
Μουσική υψηλής ανάλυσης (HD) 

Ακουστικά Bluetooth 

 

Για να φορτίσετε τη μπαταρία 

Πριν από την πρώτη χρήση της μπαταρίας ακουστικών Bluetooth πρέπει να 

είναι γεμάτη πρώτα. 

1. Το καλώδιο του φορτιστή είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή φόρτισης του 

ακουστικού. 

2. Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα . 

3. Η λυχνία ένδειξης φόρτισης εμφανίζεται κόκκινη όταν φορτίζει ενώ όταν 

φορτίσει σβήνει. 

4. ‘Όταν φορτίσει αποσυνδέστε τα ακουστικά από τον φορτιστή.  

5. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. 

 

Για να φορτίσετε τη βάση φόρτισης 

Στην πρώτη πριν από τη χρήση της μπαταρίας ακουστικών Bluetooth πρέπει 

να είναι γεμάτη . 

1. Το καλώδιο φόρτισης που είναι συνδεδεμένο στην βάση της υποδοχής 

φόρτισης. 

2. Τοποθετήστε το φορτιστή. 

3. Η λυχνία ένδειξης φόρτισης εμφανίζεται κόκκινη όταν φορτίζει ενώ όταν 

φορτίσει σβήνει. 

4. Αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα. 

5. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή του προϊόντος . 

 

Διακόπτης ΟN / OFF 

1.Boot: κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης έναρξης / τερματισμού για 

περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αλλάξει το κόκκινο και το μπλε 

2. Για να την απενεργοποιήσετε: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης / 

λήξης περίπου 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να κλείσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Για να συνδέσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth 

1. Ανοίξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 

λειτουργίας περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσουν οι κόκκινες  και 

οι μπλε λυχνίες. 

2. Ρυθμίστε το τηλέφωνο για αναζήτηση συσκευών Bluetooth 

3.θα πρέπει τα ακουστικά να εμφανιστούν στην λίστα αναζήτησης  

4. Εάν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία 

5.Αν η σύζευξη  είναι επιτυχής, θα αναβοσβήσουν τα μπλε φώτα, σε αυτό το 

σημείο είναι  στην κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμα για κλήση ή αποδοχή  

κλήσης. 

 

 

Για να κάνετε μια κλήση. 

1.Σύμφωνα με το πλήκτρο απάντησης στο τηλέφωνο. 

2. Πατήστε το κουμπί κλήσης έναρξης / λήξης στο ακουστικό 

 

Για να τερματίσετε μια κλήση.  

1.Πατήστε το κουμπί λήξης στο τηλέφωνο 

2. Πατήστε το κουμπί κλήσης έναρξης / λήξης του ακουστικού 

 

 

Για να απορρίψετε μια κλήση.  

1. Πατήστε  το κουμπί λήξης  στο τηλέφωνο  

2. Πατήστε το κουμπί έναρξης / λήξης κλήσης για περίπου 1 δευτερόλεπτο 

 

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση 

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον τηλέφωνό σας πατήστε το πλήκτρο 

απάντησης και η κλήση σας θα μεταφερθεί αυτομάτως στα ακουστικά 

σας υπο την προϋπόθεση ότι η σύζευξη είναι ενεργή.     

 

 

 

Για να κάνετε επανάκληση    

1. Σε κατάσταση αναμονής κάντε κλικ στο κουμπί των ακουστικών  έναρξη / 

τέλος κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα. 

 

 



 

Αλλαγή τραγουδιών  

1.πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της έντασης του ήχου (+) και 

αφήστε το για να ακούσετε το επόμενο κομμάτι. 

2.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της έντασης (-) και αφήστε το για 

να ακούσετε το προηγούμενο  κομμάτι .   

 

Ρύθμιση  έντασης μουσικής ακουστικών 

1.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (+) της έντασης στο τηλέφωνο  για 

δύο δεύτερα για να αυξήσετε την ένταση της μουσικής.   

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (-) της έντασης στο τηλέφωνο  για 

δύο δεύτερα για να μειώσετε την ένταση της μουσικής. 

 

Προτεινόμενή χρήση   

1.Χρήσιμοποιήστε τα ακουστικά όταν οδηγείτε. Παρακαλώ συμμορφωθείτε με 

τους νομικούς περιορισμούς της περιοχής όπου χρησιμοποιούνται τα 

ακουστικά. Μην επεμβαίνετέ στα ακουστικά για κανένα λόγο. Διότι υπάρχει η 

πιθανότητα καταστροφής τους , παρακαλώ σε περίπτωση σφάλματος στείλτε 

τα σε εξειδικευμένο κέντρο επισκευών. 

2.Μήν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε πολύ χαμηλές (κάτω από 0οC) η σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες ( άνω των 45 οC ) . 

3.Οι ακραίες θερμοκρασίες  οδηγούν σε καταστροφή. Μειώνουν την 

χωρητικότητα της μπαταρίας και καταστρέφουν ποιο γρήγορα τα ακουστικά. 

Παρακαλώ μην πιάνετε τα ακουστικά με υγρά χέρια, αν τα ακουστικά χαλάσουν 

από νερό δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

4.Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν πέφτουν κεραυνοί  διότι 

έχει επίδραση στην λειτουργεία των ακουστικών και αυξάνει το ρίσκο του να 

σας χτυπήσει κεραυνός.                      

 

 

 

 

 

 
 
 


