
R1080BT
Multimedia Speaker

Features
•  24W RMS total power output

•  19mm silk dome tweeter and 4 inch mid-range and bass for optimum performance

•  Digital Signal Processing (DSP) technology

•  100% MDF wooden enclosure to minimize acoustic resonance

Specifications 
Bluetooth version
Signal to noise ratio
Noise level
Frequency response
Tweeter driver
Bass driver

:Bluetooth V5.0
:≥84dB（A）
:≤25dB(A)
:67Hz~20KHz  
:Ф19mm silk dome
:4 inch

Package Info

Dimension 
Inner Carton
Master Carton

*All specifications are subject to change without notice.

•   Multiple inputs including Bluetooth, AUX and PC

•   Top button makes it easy to control by your fingertip

•   Bass reflect port boost low-end frequencies

PCS/CTN

115 x 238 x 155mm(WxHxD) , 4Kg
415 x 285 x 178mm(WxHxD) , 18.2Kg
431 x 378 x 592mm(LxWxH) , 19.8Kg
4

Color Options EAN code

White
Black 6923520267842

6923520267859



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγχειρίδιο χρήςησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Σημαντικζσ οδηγίεσ αςφαλείασ 

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 τοποκετιςετε το προϊόν ςε οποιοδιποτε 

υγρό ι το αφινεται 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 τοποκετθμζνο 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 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. 

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. 

  

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

αςφαλι εφροσ. 

 

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 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 χρθςιμοποιιςτε τα  ςυςτιματα 

επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν  

                   ι οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 



 

 

Προειδοποίηςη 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. Σθν ςωςτι τάςθ λειτουργίασ μπορεί να τθν  βρείτε 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 γίνει καυτι. 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 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 εξαρτθμάτων 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 περιζχει η ςυςκευαςία 

 

                                 Θχεία 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Καλϊδιο ιχου 

                                                                                                                       Εγχειρίδιο Χριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ειςαγωγή ςτο προϊόν 

 

    Πίςω όψη ενεργοφ ηχείου                                                                                 Πίςω όψη παθητικοφ ηχείου 

 

                                                                       

                                                                  Επάνω μζροσ ενεργοφ ηχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. φνδεςθ με πακθτικό θχείο 

2. Είςοδοσ γραμμισ 

3. Καλϊδιο ρεφματοσ 

4. Είςοδοσ AUX 

5. Πιζςτε: Μείωςθ ζνταςθσ  

      Πιζςτε και κρατιςτε: Απενεργοποίθςθ Bluetooth (όταν είναι ςε λειτουργιά Bluetooth) 

6. Κουμπί τροφοδοςίασ: Πιζςτε: Αλλαγι λειτουργίασ (AUX, Bluetooth.Line in) 

                                       Πιζςτε και κρατιςτε: Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ 

                                       Ζνδειξθ λυχνίασ: Μπλε= Bluetooth, Πράςινο= Line in,AUX 

7. Πιζςτε: Αφξθςθ ζνταςθσ 

8. φνδεςθ ςτο ενεργό θχείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βαςική λειτουργία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. υνδζςτε τα θχεία χρθςιμοποιϊντασ το καλϊδιο ςφνδεςθσ μεταξφ του ενεργοφ και του πακθτικοφ 

θχείου. 

2. υνδζςτε το καλϊδιο ρεφματοσ από το ενεργό θχείο ςε μια πρίηα ρεφματοσ και ανοίξτε τον διακόπτθ 

ρεφματοσ του θχείου. Θ ενδεικτικι λυχνία κα πρζπει να είναι ςτακερά αναμμζνθ και τα θχεία είναι ζτοιμα 

προσ χριςθ. 

3. υνδζςτε μια πθγι ιχου (κινθτό τθλζφωνο, tablet, υπολογιςτι) ςτθν είςοδο/AUX που βρίςκεται ςτο 

πίςω μζροσ του ενεργοφ θχείου χρθςιμοποιϊντασ ζνα καλϊδιο ιχου. 

4. Πιζςτε το κουμπί τροφοδοςίασ για να μεταβείτε ςε αλλάξετε λειτουργία από Bluetooth ςε Line in/AUX 

5. Κάντε τθν αναπαραγωγι τθσ μουςικισ από τισ ςυςκευζσ που ζχτε ςυνδζςει με τα θχεία και 

προςαρμόςτε τισ ρυκμίςεισ όπωσ εςείσ κζλετε. 

 

  

 

 

 

 

                     Πράςινο: Είςοδοσ/AUX                                                    Μπλε: Bluetooth 

 

 

 

 

 

 



 

Είςοδοσ Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               Μπλε 

 

 

 

1. Πιζςτε το κουμπί «         » για να επιλζξετε τθν είςοδο Bluetooth, θ ζνδειξθ τθσ λυχνίασ κα αναβοςβινει 

μπλε και πράςινο χρϊμα εναλλάξ. 

2. Ρυκμίςτε τθν ςυςκευι ςασ για να κάνετε αναηιτθςθ μζςω Bluetooth (κινθτό τθλζφωνο,tablet) και 

αναηθτιςτε το «EDIFIER R1080BT». 

3. Όταν θ ςφηευξθ είναι επιτυχισ θ λυχνία κα ανάβει ςτακερά με μπλε χρϊμα. 

 

 

θμείωςθ: 

* Θ λειτουργία Bluetooth του R1080BT μπορεί να ερευνθκεί και να ςυνδεκεί μόνο ςε λειτουργία 

Bluetooth. Θ τρζχουςα ςυςκευι Bluetooth κα αποςυνδεκεί μόλισ το θχείο μεταβεί ςε άλλεσ ειςόδουσ 

ιχου. Όταν το θχείο επανζλκει ςτθν λειτουργία Bluetooth, κα προςπακιςει να ςυνδεκεί με τθν τελευταία 

ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι Bluetooth. 

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

* Για να αποςυνδζςετε το Bluetooth, πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί «       »ςτο θχείο. 

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

πθγισ ιχου ζχει A2DP και AVRCP προφίλ. 

* Θ ςυνδεςιμότθτα Bluetooth και θ ςυμβατότθτα μπορεί να διαφζρουν μεταξφ διαφορετικϊν ςυςκευϊν 

πθγισ, ανάλογα με το λογιςμικό εκδόςεισ των ςυςκευϊν προζλευςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χαρακτηριςτικά 

 

Ιςχφσ: R/L: 12W + 12W 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 67 Hz-20KHz 

Είςοδοσ ιχου: AUX, line in, Bluetooth 

Ηϊνθ ςυχνότθτασ: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz 

Ιςχφσ RF: ≤ 20 (EIRP) 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθ χριςθ 

 

 

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

 

 



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 Multimedia Speaker EDF100025

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 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015
EN 55035:2017

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

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 Ηχείο πολυμέσων EDF100025(R1080BT)

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 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 55032:2015

EN 55035:2017

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300 328 V2.2.2

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


