
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

W820BT 
Ακουστικά Bluetooth  
 
 
 

Η απόλαυση που σου αξίζει! 

Τα Bluetooth ακουστικά EDIFIER W820BT θα καλύψουν πλήρως τις 
ανάγκες σου και θα σου χαρίσουν ατέλειωτες ώρες διασκέδασης! Κοµψά και 
συµπαγή, τραβούν άµεσα την προσοχή και, ταυτόχρονα, διαθέτουν 
εργονοµικό αναδιπλούµενο σχεδιασµό, για να τα παίρνεις πάντα µαζί σου, για 
παράδειγµα στο σακίδιό σου, και να βιώσεις εύκολη µεταφορά και 
αποθήκευση. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά άνετα και ανθεκτικά, µε εύκαµπτο 
στήριγµα κεφαλής και µαλακά µαξιλαράκια τα οποία προσαρµόζονται απόλυτα 
στ’ αυτιά σου, για πολύωρη ακρόαση χωρίς ενοχλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, 
θα απολαύσεις την αγαπηµένη σου µουσική χωρίς συµβιβασµούς, για δυνατό 
και κρυστάλλινο ήχο σε όλο το εύρος των συχνοτήτων χάρη και στους 
οδηγούς 40 χιλιοστών, για µία εµπειρία πέρα από τα καθιερωµένα! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ασύρµατα και απλά! 

Τα Bluetooth ακουστικά EDIFIER W820BT συνδέονται 
ασύρµατα µε τη συµβατή φορητή συσκευή της επιλογής σου, 
όπως Smartphone, Tablet και Laptop, για µία καλύτερη 
καθηµερινότητα σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, µέσω 
συνδεσιµότητας Bluetooth V4.1 µε τεχνολογία CSR, θα 
βιώσεις απρόσκοπτη «επικοινωνία» χωρίς καθυστερήσεις και 
απώλειες σήµατος, για κορυφαίο streaming ήχου. Κι όλα αυτά 
µε τεράστια αυτονοµία, για έως 80 ώρες συνεχούς χρήσης 
χάρη στο διπλό σύστηµα µπαταρίας, ώστε τα πολύτιµα 
ασύρµατα ακουστικά σου να είναι πάντα γεµάτα ενέργεια. 
Μάλιστα, στην περίπτωση που βρίσκεσαι σπίτι και δεν θέλεις να καταναλώσεις 
ενέργεια ή το επίπεδο της µπαταρίας είναι χαµηλό και έχει φτάσει η στιγµή 
της φόρτισης, µπορείς να τα συνδέσεις ενσύρµατα µε καλώδιο βύσµατος 3.5 
χιλιοστών, για να µην περιορίζεσαι ποτέ! 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BLUETOOTH VERSION: Bluetooth V4.1  
• SUPPORTING PROTOCOL: HFP，HSP，A2DP，AVRCP  

• ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 20Hz-20KHz  
• DRIVER UNIT: 40mm  

• IMPEDANCE:32Ω 
• ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: 100dB 

• ΒΑΡΟΣ:  0.26 γραµµάρια 
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Bluetooth® Stereo Headphones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδθγίεσ χριςθσ 



                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFIER Ιnternational Limited 

www.edifier.com 

©2018 Edifier International Limited. Διατθροφνται όλα τα δικαιϊματα. 

Εκτυπωμζνο ςτθ Κίνα.  

 

ΠΡΟΟΧΗ: 

Για τθν ανάγκθ τεχνικισ βελτίωςθσ και αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ, οι πλθροφορίεσ  που 

περιζχονται ςτο παρόν εγχειρίδιο ενδζχεται να υπόκεινται ςε αλλαγζσ  κατά καιροφσ χωρίσ 

προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. 

Σα προϊόντα τθσ Edifier κα προςαρμοςτοφν για διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Οι εικόνεσ και 

απεικονίςεισ που παρουςιάηονται ςτο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι ελαφρϊσ 

διαφοροποιθμζνεσ  από το πραγματικό προϊόν.   

Εάν διαπιςτωκεί κάποια διαφορά, επικρατεί το πραγματικό προϊόν. 

Ver1.1     IB-200-W0820B-01 
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Πριν χρθςιμοποιιςετε τα ακουςτικά, παρακαλϊ διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ. 

Φυλάξτε τισ οδθγίεσ χριςθσ αςφαλείσ για μελλοντικι χριςθ. 

 Χαρακτθριςτικά  
 Εγκατεςτθμζνθ διπλι μπαταρία που υποςτθρίηει ζωσ και 80 ϊρεσ ςυνεχόμενθσ 

αναπαραγωγισ 

 Bluetooth V4.1 με τεχνολογία CSR 

 Πτυςςόμενοσ ςχεδιαςμόσ με εφκαμπτθ μεταλλικι ςτζκα 

 Περιλαμβάνεται πρότυπο 3.5mm / AUX καλϊδιο 

 Νζασ γενιάσ μονάδεσ οδιγθςθσ 40mm NdFeb 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ζκδοςθ Bluetooth: Bluetooth V4.1 

Πρωτόκολλα Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP 

Απόςταςθ λειτουργίασ: 10 μζτρα 

Ώρεσ ςυνεχόμενθσ  λειτουργίασ: ζωσ και 80 ϊρεσ 

Ιςχφσ ειςόδου φόρτιςθσ: 5.0V - 1A 

Διάρκεια φόρτιςθσ: 4 ϊρεσ 

Χωρθτικότθτα μπαταρίασ: 1340mAh μπαταρίεσ ιόντων λικίου 

υχνότθτα: 20Hz - 20KHz 

Ευαιςκθςία: 100dB 

Αντίςταςθ: 32ohm 

Είςοδοσ ιχου: Bluetooth, ενςφρματο 

Μονάδα οδθγοφ: Φ40mm 

 

υχνότθτα: 2.402GHz - 2.480GHz 

Ζξοδοσ εξόδου RF: ≤20 dBm (EIRP) 

 

θμείωςθ: Ο ςχεδιαςμόσ και οι προδιαγραφζσ μποροφν να αλλάξουν χωρίσ προθγοφμενθ 

προειδοποίθςθ για να γίνουν βελτιϊςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 Σι περιζχεται ςτο κουτί:  

 

 

                                                    
 

                 Ακουςτικά*1 τεμάχιο                                                     Οδθγίεσ χριςθσ * τεμάχιο          

 

 

 

         
   

 

              USB καλϊδιο φόρτιςθσ *1 τεμάχιο                   3.5 χιλ. Καλϊδιο ιχου*1 τεμάχιο 

 

 Οδθγίεσ λειτουργίασ 

 



                 
 

 

1 Τποδοχι ιχου 

2 Τποδοχι φόρτιςθσ 

3 Ζνδειξθ πολλαπλϊν λειτουργιϊν / φόρτιςθσ 

4 Κουμπί πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

5 Ζνταςθ+ / προθγοφμενο κομμάτι 

6 Ζνταςθ - / προθγοφμενο κομμάτι 

 

 

    Πώσ να το λειτουργιςετε 

I. Φόρτιςθ μπαταριών 

Κατά τθ χριςθ, αν αναβοςβινει μόνο θ πορτοκαλί λυχνία, δείχνει χαμθλι ςτάκμθ 

μπαταρίασ και παρακαλοφμε χρθςιμοποιιςτε το μετά από πλιρθ φόρτιςθ. 

Ανοιχτό πορτοκαλί φωσ = φορτίηει          βθςτό πορτοκαλί φωσ = πλιρωσ φορτιςμζνο 

Χρόνοσ φόρτιςθσ: περίπου 4 ϊρεσ για πλιρθ φόρτιςθ 
Προειδοποίθςθ: Οι επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ που παρζχουν ιςχφ για αυτό το προϊόν 
πρζπει να διατίκενται κατάλλθλα για ανακφκλωςθ. Μθν πετάτε τισ μπαταρίεσ ςτθ φωτιά 
για να αποφευχκεί κάποια ζκρθξθ. 
 

 

 

ΙΙ. ON / OFF 

Λειτουργία Διαδικαςία Λυχνία 

ON Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το 
πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 3 
δευτερόλεπτα 

Σο μπλε φωσ ανάβει για ζνα 
δευτερόλεπτο 

OFF Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το 
πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 3 
δευτερόλεπτα 

Σο πορτοκαλί φωσ ανάβει 
για ζνα δευτερόλεπτο 

φηευξθ Ενεργοποιθμζνο και μθ ςυνδεδεμζνο: 
πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το 
πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 2 
δευτερόλεπτα 
Απενεργοποίθςθ: πατιςτε παρατεταμζνα 
και κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 5 
δευτερόλεπτα 
 

Σο πορτοκαλί και το κόκκινο 
φωσ αναβοςβινουν εναλλάξ 

 

 



                 
 

 

ΙII. φηευξθ και φνδεςθ 

1. φνδεςθ Bluetooth     

 Όταν είναι απενεργοποιθμζνο, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 5 δευτερόλεπτα ζωσ ότου θ πορτοκαλί και μπλε λυχνία 
αναβοςβιςουν εναλλάξ, ειςζρχεται ςτθν κατάςταςθ ςφηευξθσ. 

 Ορίςτε το Bluetooth τθλζφωνο να αναηθτιςει και να ςυηευχκεί με το "EDIFIER 
W820BT". Περιμζνετε μζχρι να ακοφςετε ζναν προειδοποιθτικό τόνο και το μπλε 
φωσ κα αναβοςβιςει αργά, τότε θ ςφηευξθ είναι επιτυχισ. 

 

 

 

θμείωςθ: 

 Εάν δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία μιασ ςφηευξθσ εντόσ 2 λεπτϊν, κα βγει από τθ 

κατάςταςθ ςφηευξθσ, και το ακουςτικό κα τερματιςτεί αυτόματα αν δεν ςυνδεκεί 

εντόσ 5 λεπτϊν μετά το χρονικό όριο. 

 Εάν ςασ ηθτθκεί κωδικόσ πρόςβαςθσ, πλθκτρολογιςτε '0000'. 

 Μόλισ γίνει επιτυχισ ςφνδεςθ, το ακουςτικό και το κινθτό ςασ κα κυμοφνται το ζνα 

το άλλο. Όταν το ακουςτικό είναι ξανά ενεργοποιθμζνο, κα ςυνδεκεί αυτόματα 

ςτθν τελευταία ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι. 

 

2. υνδζςτε δφο Bluetooth ςυςκευζσ 

 υνδζςτε το ακουςτικό με τθ πρϊτθ ςυςκευι. 

 Απενεργοποιιςτε το ακουςτικό, ζπειτα πατιςτε και κρατιςτε πατθμζμο το πλικτρο 

πολλαπλϊν λειτουργιϊν για ειςάγετε τθ λειτουργία ςφηευξθσ και να ςυνδεκείτε ςτθ 

δεφτερθ ςυςκευι. 

 Σϊρα ενεργιςτε ςτθ πρϊτθ ςυςκευι για να επιλζξετε "EDIFIER W820BT", για να 

ςυνδζςετε και να ολοκλθρϊςετε τθν αντιςτοίχιςθ με τισ δφο Bluetooth ςυςκευζσ. 

θμείωςθ:  

 Όταν δφο ςυνδεδεμζνα κινθτά ζχουν διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα (π.χ. Ζνα ςε 

Android και το άλλο ςτο IOS), οριςμζνεσ λειτουργίεσ ενδζχεται να εμφανίηουν κάποια 

κακυςτζρθςθ (π.χ. Σο τραγοφδι ςτο κινθτό Α κα παφςει κατά τθν αναπαραγωγι του 

τραγουδιοφ ςτο κινθτό Β). Αυτό κεωρείται φυςιολογικό. 

 

 

 

 

 



                 
 

 

IV.   Πραγματοποιώντασ κλιςεισ 

Βαςικζσ λειτουργίεσ κλιςεων 

 

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Απάντθςθ ειςερχόμενθσ 
κλιςθσ  

Ειςερχόμενοσ ιχοσ κλιςθσ Πιζςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Απόρριψθ κλιςθσ Ειςερχόμενοσ ιχοσ κλιςθσ Πιζςτε και κρατιςτε 
πατθμζνο το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν για 
περίπου 1,5 δευτερόλεπτα 

Ανάκλθςθ κλιςθσ Ομιλία Πιζςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Σερματιςμόσ κλιςθσ Ομιλία Πιζςτε ςφντομα το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Αφξθςθ ζνταςθσ βοθκοφ 
ιχου 

υνδεδεμζνο ςτθ ςυςκευι Πατιςτε διπλά το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

Μείωςθ ζνταςθσ βοθκοφ 
ιχου 

Ο βοθκόσ ιχου είναι 
ενεργοποιθμζνοσ 

Πατιςτε διπλά το πλικτρο 
πολλαπλϊν λειτουργιϊν 

 

 

 

V.   Αναπαραγωγι μουςικισ 

1.  Λειτουργία ιχου Bluetooth 

Όταν το ακουςτικό είναι ςυνδεδεμζνο με ζνα κινθτό που υποςτθρίηει τεχνολογία 

Qualcomm® aptX™, μπορείτε να απολαφςετε μουςικι WIFI μζςω των ακουςτικϊν. 

Ενζργειεσ Κατάςταςθ ακουςτικοφ Λειτουργίεσ 

Αφξθςθ ζνταςθσ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου + 

Μείωςθ ζνταςθσ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο ζνταςθσ 
ιχου - 

Προθγοφμενο τραγοφδι Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε και κρατιςτε 
πατθμζνο το πλικτρο 
ζνταςθσ ιχου - 

Επόμενο τραγοφδι Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε και κρατιςτε 
πατθμζνο το πλικτρο 
ζνταςθσ ιχου + 

Παφςθ μουςικισ Αναπαραγωγι μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

Επανάλθψθ αναπαραγωγισ Παφςθ μουςικισ Πατιςτε το πλικτρο 
πολλαπλϊν επιλογϊν μια 
φορά 

 



                 
 

 

θμείωςθ: 

 Όταν το ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ ανοίξει μζχρι τθ μζγιςτθ ζνταςθ του ιχου, κα 

ακοφςετε ζναν προειδοποιθτικό τόνο. 

 Για να απολαφςετε λειτουργίεσ ελζγχου απομακρυςμζνθσ αναπαραγωγι 

(προθγοφμενο τραγοφδι / επόμενο τραγοφδι /παφςθ / αναπαραγωγι), βεβαιωκείτε 

ότι το κινθτό ςασ τθλζφωνο υποςτθρίηει το προφίλ AVRCP. 

 

 

2.  Λειτουργία ιχου AUX IN 

Σο ςετ μικροφϊνου-ακουςτικοφ υποςτθρίηει είςοδο ιχου AUX IN. Μπορεί να μπει ςε 

ενςφρματθ λειτουργία μουςικισ αφοφ ςυνδζςετε το ακουςτικό ςε μια ςυςκευι 

αναπαραγωγισ μουςικισ  χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο ιχου 3,5 χιλ. 

    

θμείωςθ: 

Η ςφνδεςθ ενόσ καλωδίου ιχου 3,5 χιλ. κα απενεργοποιιςει το ακουςτικό και οι 

λειτουργίεσ των πλικτρων κα απενεργοποιθκοφν. 

 

 

VΙ.  Επαναφορά εργοςταςιακισ ρφκμιςθσ 

 

Αν το ακουςτικό δεν μπορεί να ενεργοποιθκεί ζπειτα από πλιρθ φόρτιςθ ι δεν 

ανταποκρίνεται κατά τθ χριςθ, παρακαλοφμε ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να το 

επαναφζρετε: κατά τθ διάρκεια τθσ φόρτιςθσ, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο 

ζνταςθσ + και το πλικτρο πολλαπλϊν λειτουργιϊν ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μζχρι θ 

μπλε λυχνία να αναβοςβιςει γριγορα . Οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ επαναφζρονται. 

 

θμείωςθ: 

Μόλισ αποκαταςτακοφν οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ, θ λίςτα αντιςτοίχιςθσ των ακουςτικϊν 

διαγράφεται. Όταν ενεργοποιείτε ξανά τα ακουςτικά, κα αρχίςει αυτόματα θ διαδικαςία 

ςφηευξθσ και δεν κα ςυνδεκεί αυτόματα. Εάν χρειάηεται να ςυνδζςετε μια ςυςκευι, κα 

πρζπει να περάςετε ξανά τθν αντιςτοίχιςθ με το ακουςτικό. 

 

 

 

 



                 
 

 υντιρθςθ  

Κατά τθ χριςθ, διαβάςτε προςεκτικά τισ παρακάτω οδθγίεσ για να ςασ βοθκιςουν να 

ςυμμορφωκείτε με όρουσ εγγφθςθσ και να παρατείνετε τθσ διάρκειασ ηωισ του προϊόντοσ 

 Μθν τοποκετείτε το προϊόν ςε βρεγμζνουσ χϊρουσ για να αποφφγετε να 

προκλθκοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτα εςωτερικά κυκλϊματα του προϊόντοσ. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζιεζεο γηα λα απνθύγεηε 

ηνλ ηδξώηα πάλσ ζην πξντόλ έηζη ώζηε λα κελ βιάςεη ην πξντόλ.  

 Μθν εκκζτετε το προϊόν ςε άμεςο θλιακό φωσ ι κερμότθτα. Η υψθλι κερμοκραςία 

κα μειϊςει τθ διάρκεια ηωισ των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων, κα καταςτρζψει τθν 

μπαταρία και κα προκαλζςει παραμόρφωςθ οριςμζνων πλαςτικϊν εξαρτθμάτων. 

 Μθν εκκζτετε το προϊόν ςε υπερβολικό κρφο για να αποφφγετε τθ ηθμιά ςτα 

εςωτερικά κυκλϊματα. 

 Μθν ρίχνετε, δονείτε εντατικά ι χτυπιςετε το προϊόν με ςκλθρό αντικείμενο. Θα 

βλάψει τα εςωτερικά κυκλϊματα. 

 Μθν κακαρίηετε τα ακουςτικά με ςκλθροφσ χθμικοφσ διαλφτεσ. 

 Μθν επιχειριςετε να αποςυναρμολογιςετε το προϊόν. Ζνασ μθ επαγγελματίασ 

μπορεί να βλάψει το προϊόν. 

 Μθν γρατςουνίηετε τθν επιφάνεια του προϊόντοσ με αιχμθρά αντικείμενα. Θα 

βλάψει το περίβλθμα και τθν εμφάνιςθ. 

 

ε περίπτωςθ που το προϊόν δεν λειτουργεί ςωςτά, παραδϊςτε το ςε εξουςιοδοτθμζνο 

κζντρο ςζρβισ. Σο προςωπικό κα ςασ βοθκιςει να επιλφςετε το πρόβλθμα. 

 

 

 Ερωτιςεισ & απαντιςεισ 

Τι ζημαίνει όηαν ανάβει η ποπηοκαλί λςσνία ανηί ηηρ μπλε; 

Η κπαηαξία είλαη ρακειή, παξαθαινύκε επαλαθνξηίζηε ην αθνπζηηθό. 

 

Γιαηί η ποπηοκαλί λςσνία είναι ζβηζηή καηά ηη θόπηιζη; 

α) Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή θόξηηζεο ζπλδέεηαη ζσζηά κε ην ζεη αθνπζηηθώλ. 

β) Αλ δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ην αθνπζηηθό γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ε κπαηαξία 

κπνξεί λα ζηεγλώζεη. Σε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία γηα 30 ιεπηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε πνξηνθαιί ιπρλία ζα ελεξγνπνηεζεί. 

 

 

Γιαηί δεν ακούγεηαι ήσορ από ηο ακοςζηικό; 

α) Βεβαησζείηε όηη ην αθνπζηηθό έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

β) Βεβαησζείηε όηη ε έληαζε ήρνπ βξίζθεηαη ζε θαηάιιεια επίπεδα. 

γ) Βεβαησζείηε όηη ην αθνπζηηθό είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν κε ην θηλεηό ηειέθσλν. 

δ) Βεβαησζείηε όηη ην αθνπζηηθό βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 



                 
 

 

 

Γιαηί ηο ακοςζηικό δεν μποπεί να ακούζει καθαπά ηη θωνή ζηη ζςνομιλία; 

α) Βεβαησζείηε όηη ην θηλεηό ηειέθσλν βξίζθεηαη ζε ηζρπξή πεξηνρή ζήκαηνο. 

β) Βεβαησζείηε όηη ην αθνπζηηθό βξίζθεηαη ζηε θαηάιιειε απόζηαζε 10m θαη δελ ππάξρεη 

εκπόδην κεηαμύ ηνπ αθνπζηηθνύ θαη ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

 

Γιαηί δεν μποπώ να ελέγξω ηην παύζη, ηην αναπαπαγωγή, ηο πποηγούμενο ηπαγούδι και 

ηο επόμενο ηπαγούδι καηά ηην αναπαπαγωγή μοςζικήρ;  

Απηή ε ιεηηνπξγία απαηηεί ε ζπζθεπή Bluetooth λα ππνζηεξίδεη AVRCP (Audio / Video 

πξσηόθνιιν απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ). 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ 

Κίνδυνοσ ζκρθξθσ ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αντικατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ.                     

Αντικαταςτιςτε μόνο με τον ίδιο ι ιςοδφναμο τφπο. 

 

Μια προειδοποίθςθ ότι οι μπαταρίεσ (πακζτο μπαταριϊν ι μπαταρίεσ εγκατεςτθμζνεσ) δεν 

πρζπει να εκτίκενται ςε υπερβολικι κερμότθτα όπωσ θλιοφάνεια, φωτιά ι κάτι παρόμοιο. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1."Για να αποφφγετε τυχόν βλάβθ τθσ ακοισ ςασ, μθν ακοφτε ςε υψθλά επίπεδα 

ζνταςθσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα." 

2. "Πλιρθσ κατανόθςθ του εγχειριδίου χριςθσ πριν από τθ χριςθ" 

3. "Βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι αναπαραγωγισ ζχει χαμθλι ζνταςθ ι ζχει 

απενεργοποιθκεί πριν τθν αφιςετε". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                 
 

 

 

ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Αυτι θ ςιμανςθ υποδεικνφει ότι το προϊόν αυτό 

δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλθ οικιακι απόρριψθ, να ανακυκλϊνεται υπεφκυνα για 

τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν πόρων. Για να επιςτρζψετε 

τθ χρθςιμοποιθμζνθ ςυςκευι ςασ, χρθςιμοποιιςτε τα ςυςτιματα επιςτροφισ και 

ςυλλογισ ι επικοινωνιςτε με τον αντιπρόςωπο όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Μποροφν να 

πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 

 

 

 

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ! 

 

Κίνδυνοσ ζκρθξθσ ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αντικατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ. 

Αντικαταςτιςτε μόνο με τον ίδιο ι ιςοδφναμο τφπο. 

Για τα προϊόντα με αφαιροφμενθ μπαταρία, θ μπαταρία πρζπει να ανακυκλϊνεται ςωςτά 

ι να απορρίπτεται. Για τα προϊόντα με ενςωματωμζνθ μπαταρία, θ αποςυναρμολόγθςθ 

είναι απαγορευμζνθ. 

Ποτζ μθν αποςυναρμολογιςτε, χτυπιςτε με δφναμθ, πιζςτε τισ μπαταρίεσ ι απορρίψτε τισ 

μπαταρίεσ ςτθ φωτιά. Μθν εκκζτετε τισ μπαταρίεσ ςε αγϊγιμα υλικά, υγρά, φωτιά ι 

κερμότθτα. Μθν αφινετε μεταλλικό αντικείμενο να ζρκει ςε επαφι με τουσ δφο πόλουσ 

τθσ μπαταρίασ. Αν το θ μπαταρία φαίνεται πρθςμζνθ, με διαρροι, αποχρωματιςμζνθ, με 

οςμι ι οποιαδιποτε ανϊμαλθ εμφάνιςθ, ςταματιςτε να το χρθςιμοποιείτε. Μθν 

χρθςιμοποιείτε τθν μπαταρία αφοφ τθ βυκίςετε ςτο νερό. Η ακατάλλθλθ χριςθ τθσ 

μπαταρίασ μπορεί να οδθγιςει ςε ζκρθξθ ι διαρροι προκαλϊντασ ςτο δζρμα εγκαφματα ι 

άλλουσ τραυματιςμοφσ. ε περίπτωςθ διαρροισ τθσ μπαταρίασ, χειριςτείτε με προςοχι 

και απορρίψτε αμζςωσ τθν μπαταρία με τον τρόπο που ςυμμορφϊνεται ςτουσ ιςχφοντεσ 

νόμουσ και κανονιςμοφσ ςτθν περιοχι ςασ. 

 

 

 



                 
 

Προειδοποίθςθ! 

 

Για να διαςφαλίςετε τθν προςωπικι ςασ αςφάλεια, παρακαλϊ μθν φοράτε ι κρατάτε τα 

ακουςτικά κοντά ςτθν περιοχι (ςε απόςταςθ μικρότερθ από 10 cm) ενόσ βθματοδότθ. 

 

Μθν τοποκετείτε το φισ ςε θλεκτρικζσ πρίηεσ. 

 

Ελζγξτε τα παιδιά όταν χρθςιμοποιοφν τον εξοπλιςμό, το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. 

 

Η ακρόαςθ ακουςτικϊν ςε υψθλά επίπεδα ζνταςθσ - ιδιαίτερα, ςε παρατεταμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ - μπορεί να βλάψει τθν ακοι ςασ. 

 

Η λειτουργία τθσ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ  hi-fi ι θ ςφνδεςθ των ακουςτικϊν μπορεί 

να προκαλζςει ζνα δυνατό τόνο, οι οποίεσ ςε υψθλι ζνταςθ ιχου ενδζχεται να 

επθρεάςουν τθν ακοι ςασ. Επομζνωσ, ρυκμίςτε πάντοτε τον ρυκμιςτι ζνταςθσ ιχου ςτο 

ελάχιςτο, πριν μεταβείτε ςε διαφορετικζσ πθγζσ (δζκτθσ, περιςτρεφόμενοσ δίςκοσ, 

ςυςκευι αναπαραγωγισ CD κ.λπ.) ι ςυνδζςτε τα ακουςτικά. 

 

Για τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ, μθν χρθςιμοποιείτε ακουςτικά κατά τθν οδιγθςθ ι τθν 

ποδθλαςία. 

 

 

 

 

 

Για ηην δήλωζη ζςμμόπθωζηρ παπακαλούμε επιζκεθθείηε ηο site www.dot-media.gr 

 


