςκευϊν προζλευςθσ. 

2. για να απολαφςετε τισ πλιρεισ λειτουργίεσ Bluetooth αυτοφ του προϊόντοσ, βεβαιωκείτε ότι θ κινθτι 

ςυςκευι ςασ ζχει A2DP προφίλ. 

3. Κωδικόσ PIN για τθ ςφνδεςθ είναι "0000", αν χρειαςτεί. 

 

Χαρακτηριςτικά  

Συνολικι ζξοδοσ ιςχφοσ: RMS 15W × 2 (πρίμα) + 18W × 2 (μπάςο) (DRC ON) 

Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο: ≤85dBA 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 60Hz ~ 20KHz (@ +/-6dB) 

Ευαιςκθςία ειςόδου: PC: 700 mV ± 50 mV 

AUX: 550 mV ± 50 mV 

Τφποσ ειςόδου: PC/AUX/Bluetooth 

Ρρίμα Οδθγόσ: φ 19 mm τουίτερ  

Οδθγόσ μπάςων: 4 ίντςεσ (116 mm) 

 

Αντιμετώπιςη  προβλημάτων 
 Ελζγξτε αν τα θχεία παίρνουν ρεφμα και ότι είναι ςυνδεδεμζνα ςε μια πρίηα ρεφματοσ. 

 Απενεργοποιιςτε τα θχεία ςτθ ςυνζχεια ενεργοποιιςτε τα ξανά και ςυνδζςτε τα πάλι με τθν πθγι ιχου. 

 Ελζγξτε τθν πθγι αν βγάηει ςωςτά ςιμα. 

 Ελζγξτε το επίπεδο τθσ ζνταςθσ είναι ςε χαμθλό επίπεδο 

 Ελζγξτε αν τα καλϊδια είναι ςωςτά τοποκετθμζνα 

 

 



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 product：

Trademark Product Name Model Name
EDIFIER Active Speaker EDF100017

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 V2.2.3
EN 301489-17 V3.2.4

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300328 V2.2.2

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 Ενεργό ηχείο EDF100017(R1700BT)

έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που
καθορίζεται στο παρόν:

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ

Άρθρο 3.1α Υγεία EN 62479:2010

Άρθρο 3.1α Ασφάλεια EN 62368-1:2014+A11

Άρθρο 3.1β EMC

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 301489-1 V2.2.3

EN 301489-17 V3.2.4

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328 V2.2.2

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


