
 

 

 

 

 

 

  
W800BT plus 
Ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα αθνπζηηθά 
 

 Λεηηνπξγία Bluetooth 5.1 θαη ελζύξκαηε 
 55 ώξεο κπαηαξίαο ζε ιεηηνπξγία 
 Σν W800BT πξνζθέξεη 40 mm νδεγνύο καγλεηώλ λενδπκίνπ πνπ 

δεκηνπξγνύλ εθπιεθηηθά κπάζα ζην απηί ζαο. 

 

Ειαθξύ πιηθό 

 
Σν W800BT είλαη έλα ζύλνιν εληππσζηαθώλ αζύξκαησλ 
αθνπζηηθώλ. Σν πιαίζην ειαθξνύ βάξνπο δελ δπγίδεη βαξηά ζην 
θεθάιη ζαο θξνληίδνληαο λα απνιακβάλεηε κηα νιόθιεξε κέξα 
αθξόαζεο. 

 

https://www.edifier.com/int/en/


Εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο 

 

 
Ο ζρεδηαζκόο γύξσ από ην απηί έρεη κηα άλεηε εθαξκνγή πνπ 
γίλεηαη από αλαπλεύζηκν - ειαζηηθό  πςειήο πνηόηεηαο ζθνπγγάξη 
από δέξκα. Ο ζρεδηαζκόο ηεο θιεηζηήο πιάηεο βνεζά επίζεο ζηε 
κείσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ήρνπ ζαο 
 

 Ρπζκίζεηο πάλσ ζην αθνπζηηθό  

 

 
 

ηα ρεηξηζηήξηα απηηώλ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε αλάινγα ηελ 
έληαζε. Απνθηήζηε έλα άλεην επίπεδν έληαζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 
λα θηάζεηε ζηε ζπζθεπή ζύλδεζεο. Απελεξγνπνηήζηε εύθνια θαη 
ζπλερίζηε ηνλ ήρν παηώληαο έλα θνπκπί. 
 
 
 



800 ώξεο κπαηαξία ζε αλακνλή 
Λεηηνπξγία Bluetooth 5.1  

Απνιαύζηε αζύξκαηε αλαπαξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο κε 
Bluetooth v5.1 Ο ρξόλνο εξγαζίαο ηεο αζύξκαηεο αλαπαξαγσγήο 
δηαξθεί 35 ώξεο. Χξόλνο αλακνλήο 800 σξώλ θαη ρξόλνο θόξηηζεο 
3 σξώλ. 
 

 

Αζύξκαηε θαη ελζύξκαηε ζύλδεζε 
Χξεζηκνπνηήζηε ην βύζκα 3,5mm ζε 3,5mm γηα λα αιιάμεηε ην 
W800BT ζε έλα ελζύξκαην ζεη αθνπζηηθώλ. Απηή ε ιεηηνπξγία 
είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε όηαλ ε κπαηαξία ζηα αθνπζηηθά είλαη 
θελή. Σα αθνπζηηθά θνξηίδνληαη κέζσ θαισδίνπ USB πνπ 
πεξηιακβάλεηαη.

 
40mm Drivers 
Σν W800BT πξνζθέξεη 40 mm νδεγνύο καγλεηώλ λενδπκίνπ πνπ 
δεκηνπξγνύλ εθπιεθηηθά κπάζα ζην απηί ζαο. 



 

 
Πνιιαπιή επηινγή ρξσκάησλ 
Επηιέμηε από ηα δηαθνξεηηθά ζρέδηα ρξσκάησλ πνπ παξέρνπλ 
θνκςή θαη θνκςή ζρεδίαζε. Απνιαύζηε ηελ πξνζσπηθόηεηα κε 
ιεηηνπξγηθόηεηα. Μηα κεγάιε επηινγή πνπ θηινμελεί ηηο ζηηιηζηηθέο 
ζαο αλάγθεο. 
 
 
 
 
 
 
 

 ΤΥΝΟΣΗΣΑ:20Hz～20kHz  

 ΑΤΡΜΑΣΗ ΤΝΔΕΗ Bluetooth V5.1  
 IMPEDANCE 32Ω  

 ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΑΚΟΤΣΙΚΟΤ:100dB  
 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ HSP HFP A2DP AVRCP  

 ΑΠΟΣΑΗ ΤΝΔΕΗ 10m  
 ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 1400mAh επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία  

 ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 55 σξεο 
 ΩΡΕ ΑΝΑΜΟΝΗ πεξίπνπ 800 σξεο  
 ΥΡΟΝΟ ΦΟΡΣΙΗ πεξίπνπ 3 hours  

 DC 5.0V=500mA 

 

 

 

 

 

 



Άνεζη και λειηοςπγικόηηηα  

Τα Bluetooth ακοςζηικά EDIFIER W800BT θα κάνοςν πιο 

όμοπθη ηην καθημεπινόηηηά ζος. Κομτά και ελαθπιά, θα 

ηαιπιάξοςν απόλςηα ζη’ αςηιά ζος και θα ζος σαπίζοςν 

ππυηόγνυπη άνεζη ακόμα και μεηά από πολύυπη σπήζη, για 

ακπόαζη συπίρ ζςμβιβαζμούρ. Με ηον ηπόπο αςηό, θα 

απολαύζειρ ηην αγαπημένη ζος μοςζική όπυρ ποηέ άλλοηε, για 

δςναηό, πλούζιο και καθαπό ήσο σάπη και ζηοςρ ιζσςπούρ 

οδηγούρ 40 σιλιοζηών, για μία εμπειπία πος θα ζε πεπάζει ζηο 

επόμενο επίπεδο! Σε κάθε πεπίπηυζη, ζςνδέονηαι αζύπμαηα 

μέζυ ζςνδεζιμόηηηαρ Bluetooth 5.1 με ηη ζςμβαηή θοπηηή 

ζςζκεςή ηηρ επιλογήρ ζος, όπυρ Smartphone, Tablet και Laptop, 

με μεγάλη αςηονομία μπαηαπίαρ, για έυρ 55ώπερ ζςνεσούρ 

σπήζηρ και έυρ 800 ώπερ ζε καηάζηαζη αναμονήρ! Μάλιζηα, 

ζηην πεπίπηυζη πος βπίζκεζαι ζπίηι και δεν θέλειρ να 

καηαναλώζειρ ενέπγεια ή ηο επίπεδο ηηρ μπαηαπίαρ είναι σαμηλό 

και έσει θηάζει η ζηιγμή ηηρ θόπηιζηρ, μποπείρ να ηα ζςνδέζειρ 

ενζύπμαηα με καλώδιο βύζμαηορ 3.5 σιλιοζηών, για σπήζη δίσυρ 

πεπιοπιζμούρ. 

 

 



 

 

   

 

W800BT Plus Εγχειρίδιο χρήζης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Συντιρθςθ και επιςκευι 

        Πριν τθν χριςθ παρακαλϊ διαβάςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ οι οποίεσ κα 

ςασ βοθκιςουν για τουσ όρουσ χριςθσ τθσ εγγφθςθσ κακϊσ και για τθν 

διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ. 

 Κρατιςτε το προϊόν ςτεγνό και μακριά από μζρθ με υγραςία για τθν 

καλφτερθ προςταςία του εςωτερικοφ κυκλϊματοσ του προϊόντοσ. 

  Μθν αφινετε το προϊόν εκτεκειμζνο ςτον ιλιο. Οι υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ κα μειϊςουν τθν διάρκεια ηωισ των θλεκτρονικϊν 

εξαρτθμάτων και κα προκαλζςουν βλάβθ ςτισ μπαταριζσ.  

 Μθν αφινετε τα ακουςτικά ςε μζρθ με πολφ χαμθλι κερμοκραςία για 

να αποφφγετε οποιαδιποτε βλάβθ ςτο εςωτερικό κφκλωμα του 

προϊόντοσ.   

 Μθν αποςυναρμολογείτε το προϊόν γιατί μπορεί να δθμιουργθκεί 

κάποια βλάβθ ςτο προϊόν. 

 Μθν χρθςιμοποιείτε ιςχυρά κακαριςτικά για να κακαρίςετε το προϊόν. 

 Προςτατζψτε το προϊόν από πτϊςεισ, χτυπιματα γιατί μπορεί να 

προκαλζςετε βλάβθ ςτο εςωτερικό κφκλωμα του προϊόντοσ. 

 

 Σφνοψθ 
Πριν χρθςιμοποιιςετε το προϊόν παρακαλϊ διαβάςτε τισ παρακάτω 

οδθγίεσ χριςθσ και κρατιςτε το εγχειρίδιο χριςθσ για μελλοντικι χριςθ. 

 

      Χαρακτθριςτικά 

 Αςφρματα φορθτά ακουςτικά. 

 Σεχνολογία CRS με Bluetooth ζκδοςθ 5.1 για μικρότερθ κατανάλωςθ 

και μεγαλφτερθ απόδοςθ. 

 Μπαταρίεσ λικίου που υποςτθρίηουν 800 ϊρεσ αναμονισ και 55 ϊρεσ 

ςυνεχόμενθσ αναπαραγωγισ. 

 Εργονομικά και άνετα μαξιλαράκια από ςυνκετικό δζρμα. 

 Αυτόματθ εναλλαγι από Bluetooth ςε καλϊδιο και το αντίςτροφο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδθγίεσ χριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκδοςθ Bluetooth 5.1 

Πρωτόκολλα Bluetooth HFP、HSP、A2DP、AVRCP 

Απόςταςθ Ζωσ 10 μζτρα 

Ώρεσ ςυνεχόμενθσ λειτουργιάσ 55 ϊρεσ 

Χρόνοσ αναμονισ 800 ϊρεσ 

Είςοδοσ φόρτιςθσ 5v – 0.5ma 

Διάρκεια φόρτιςθσ 3 ϊρεσ 

Χωρθτικότθτα μπαταριάσ 1400mah 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ 20HZ-20kHZ 

Ευαιςκθςία 100dB 

Μζγεκοσ αντίςταςθσ 32Ω 

Είςοδοι ιχου Καλϊδιο jack,  Bluetooth 



 

1. Είςοδοσ ιχου 

2. Αφξθςθ ζνταςθσ φωνισ – επόμενο τραγοφδι 

3. Μείωςθ ζνταςθσ φωνισ – προθγοφμενο τραγοφδι 

4. Λυχνία 

5. Πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

6. Μικρόφωνο 

7. Είςοδοσ φόρτιςθσ 

 

Σο κουτί περιζχει: 

 1 ακουςτικό 

 1 καλϊδιο φόρτιςθσ USB  

 1 καλϊδιο ιχου 3,5mm 

 

Σφηευξθ 
 Για να μπορζςουμε να κάνουμε ςφηευξθ τα ακουςτικά με μια ςυςκευι κα 

πρζπει να πατιςουμε το πλικτρο των πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 5 

δευτερόλεπτα μζχρι να δοφμε ότι αναβοςβινει εναλλάξ κόκκινο και μπλε 

φωσ από τον δείκτθ, αυτό ςθμαίνει ότι τα ακουςτικά ζχουν μπει ςε 

κατάςταςθ ςφηευξθσ. 

 Ζπειτα κα πρζπει να ενεργοποιιςουμε το Bluetooth από τθν ςυςκευι ςτθν 

οποία κζλουμε να ςυνδζςουμε τα ακουςτικά και να κάνουμε αναηιτθςθ. 

Όταν θ ςυςκευι μασ εντοπίςει τα ακουςτικά “EDIFIER W800BT Plus” τα 

επιλεγοφμε για να κάνουν ςφνδεςθ. Όταν θ ςφνδεςθ είναι επιτυχισ κα 

ακοφςουμε από τα ακουςτικά ζνα ιχο και κα δοφμε τον δείκτθ να 

αναβοςβινει αργά και ςτακερά με μπλε χρϊμα. 

Διαδικαςία Λειτουργιάσ 

 

Λειτουργιά Διαδικαςία Λυχνία – Τόνοσ 

 
 
 
 
 
 

Μουςικι 

Παφςθ – ζναρξθ Πιεςτζ το κουμπί των πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν 

- 

Αφξθςθ ζνταςθσ 
φωνισ 

Πιζςτε το πλικτρο αφξθςθσ φωνισ  Θα ακουςτεί ζνα τόνοσ 
ότι θ ζνταςθ είναι ςτο 
μζγιςτο επίπεδο 

 
Μείωςθ ζνταςθσ 
φωνισ 

Πιζςτε το πλικτρο μείωςθσ φωνισ Θα ακουςτεί ζνα 
τόνοσ ότι θ ζνταςθ 
είναι ςτο χαμθλότερο 
επίπεδο 

Επόμενο τραγοφδι Πιζςτε και κρατιςτε το πλικτρο 
αφξθςθσ φωνισ  

- 

Προθγοφμενο 
τραγοφδι 

Πιζςτε και κρατιςτε το πλικτρο 
μείωςθσ φωνισ 

- 

 
 
 

Κλιςθ 

Ειςερχόμενθ 
κλιςθ 

- Θα ακουςτεί ζνασ 
ςυνεχόμενοσ  τόνοσ 
από τα ακουςτικά 

Απάντθςθ – Σζλοσ 
κλιςθσ 

Πιζςτε το κουμπί των πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν 

Θα ακουςτεί ζνα τόνοσ 
από τα ακουςτικά 



 

 
Απόρριψθ κλιςθσ  

Πιζςτε και κρατιςτε το πλικτρο 
αφξθςθσ φωνισ μζχρι να 
απορρίψετε τθν κλιςθ 

Θα ακουςτοφν δφο 
τόνοι από τα ακουςτικά 

Επανάκλθςθ  Πιεςτζ το κουμπί των πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν 

Θα ακουςτεί ζνα τόνοσ 
από τα ακουςτικά 

Ενεργοποίθςθ λειτουργιάσ φωνισ 
κινθτοφ  

Πιζςτε το κουμπί των πολλαπλϊν 
λειτουργιϊν 2 φορζσ 

- 

Επαναφορά εργ. Ρυκμίςεων Πιζςτε και κρατείςτε  τα πλικτρα 
αφξθςθσ και μείωςθσ φωνισ 

Από τθν  λυχνία κα 
αναβοςβιςει ζνα μπλε 
φωσ τρεισ φόρεσ 

 

 

Σθμείωςθ: 

 Όταν χρθςιμοποιοφμε καλϊδιο ιχου 3.5mm(jack) όλεσ οι παραπάνω 

λειτουργιζσ δεν είναι διακζςιμεσ. 

 Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργιάσ φωνισ κα πρζπει να 

υποςτθρίηει αυτι τθν λειτουργία και το κινθτό τθλζφωνο που κα 

ςυνδεκοφν τα ακουςτικά. 

  Για να μπορζςουμε να ελζγξουμε τθν λειτουργιά τθσ μουςικισ από 

τα ακουςτικά δθλαδι επόμενο-προθγοφμενο τραγοφδι κα πρζπει το 

κινθτό το όποιο κα ςυνδζςουμε τα ακουςτικά να υποςτθρίηουν 

AVRCP πρωτόκολλο. 

 

Φόρτιςθ ακουςτικϊν 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ αν δοφμε το χρϊμα  τθσ λυχνίασ να είναι 

κόκκινο και αναβοςβινει , αυτό ςθμαίνει ότι το επίπεδο τθσ μπαταριάσ είναι 

χαμθλό και κα πρζπει να φορτίςουμε τα ακουςτικά. 

 Όταν φορτίηουμε τα ακουςτικά και θ λυχνία τουσ είναι κόκκινθ αυτό 

ςθμαίνει ότι θ φόρτιςθ είναι επιτυχισ. 

 Όταν φορτίηουμε τα ακουςτικά και θ λυχνία ςβιςει αυτό ςθμαίνει ότι τα 

ακουςτικά είναι πλιρωσ φορτιςμζνα. 

 

Συχνζσ ερωτιςεισ 

 Το κόκκινο φωσ αναβοςβινει αντί για το μπλε φωσ. 

o θμαίνει ότι θ μπαταρία των ακουςτικϊν ζχει χαμθλι ιςχφ. Πρζπει να 

επαναφορτίςετε τα ακουςτικά. 

 Σο κόκκινο φωσ είναι απενεργοποιθμζνο κατά τθ φόρτιςθ. 

o Βεβαιωκείτε ότι θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ ςυςκευισ φόρτιςθσ και των 

ακουςτικϊν είναι ςωςτι. 

o Οι μπαταρίεσ πικανόν να βρίςκονται ςε κατάςταςθ αδράνειασ, εάν 

τα ακουςτικά δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί για μεγάλο χρονικό 



 

διάςτθμα. Πρζπει να φορτιςτοφν για περίπου 30 λεπτά. Μζχρι τότε 

το κόκκινο φωσ κα είναι αναμμζνο. 

 Δεν μπορείτε να ακοφςετε τίποτα από τα ακουςτικά. 

o Βεβαιωκείτε ότι τα ακουςτικά είναι ενεργοποιθμζνα. 

o Ελζγξτε τθν ζνταςθ των ακουςτικϊν κακϊσ και τθν ζνταςθ του 

κινθτοφ. 

o Βεβαιωκείτε ότι τα ακουςτικά είναι ςωςτά ςυνδεδεμζνα με το 

κινθτό ςασ. 

o Βεβαιωκείτε ότι τα ακουςτικά δεν είναι πολφ μακριά από το κινθτό 

ςασ ι παρεμβαίνει κάποια άλλθ ςυςκευι. 

 

 

 Η ποιότθτα τθσ κλιςθσ δεν είναι καλι. 

o Βεβαιωκείτε ότι το κινθτό ςασ βρίςκεται ςε  περιοχι με ιςχυρό ςιμα. 

o Η πραγματικι εμβζλεια των ακουςτικϊν είναι 10 μζτρα. Βεβαιωκείτε 

ότι τα ακουςτικά είναι εντόσ του πραγματικοφ εφρουσ απόςταςθσ και 

δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξφ των ακουςτικϊν και του κινθτοφ ςασ. 

 

 Γιατί τα ακουςτικά δεν μποροφν να ςταματιςουν, να ςυνεχίςουν, να πάνε 

ςτο προθγοφμενο και το επόμενο κομμάτι όταν παίηει μουςικι. 

o Γι αυτζσ οι λειτουργίεσ πρζπει το κινθτό που κα ςυνδεκεί με 

τα ακουςτικά να υποςτθρίηει πρωτόκολλο AVRCP         

(προφίλ απομακρυςμζνου ελζγχου ιχου/βίντεο ) 

 

Προειδοποίθςθ: ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Η ςιμανςθ αυτι 

δθλϊνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά 

απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Μπορεί να βλάψει το περιβάλλον ι τθν 

ανκρϊπινθ υγεία θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, ανακυκλϊςτε 

υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. 

Για να επιςτρζψετε τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι ςασ, παρακαλοφμε 

κάντε χριςθ των ςυςτθμάτων επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του 

λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν ι οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό 

το προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ.      

 

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 the
following product：

Trademark Product Name Model Name
EDIFIER Bluetooth Stereo Headphones EDF200040

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+A11:2017

Article 3.1b EMC

EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-17 V3.2.2
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
EN IEC 61000-3-2: 2019

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300 328 V2.2.2

Signature:

Printed name: Dingkun Shen

Position: R&D manager

Place and date of issue: DongGuan 2021-2-5



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 Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth EDF200040

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+A11:2017

Άρθρο 3.1β EMC

EN 301489-1 V2.2.3

EN 301489-17 V3.2.2

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

EN IEC 61000-3-2: 2019

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


