
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Wireless Speaker EDF100008(MS50A)

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

Article 3.1a Health EN 62311:2008
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 301489-2 V2.1.1
EN 301489-17 V3.2.4

Article 3.2 Radio Spectrum
EN 300328 V2.2.2
EN 301893 V2.1.1
EN 300440 V2.1.1

Signature:

Printed name: Li Lanqiang

Position: Certification Center manager

Place and date of issue: DongGuan 2021-5-8



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 

Όνομα 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 Ασύρματο ηχείο EDF100008(MS50A) 

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

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EU 

Άρθρο 3.1a Υγεία EN 62311:2008 

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

Άρθρο 3.1b EMC 

EN 55032:2015 

EN 55035:2017 

EN 301489-1 V2.2.3 

EN 301489-2 V2.1.1 

EN 301489-17 V3.2.4 

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα 

EN 300328 V2.2.2 

EN 301893 V2.1.1 

EN 300440 V2.1.1 

 
 
 
 

 

Υπογραφή:                        

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang   

Θέση:  Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης   

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: DongGuan 2021-5-8 

 



Προειδοποίηση σχετικά με την τροφοδοσία:
1. Τοποθετήστε το προϊόν κοντά στην πρίζα για εύκολη χρήση.
2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τοπική σας παροχή ρεύματος. 
    Η σωστή τάση λειτουργίας βρίσκεται στην πινακίδα του προϊόντος.
3. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν 
    χρησιμοποιείται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
4. Υπό κανονικές συνθήκες, το τροφοδοτικό μπορεί να ζεσταθεί. Διατηρείτε καλό αερισμό στην περιοχή και 
    να είστε προσεκτικοί.
5. Υπάρχουν προειδοποιητικές ετικέτες ασφαλείας στο περίβλημα ή στο κάτω μέρος του προϊόντος ή του 
    μετασχηματιστή ρεύματος.

WA-110-M0050A-XX 安全注意说明/快速指引/希腊文/MS50A

Έκδοση εγχειριδίου 1.0, March 2022 
WA-110-M0050A-XX

@Edifier_Global @Edifier_Global@Edifierglobal edifier.com/support

Μοντέλο: EDF100008
FCC ID: Z9G-EDF112
IC: 10004A-EDF112

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
2022 Edifier International Limited. ∆ιατηρούνται όλα τα δικαιώματα. 
Eκτυπωμένο στη Κίνα.

Σημείωση:
Λόγω της ανάγκης τεχνικής βελτίωσης και αναβάθμισης του συστήματος, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Τα προϊόντα EDIFIER θα προσαρμοστούν για διαφορετικές εφαρμογές. Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που εμφανίζονται 
σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικές από το πραγματικό προϊόν. Εάν βρεθεί κάποια διαφορά, 
υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

4.2. Χειριστήρια Ηχείου - Ενεργοποίηση και 
          Αναπαραγωγή

6s

Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση

3s

Επαναφορά

4.1. Χειριστήρια Ηχείου - Λειτουργίες Bluetooth και 
          Wi-Fi

3s3s

Παρακαλώ κατεβάστε την Εφαρμογή "Edifier Home" σε συμβατό τηλέφωνο ή 
τάμπλετ από το App Store/Google Play ή από το www.edifier.com.

1. Κατεβάστε την Εφαρμογή Edifier Home 2. Σύνδεση σε Παροχή Ρεύματος

3. Σύνδεση σε Δίκτυο Wi-Fi

Παρακαλώ ενεργοποιήστε τις λειτουργίες 
Wi-Fi και Bluetooth στη συσκευή σας, και 
ανοίξτε την Εφαρμογή Edifier Home. Στη 
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για 
σύνδεση του MS50A στο Wi-Fi Δίκτυό σας.

2:12

SCAN

QR CODE

SCAN

QR CODE

App Store
Download on the

Google Play
GET IT ON

4.3. Χειριστήρια Ηχείου - Ένταση Ήχου 5. Works with Alexa

Δηλώστε τη συσκευή σας MS50A στο λογαριασμό σας Amazon μέσω της 
Εφαρμογής Edifier Home. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή Alexa Built-in ή 
Amazon Echo, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για αναπαραγωγή 
και παύση μουσικής, αλλαγή κομματιών, ρύθμιση της έντασης, και άλλα.

6. AirPlay 

Συμβατότητα:
iPhone, iPad, και iPod touch με iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, Apple 
TV 4K ή Apple TV (4η Γενιά) με tv 0S 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, Mac ή 
PC με iTunes 12.8 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Wi-FiSettings

EDIFIER MS50A XXXX

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...

Other...

0:13 -2:32

iPhone

iTunes

7. Εφαρμογή Spotify

EDIFIER MS50A XXXX

Home Search Your Library Premium

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας ως 
τηλεχειριστήριο για το Spotify.
Πηγαίνετε στο spotify.com/connect για να μάθετε πώς.

Το Λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων μερών που μπορείτε να 
βρείτε εδώ: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

8. Προδιαγραφές 9. Τι υπάρχει στο κουτί

Παραγόμενη ισχύς: mid-bass+treble: 25W+15W
Απόκριση συχνότητας: 52Hz-18KHz
Είσοδοι ήχου: Wi-Fi, Bluetooth

Δήλωση για Ε.Ε.
Μπάντα Συχνότητας (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz
Μπάντα Συχνότητας (Wi-Fi): 2.400GHz ~ 2.4835GHz, 5.15GHz ~ 5.35GHz,
                                                       5.47GHz ~ 5.725GHz, 5.725GHz ~ 5.85GHz
RF Παραγόμενη ισχύς: ≤20 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz αποκλείεται)
RF Παραγόμενη ισχύς: ≤14 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz)

Η λειτουργία WLAN για αυτή τη συσκευή περιορίζεται σε χρήση μόνο σε 
εσωτερικό χώρο όταν λειτουργεί σε εύρος συχνότητας 5150 έως 5350MHz.

材质：160g双胶纸，
工艺：四色印刷，扇形折
尺寸：95mmx95mm
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Wireless Speaker

MS50A
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι ηλεκτρική συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ή διπλής 
μόνωσης χωρίς απαίτηση γείωσης.

1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
3. Εγκαταστήστε σωστά τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα σύνδεσης συσκευής.
4. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον 0-35°C. Συνιστάται η αποστολή και η αποθήκευση του 
    προϊόντος σε περιβάλλον 0-35°C.
5. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
6. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό. Μη βυθίζετε το προϊόν σε οποιοδήποτε υγρό και μην το 
    εκθέτετε σε στάξιμο ή πιτσίλισμα.
7. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, 
    θερμάστρα, σόμπα ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα).
8. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα πάνω στο προϊόν. Ούτε πρέπει να τοποθετείται 
    ανοιχτή φωτιά, όπως αναμμένα κεριά στο προϊόν.
9. Μη φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο σε ανοίγματα ή υποδοχές 
    εξαερισμού. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
10. Διατηρήστε επαρκή απόσταση γύρω από το προϊόν για να διατηρείτε καλό αερισμό (συνιστώνται 
        τουλάχιστον 5 εκ.).
11. Μην πιέζετε το βύσμα στην υποδοχή. Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε για απόφραξη στην υποδοχή και εάν 
       το βύσμα ταιριάζει με την υποδοχή και είναι προσανατολισμένο στη σωστή κατεύθυνση.
12. Κρατήστε τα παρεχόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα (όπως βίδες) μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την 
       κατάποση κατά λάθος.
13. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε μόνοι σας το περίβλημα. Μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους 
       κινδύνους. Ανεξάρτητα από την αιτία της ζημιάς (όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, έκθεση σε 
       πιτσίλισμα υγρού ή πτώση ξένου αντικειμένου, έκθεση σε βροχή ή υγρασία, το προϊόν δεν λειτουργεί ή 
       έχει υποστεί πτώση κ.λπ.), η επισκευή πρέπει να εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία αμέσως.
14. Προτού καθαρίσετε το προϊόν με στεγνό πανί, να απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν και να αποσυνδέετε 
       πρώτα το φις από την πρίζα.
15. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά οξέα, αλκάλια, βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλους χημικούς διαλύτες για να 
       καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερο διαλύτη ή καθαρό νερό για 
       τον καθαρισμό.
16. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υψόμετρο μικρότερο από 2.000 μέτρα.

Η υπερβολικά δυνατή μουσική μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακοής. Διατηρήστε την ένταση σε 
ασφαλές εύρος.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει 
να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε 
το υπεύθυνα ώστε να προωθήσετε την ιδέα της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. 
Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής 
και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν 
να συλλέξουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Χρησιμοποιήστε μόνο το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι, να είστε 
προσεκτικοί όταν μετακινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό 
από την ανατροπή.

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης 
εντός του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να 
αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη να μην αποσυναρμολογήσει το περίβλημα του 
προϊόντος και πως δεν υπάρχει κανένα εξάρτημα που μπορεί να αντικαταστήσει ο χρήστης μέσα. 
Μεταφέρετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.

Το βύσμα MAINS χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει 
εύκολα λειτουργική.

Σχετικά με το ασύρματο προϊόν:
1. Το ασύρματο προϊόν μπορεί να δημιουργήσει ραδιοσυχνότητες βραχέων κυμάτων και να παρεμποδίσει την 
    κανονική χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ή ιατρικού εξοπλισμού.
2. Απενεργοποιήστε το προϊόν σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση του. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν 
    σε ιατρικές εγκαταστάσεις, σε αεροπλάνο, σε βενζινάδικα, κοντά σε αυτόματες πύλες, αυτόματο σύστημα 
    συναγερμού πυρκαγιάς ή άλλες αυτοματοποιημένες συσκευές.
3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε βηματοδότη εντός εύρους 20 εκ. Τα ραδιοκύματα μπορεί να 
    επηρεάσουν την κανονική λειτουργία του βηματοδότη ή άλλων ιατρικών συσκευών.

Σημαντική οδηγία ασφαλείας

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Σημείωση: 
• Κατεβάστε την Εφαρμογή Edifier Home από το App Store/
   Google Play Store.
• Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EDIFIER για την 
   πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης: www.edifier.com
• Οι εικόνες είναι μόνο επεξηγηματικές και ενδέχεται να 
   διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
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