
 

R1280T  

 
Σεσνολογία, ζηςλ, σπηζιμόηηηα . Μποπείρ πια να ηα έσειρ όλα   

 Τξνθνδνζία (100-240V) 
 Δύν είζνδνη RCA γηα ζπλδεζηκόηεηα κε πνιιαπιέο πεγέο ήρνπ 
 Αζύξκαην ηειερεηξηζηήξην γηα ξύζκηζε ηεο έληαζεο θαη ζίγαζε 

 
 
Αξιόπιζηη απόδοζη 
Τα ερεία R1280T  έρνπλ ζπλδπάζεη κηα ξεηξό εκθάληζε κε κηα 
ζύγρξνλε αίζζεζε πνηόηεηαο ήρνπ. Αλ αλαδεηάηε πξνζηηά θαη 
εππξνζάξκνζηα ερεία κε αζπκβίβαζην ήρν, ηα ερεία R1280T  είλαη ην 
ζύζηεκα ερείσλ 2.0 πνπ ζα ζαο αληακείςνπλ. 
 Δηαζέηνληαο έλαλ κπάζν 4 ηληζώλ θαη κηα βαζκνλνκεκέλε ζύξα 
αληαλαθιάζεσλ κπάζσλ, απηό ην ζύζηεκα ερείσλ πξνζθέξεη ηζρπξά 
θαη πινύζηα κπάζα γεκάηα παξνπζία θαη βάζνο.  
Η πηζηή ερεηηθή παξαγσγή θαη απόδνζε ηνπ R1280T  είλαη 
νπνηνπδήπνηε θίινπ ηνπ ήρνπ όλεηξν. Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο ηεο 
Edifier ρξεζηκνπνηνύλ ηα R1280T γηα  θαιύηεξε εκπεηξία ήρνπ. 
Απνιαύζηε ην θιαζηθό βηλύιην ζαο ελώ απνιακβάλεηε ηηο εμειίμεηο ζηελ 
ζύγρξνλε ηερλνινγία ήρνπ 

 

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


 

 
 
 
 
 
Ακπίβεια  
Εμαηνκηθεύζηε ηελ εκπεηξία αθξόαζεο κε θνπκπηά κπάζσλ , πξίκσλ θαη 
έληαζεο ήρνπ. Ο ήρνο πνηόηεηαο πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ερεία 
πξνζθέξεη έλα αθξηβή κεζαίν ξπζκό πνπ ηθαλνπνηεί  θάζε θξηηή. 
Πεξηιακβάλεηαη έλα εύρξεζην ηειερεηξηζηήξην κηθξνύ κεγέζνπο. 
Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ήρνπ θαη λα ξπζκίζεηε ηα ερεία λα 
ζβήλνπλ όηαλ ρξεηάδεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θηάζεηε ζηα ερεία. 
Νηώζηε ηελ εμνπζία θαη ηελ ηειεηόηεηα ζηα ρέξηα ζαο.  
Τν Edifier R1280T έξρεηαη κε ελζσκαησκέλν έιεγρν ηόλσλ ζην πιάη 
ηνπ ερείνπ. Αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε, κπνξείηε λα θάλεηε κηθξέο 
ξπζκίζεηο ησλ πξίκσλ θαη κπάζσλ από -6 έσο +6 db. Ο ςεθηαθόο 
έιεγρνο έληαζεο ξπζκίδεηαη απηόκαηα ζε έλα άλεην επίπεδν θάζε θνξά 
πνπ ηα ερεία είλαη ελεξγνπνηεκέλα. 

 
 
 
 



 

 
 
Γιπλή είζοδορ  
Τα ερεία R1280T ζαο επηηξέπνπλ λα ζπλδέεζηε ζε πνιιαπιέο 
ζπζθεπέο ήρνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηπιέο εηζόδνπο RCA. Με κηα 
καηηά ζηελ πίζσ κεξηά ηνπ ερείνπ κπνξείηε εύθνια λα πείηε όηη ην έλα 
από απηά είλαη παζεηηθό ερείν θαη ην άιιν ελεξγό ερείν. Τν ελεξγό 
ερείν έρεη δύν εηζόδνπο πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο. Απηέο νη 
είζνδνη είλαη ηδαληθέο γηα ζπλδέζεηο RCA ζε RCA ή RCA ζε ζπλδέζεηο 
AUX. Σπλδέζηε ηα ζε ππνινγηζηή, θνξεηό ππνινγηζηή, tablet, ηειέθσλν 
ή ζπζθεπή εγγξαθήο. Τα ερεία είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κέζσ 
ζπλεζηζκέλνπ θαισδίνπ ερείσλ. Η πνηθηιία ησλ θαισδίσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη δηαζθαιίδεη όηη ν πειάηεο απνιακβάλεη ηε κνπζηθή ηνπ 
από ηηο πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο. 
 

 

 R1280T 

 ΙΥΤ: 21W x 2 

 SNR: ≥85dBA 

 SENSITIVITY: 750mV ± 50mV 

 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΗ: ≤0.05% 

 SUBWOOFER / BASS UNIT: 4 inch (106mm), 6Ω 

 TWEETER UNIT:Φ13mm silk domed tweeter, 4Ω 

 ΒΑΡΟ : 4.9Kg Net | 5.65Kg Gross 

 ΓΙΑΣΑΔΙ: 5.75in x 9.5in x 7in (WxHxD) 

146mm x 234mm x 196mm (WxHxD) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγχειρίδιο χριςθσ 
 



 

Σθμαντικζσ οδθγίεσ αςφάλειασ 

Για τθ μείωςθ του κινδφνου πυρκαγιάσ ι θλεκτροπλθξίασ μθν αφινετε το προϊόν εκτεκειμζνο ςτθν 

βροχι ι ςτθν υγραςία. Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το προϊόν EDIFIER R1280Τ. 

Αυτι θ ςιμανςθ μασ προειδοποιεί ότι μζςα ςτο προϊόν υπάρχουν εξαρτιματα τα οποία δεν 

είναι μονωμζνα και ζχουν υψθλζσ τάςεισ και μποροφν να προκαλζςουν θλεκτροςόκ. 

 

Για τθν μείωςθ του κινδφνου ενόσ θλεκτροςόκ μθν αφαιρείτε τα προςτατευτικά 

καλφμματα του θχείου. Τα θλεκτρονικά μζρθ δεν πρζπει να    επιςκευαςτοφν από τον 

χρθςτι παρά μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό.            

Tο καυμαςτικό ειδοποιεί τον χριςτθ για τθν παρουςία ςθμαντικϊν οδθγιϊν λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ ςτισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το προϊόν. 

 

1. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ 

2. Μθν χάςετε τισ οδθγίεσ χριςθσ 

3. Ρροςζξτε όλεσ τισ προειδοποιιςεισ 

4. Ακολουκιςτε όλεσ τισ οδθγίεσ 

5. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό 

6. Κακαρίςτε το με ζνα ςτεγνό και μαλακό πανί 

7. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό, μθν βάλετε το προϊόν μζςα ςε κάποιο υγρό 

και προςζξτε μθν πζςει οτιδιποτε υγρό πάνω ςτο προϊόν  

8. Μθν αφινετε πράγματα πάνω ςτο προϊόν τα οποία περιζχουν νερό θ οποιοδιποτε άλλο 

υγρό. 

9. Μθν μπλοκάρετε οποιοδιποτε ςθμείο εξαεριςμοφ ζχει το προϊόν. Ραρακαλοφμε αφινετε 

αρκετό χϊρο γφρω από τα θχεία για καλφτερο εξαεριςμό ( Η απόςταςθ κα πρζπει να είναι 

πάνω από 5 εκατοςτά). Εγκαταςτιςτε το προϊόν ςυμφωνά με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι. 

10. Μθν τοποκετείτε το προϊόν κοντά ςε ηζςτθ και μθν τοποκετείτε αντικείμενα κοντά ςτο 

προϊόν τα οποία παράγουν υψθλζσ κερμοκραςίεσ όπωσ ςόμπεσ, κερμάςτρεσ , καλοριφζρ 

κ.α. 

11.  Μθν παραβλζψετε τον ςκοπό  αςφαλείασ του μονωμζνου καλωδίου υπάρχει για τθν δικι 

ςασ αςφάλεια. Σε περίπτωςθ που το καλϊδιο ρεφματοσ δεν ταιριάηει ςε κάποια πρίηα 

ςυμβουλευτείτε κάποιον θλεκτρολόγο να ςασ τθν αλλάξει. 

12. Ρροςτατζψτε το καλϊδιο ρεφματοσ και όλεσ τισ εξόδουσ του προϊόντοσ από  ηθμίεσ  

13. Χρθςιμοποιείτε μόνο εξαρτιματα τα οποία ζχουν εγκρικεί από τον καταςκευαςτι. 

14.  Αποςυνδζςτε το προϊόν ςε περίπτωςθ που υπάρχουν κεραυνοί λόγο κακοκαιρίασ. 

15. Απευκυνκείτε μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ςε περίπτωςθ υπάρχει κάποια βλάβθ 

ςτο προϊόν ςασ και ςε περιπτϊςεισ που το προϊόν ςασ ιταν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι ζχει 

πζςεισ κάποιο υγρό που μπορεί να του προκαλζςει οποιαδιποτε βλάβθ. 

16. Το κφριο βφςμα χρθςιμοποιείται ωσ ςυςκευι αποςφνδεςθσ, θ διάταξθ αποςφνδεςθσ 

πρζπει να παραμείνει λειτουργικι. 

17. Μζγιςτθ  κερμοκραςία λειτουργίασ 45 C – 117 F 

18. Μθν χρθςιμοποιείτε ιςχυρά χθμικά για να κακαρίςετε το προϊόν ι διαλυτικά. 

Χρθςιμοποιιςτε ουδζτερα κακαριςτικά ι νερό. 



 

Σωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Η 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 ςτθ χριςθ των ςυςτθμάτων επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του 

λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Η οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό το 

προϊόν για περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 

 

Χρθςιμοποιιςτε μόνο καρότςι, τρίποδο, κάποια βάςθ, bracket ι κάποιο τραπζηι που 

εγκρίνετε από τον καταςκευαςτι ι πωλείτε με το προϊόν. Πταν χρθςιμοποιιςετε κάποιο 

καρότςι κατά τθν μεταφορά προςζξτε να μθν ςασ αναποδογυρίςει και ςε ςασ πζςει κάτω 

το θχείο. 

 

   Αυτό το προϊόν είναι προϊόν κλάςθσ ΙΙ ι  διπλισ μονωμζνθσ θλεκτρικισ ςυςκευισ. 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ ΜΗΝ ΚΑΣΑΠΙΕΙΣΕ ΣΗΝ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 

Το προϊόν περιζχει μπαταρία τφπου νομίςματοσ αν υπάρξει κατάποςθ τθσ μπαταρίασ 

υπάρχει κίνδυνοσ εςωτερικϊν  εγκαυμάτων και να επζλκει κάνατοσ μζςα ςε 2 ϊρεσ.  

 Κρατιςτε τθν μπαταρία μακριά από παιδιά ςε περίπτωςθ που νομίηετε ότι κάποιο παιδιά    

κάταπιε τθν μπαταρία πθγαίνετε το κατευκείαν ςε κάποιο νοςοκομείο.  

Η μπαταρία που περιζχει το κοντρόλ δεν πρζπει να είναι εκτεκειμζνθ ςε ηζςτθ ι ςτον Ήλιο 

ι ςε οποιαδιποτε επιφάνεια παράγει κερμότθτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τι περιζχεται μζςα ςτθν ςυςκευαςία 

 

 

 

                  Ρακθτικό Ηχείο                                                                                 Ενεργό Ηχείο 

 

 

 

                      Χειριστήριο   

             

                 Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων                                                                                    

                RCA TO RCA Καλϊδιο ιχου  

                                                                                        

               3,5χιλ TO RCA Καλϊδιο ιχου  

                                                                                              Εγχειρίδιο χριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Λειτουργία Ζλεγχου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1. Δζκτθσ υπερφκρων 

2. υκμιςτισ υψθλϊν ςυχνοτιτων 

3. υκμιςτισ μπάςου 

4. Κεντρικόσ ζλεγχοσ ζνταςθσ – Κεντρικό κουμπί ελζγχου πθγισ 

5. Ενδεικτικι κατάςταςθ λυχνίασ 

6. Θφρα ειςόδου ιχου 

7. Θφρα εξόδου 

8. Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 

9. Καλϊδιο τροφοδοςίασ  

  

 

 

 

 

 

 



 

Χειριςτιριο 

 

                                 

                               Σίγαςθ  

                                                                       Αφξθςθ ζνταςθσ φωνισ 

                                                                           Μείωςθ ζνταςθσ φωνισ                                         

                                                                                                                               

 

 

Εγκατάςταςθ Μπαταρίασ Χειριςτθρίου  

 

Ραρακαλοφμε δείτε τθν φωτογραφία για να μπορζςετε να ανοίξετε 

το καπάκι τθσ υποδοχισ τθσ  μπαταρίασ, τοποκετιςτε τθν μπαταρία 

τφπου 2025 όπωσ αναφζρετε  ςτθν φωτογραφία και κλείςτε 

προςεκτικά το καπάκι. 

 

 

 

Προειδοποίηςη :  

1. Μθν αφινεται εκτεκειμζνο το χειριςτιριο ςε πολφ ηεςτά μζρθ ι ςε μζρθ που ζχουν πολφ 

υγραςία. 

2. Μθν φορτίηετε τθν μπαταρία δεν είναι επαναφορτιηόμενθ. 

3. Η μπαταρία δεν πρζπει να αφινετε εκτεκειμζνθ ςε μζρθ οποφ υπάρχουν υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ όπωσ ςτον ιλιο, ςε φωτιά κ.α. 

4. Υπάρχει κίνδυνοσ ζκρθξθσ τθσ μπαταρίασ αν θ μπαταρία δεν εγκαταςτακεί ςωςτά. 

Αντικαταςτείτε τθν μπαταρία μονό με ίδιου τφπου μπαταρία. 

 

 

    

 

 



 

Σφνδεςθ των θχείων 

 

 

Συνδζςτε τα θχεία μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τα καλϊδια 

που βρίςκονται ςτθν ςυςκευαςία (το χρυςό καλϊδιο κα 

ςυνδεκεί ςτθν κόκκινθ υποδοχι και το αςθμζνιο καλϊδιο 

ςτθν μαφρθ υποδοχι). 

Συνδζςτε τα θχεία ςε μια πθγι ιχου όπωσ ζνασ υπολογιςτισ, 

θ ςφνδεςθ κα γίνει με το καλϊδιο ιχου 3,5mm που 

περιζχεται ςτθν ςυςκευαςία. 

Ραρακαλοφμε ςυνδζςτε το καλϊδιο ρεφματοσ των θχείων με 

μια πρίηα ρεφματοσ. 

 

 

Οδθγίεσ χριςθσ 

 

 

 

Ξεκινιςτε τθν αναπαραγωγι από τθν πθγι και 

ρυκμίςτε τθν ζνταςθ τθσ φωνισ, των μπάςων και των 

πρίμα από τα θχεία ςτα επίπεδα που εςείσ επικυμείτε. 

 

 

 

 

ημείωςη: Εάν δφο πθγζσ ιχου ςυνδζονται ταυτόχρονα, κα αναπαράγονται και τα δφο 

ςιματα. Για να αφιερϊςετε ιχο ζξοδο από μία πθγι, μειϊςτε τθν ζνταςθ ι 

απενεργοποιιςτε τθν ςυςκευι που δεν κζλετε να κάνετε αναπαραγωγι. 

 

 

 

 



 

Χαρακτθριςτικά 

Ιςχφσ: RMS 21W × 2 (DRC ON) 

Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο: 85 dBA 

Ραραμόρφωςθ: 0,5% 

Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 75 Hz ~ 18 KHz (+/-9dB) 

Τφποσ ειςόδου: ςτερεοφωνικι είςοδοσ RCA 

Ευαιςκθςία ειςόδου: PC: 750 mV ± 50 mV 

AUX: 550 mV ± 50 mV 

Ρροςαρμογι: κφρια ζνταςθ/πρίμα/μπάςα, τθλεχειριςτιριο 

Μονάδα τουίτερ : 13mm τουίτερ  

Μονάδα μπάςων: 4 ίντςεσ (116 mm) 

Διάςταςθ: 146 mm (W) × 234 mm (H) × 196 mm (D) 

Βάροσ (κακαρό/μικτό): περίπου 4,9 kg/5,65 kg 

 

Αντιμετϊπιςθ  προβλθμάτων 

 
 Ελζγξτε αν τα θχεία παίρνουν ρεφμα και ότι είναι ςυνδεδεμζνα ςε μια πρίηα ρεφματοσ. 

 Απενεργοποιιςτε τα θχεία ςτθ ςυνζχεια ενεργοποιιςτε τα ξανά και ςυνδζςτε τα πάλι 

με τθν πθγθ ιχου. 

 Ελζγξτε τθν πθγι αν βγάηει ςωςτά ςιμα. 

 Ελζγξτε το επίπεδο τθσ ζνταςθσ είναι ςε χαμθλό επίπεδο 

 Ελζγξτε αν τα καλϊδια είναι ςωςτά τοποκετθμζνα 

 

 

 

 

 

 

 

Για την δήλωςη ςυμμόρφωςησ παρακαλοφμε επιςκεφθείτε το site www.dot-media.gr  


