
Features
• The Bluetooth 5.0 connection 

Bluetooth 5.0 AptX Qualcomm chipset

Touching controlDustproof 
and Waterproof

6+18H
Playback time

• IPX4 Dustproof and Waterproof
• The low-power consumption of Qualcomm chipset with AptX 
  high-quality audio playback
• CVC dual-MIC of noise reduction ensure the clarity of conversation
• The portable charging case with long playback time up to 6+18 hours
• Three-frequency equalization setting  balance the quality of the sound
• The design of Semi-in-ear assure the wearing comfortable and fit
• Touch control for easier music or call switch

*All specifications are subject to change without notice.

 

 

 
 

TWS200
   True Wireless Stereo Earbuds

Specifications 
Bluetooth Version                   

 

: V5.0
Bluetooth Profiles                    : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Effective Distance                    : 10m
Playback Time                          : Approx. 6h (Earbuds) +18h (Charging case)
Charging Time                         : Approx. 2h
Input                                       

 
: DC 5V 35mA (Earbuds) 
  DC 5V 350mA (Charging case)

Frequency Response              
 
: 20Hz-20KHz

Sensitivity                             

   

: 96dB
Impedance                              : 28Ω

 



         

 



 Περιγραφή Προϊόντος και Αξεσουάρ 

 

                          

 

 

 

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και μπορεί να διαφέρουν 

από το πραγματικό προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oδηγός Χρήσης 

 

 Φόρτιση Ακουστικών 

Μπορεί να ακούσετε ένα προειδοποιητικό ήχο όταν η 

μπαταρία φτάσει σε χαμηλό επίπεδο. Τοποθετήστε τα 

ακουστικά στη θήκη φόρτισης. 

 

 

 

 Φόρτιση Θήκη φόρτισης 

Όταν η θήκη είναι ανοιχτή και η κόκκινη ένδειξη 

αναβοσβήσει γρήγορα 6 φορές( 3 φορές ανά 

δευτερόλεπτο), υποδεικνύει ότι η θήκη είναι σε χαμηλή 

στάθμη μπαταρίας και χρειάζεται άμεση φόρτιση. Χρόνος 

φόρτισης: 2 ώρες περίπου για πλήρη φόρτιση. 

 Σταθερά κόκκινη ένδειξη:=Φόρτιση 

Απενεργοποιημένη κόκκινη ένδειξη:=Πλήρης φόρτιση 

 

 

 Κόκκινη ένδειξη 

 

               

                  Eίσοδος ρεύματος: 5V5V 35mA (ακουστικά) 
                                5V 350mA   (θήκη φόρτισης) 

 

Προειδοποίηση: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που 

παρέχουν ενέργεια στη συσκευή πρέπει να διατίθενται για 

ανακύκλωση. Μην απορρίπτεται τις μπαταρίες σε φωτιά 

για να αποφύγετε έκρηξη. 

 

 

 

 



Ενεργοποίηση                                                               Απενεργοποίηση όταν  

όταν ανοίγει η θήκη                                                     κλείνει η θήκη             

Λευκό σταθερό φως για 1 δευτερόλεπτο 

 

 Σύζευξη 

 Σύζευξη με Bluetooth: πιέστε παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα 

 Σύζευξη ΤWS: Πιέστε 2 φορές 

 Εκκαθάριση ιστορικών σύζευξης: πιέστε παρατεταμένα για περίπου 8 

δευτερόλεπτα 

 Σύζευξη με Bluetooth: κόκκινη και λευκή ένδειξη αναβοσβήνουν γρήγορα 

 Σύζευξη ΤWS: λευκή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα 

 Εκκαθάριση ιστορικών σύζευξης: η λευκή ένδειξη απενεργοποιείται αφού 

αναβοσβήσει γρήγορα 6 φορές 

 

 



 

Αναζητήστε και συνδέστε το EDIFIER TWS200 L ή το ΕDIFIER TWS200 R μετά την επιτυχή 

σύζευξη τους. Η λευκή ένδειξη θα αναβοσβήσει 2 φορές ανά 5 δευτερόλεπτα. 

 

Λειτουργία χρήσης 

 

 

Aποδοχή/ τέλος κλήσης: 

Κάντε διπλό κλικ στο αριστερό 

ή στο δεξί ακουστικό. 

 

Παύση/αναπαραγωγή: 

Κάντε διπλό κλικ στο δεξί 

ακουστικό. 

 

Βοήθεια φωνής: 

Κάντε διπλό κλικ στο αριστερό 

ακουστικό. 

 

 

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται μόνο ένα ακουστικό το διπλό κλικ είναι για την 

παύση/αναπαραγωγή/αναπαραγωγή/τέλος κλήσης. 

 

 

 

 



 Συχνές Ερωτήσεις 

Η ένδειξη της λυχνίας είναι απενεργοποιημένη όταν φορτίζω τη θήκη φόρτισης 

 Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένη με τo ρεύμα. 

 

Δεν υπάρχει ήχος 

 Ελέγξτε αν τα ακουστικά λειτουργούν 

 Ελέγξτε αν η ένταση των ακουστικών είναι σε σωστό επίπεδο. 

 Ελέγξτε αν τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα με το κινητό 

 Ελέγξτε αν τα ακουστικά λειτουργούν εντός ενός σωστού εύρους απόστασης 

 

Η ποιότητα ήχου των ακουστικών δεν είναι καλή 

 Ελέγξτε αν το κινητό βρίσκεται σε περιοχή με καλό σήμα δικτύου 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι εντός απόστασης 10 μέτρων και δεν υπάρχει 

εμπόδιο μεταξύ ακουστικών και κινητού. 

 

Όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής δεν μπορώ να ελέγξω την 

παύση/αναπαραγωγή από τα ακουστικά 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σύζευξης ΑVRCP (Αudio Video Remote Control Profile) 

profile 

 

 Συντήρηση 

 

 Μην χρησιμοποιείται φορτιστές ταχείας φόρτισης για να αυξήσετε την ζωή στη 

διάρκεια  της μπαταρίας. 

 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, φορτίστε τη 

συσκευή τουλάχιστον μία φορά ανά 3 μήνες. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με πολύ υγρασία για να αποφύγετε 

οποιαδήποτε ζημιά στο εσωτερικό του κυκλώματος. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο ή σε μεγάλες 

θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την ζωή της μπαταρίας, 

μειώνουν τη ζωή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως επίσης διαφοροποιούν την 

μορφή του πλαστικού. 

 Μην πετάτε, δονείται δυνατά, χτυπάτε τη συσκευή  με βαριά αντικείμενα για να 

αποφύγετε οποιαδήποτε ζημία στο εσωτερικό κύκλωμα. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία για να 

αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στο εσωτερικό του κυκλώματος. 

 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Το μη επαγγελματικό προσωπικό μπορεί 

προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 

 Μην χρησιμοποιείτε δραστικά χημικά ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. 

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να ξύσετε της επιφάνειας της 

συσκευής καθώς βλάπτει το κέλυφος και επηρεάζει την πρόσοψη της 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Για την ανάγκη τεχνικής βελτίωσης και αναβάθμισης του συστήματος, οι πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές με τη πάροδο του χρόνου χωρίς 

προειδοποίηση. 

Τα EDIFIER προϊόντα θα προσαρμοστούν για διαφορετικές περιπτώσεις. Οι εικόνες και τα 

σχεδιαγράμματα που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι ελαφρώς 

διαφορετικά από το πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες προορίζονται για επεξηγηματικούς 

σκοπούς και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. 

 

 

 

 

 



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 the
following product：

Trademark Product Name Model Name

EDIFIER True Wireless Stereo Earbuds TWS200

has been tested and complies with the European Standard herein specified:
Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Article 3.1a Health
EN 62479:2010
EN 50663:2017

Article 3.1a Safety EN 60065:2014+A11:2017

Article 3.1b EMC

EN 301489-1 V2.2.0
EN 301489-17 V3.2.0
EN 55032:2015
EN 55035:2017

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 2020-6-12



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
Πραγματικά ασύρματα

στερεοφωνικά ακουστικά
TWS200

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

EN 50663:2017

Άρθρο 3.1α Ασφάλεια EN 60065:2014+A11:2017

Άρθρο 3.1β EMC

EN 301489-1 V2.2.0

EN 301489-17 V3.2.0

EN 55032:2015

EN 55035:2017

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328 V2.1.1

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


