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Φορητό ηχείο BT  

ABTS-55   Οδηγίες χρήσης  

 

 
Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και να αποφύγετε ζημιές, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. 

 

Χαρακτηριστικά: 

    1. Φορητό ηχείο Bluetooth 2.0CH  

    2. Αδιάβροχο IPX5, αδιάβροχο σε σταγόνες, ιδανικό για παραλία, δίπλα στην πισίνα, βάρκα και περισσότερες 

υπαίθριες δραστηριότητες 

    3. Λειτουργία TWS, επίτευξη πραγματικής ασύρματης αναπαραγωγής Bluetooth με διπλό ενισχυμένο 

στερεοφωνικό ήχο 

    4. Βελτιστοποιημένος Βοηθός Google και φωνητικός έλεγχος Siri 

    5. Μικρόφωνο hands-free για εύκολη λήψη της κλήσης 

    6. Φωτισμός RGB 

    7. Με A2DP Bluetooth, ασύρματη ροή μουσικής από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, 

όπως το κινητό σας τηλέφωνο, το φορητό υπολογιστή, το iPhone ή το iPad 

    8. Εύρος λειτουργίας Bluetooth 10 μέτρα 

    9. Υποστηρίζει USB 

    10. Ραδιόφωνο FM 

    11. Λειτουργία Line-in, κατάλληλη για υπολογιστή, MID, τηλεόραση και άλλες συσκευές ήχου 

    12. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 7,4V 3600mAh 

    13. Λαβή μεταφοράς, εύκολο να αφαιρεθεί 
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Χαρακτηριστικά: 

Έκδοση Bluetooth: V5.0+BR+EDR+BLE 

Διαστάσεις ηχείου 3 inch*2 

Έξοδος ηχείου: 25W*2, 4Ω 

Χωρητικότητα μπαταρίας: 7.4V, 3600mAh 

Χρόνος αναπαραγωγής 2 ώρες στη μέγιστη ένταση 

Απόκριση συχνότητας: 80HZ-16KHZ 

Διαστάσεις προϊόντος: 354(L)*144(W)*187(H)MM                                                                                                                                

 

Περιεχόμενα συσκευασίας: 
• 1x φορητό ηχείο Bluetooth 

• 1x Καλώδιο φόρτισης  

• 1x Καλώδιο Audio 

• 1x Εγχειρίδιο χρήσης 

 
Λεπτομέρειες προϊόντος: 
 

 
 

1. Εμπρός/Αύξηση έντασης     2. Αναπαραγωγή/Παύση          3.Πλήκτρο TWS      

4. Ένδειξη μπαταρίας        5. Πίσω/Μείωση έντασης   

6. Πλήκτρο Mode (εναλλαγές μεταξύ Bluetooth, USB disk, FM radio και AUX-IN)      
7. Power On/Off         8. Υποδοχή για φόρτιση       9. Είσοδος AUX      10.Είσοδος USB 

 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε σύντομα το κουμπί 

λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το ηχείο. 
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Bluetooth: 

1. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο "ON", το ηχείο θα κάνει έναν τόνο, το κουμπί λειτουργίας γίνεται μπλε και 

αναβοσβήνει γρήγορα. 

2. Το ηχείο εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth. 

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και αναζητήστε το όνομα της συσκευής "AKAI ABTS-55" 

και, στη συνέχεια, συνδέστε το. Το κουμπί λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει και κάνει έναν τόνο μόλις 

συνδεθεί. 

4. Παίξτε τη μουσική από το κινητό σας τηλέφωνο και απολαύστε. 

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Προώθηση ή Εμπρός στη συσκευή ή λειτουργήστε στο Κινητό τηλέφωνο 

για να επιλέξετε τραγούδια που σας αρέσουν. 

6. Πιέστε σύντομα το κουμπί Εμπρός ή Πίσω για να ρυθμίσετε την ένταση πάνω και κάτω. Ή προσαρμόστε την 

ένταση των κινητών τηλεφώνων. 

7. Πατήστε σύντομα το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση στη συσκευή ή λειτουργήστε σε Κινητά τηλέφωνα για 

αναπαραγωγή / παύση της μουσικής. 

8. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό φωνής SIRI / 

GOOGLE ASSISTANT. 

9. Εάν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TWS 

για αποσύνδεση. 

Λειτουργία TWS: 

    1. Ενεργοποιήστε δύο πανομοιότυπα ηχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε, και τα δύο σε λειτουργία BT. Πρέπει 

να ορίσετε μόνο μία από τις δύο μονάδες. 

    2. Πατήστε σύντομα το κουμπί TWS, το ηχείο θα κάνει έναν τόνο και θα αρχίσει τη σύζευξη, ένας τόνος θα 

ακουστεί ξανά και το κουμπί TWS θα συνεχίσει να ανάβει μετά την επιτυχή σύζευξη. 

Κάντε σύνδεση Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο για αναπαραγωγή μουσικής από τα δύο ζεύγη ηχεία για να 

δημιουργήσετε πιο ισχυρό εφέ ήχου surround. 

    1. Όταν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία TWS, πατήστε ξανά το κουμπί "TWS" ξανά. 

    2. Μόλις δύο μονάδες ζευγαρωθούν με TWS, όταν και οι δύο ενεργοποιηθούν την επόμενη φορά εντός 

πραγματικού εύρους, θα αντιστοιχιστούν ξανά αυτόματα (Όταν δύο μονάδες TWS συνδέονται, εάν λειτουργείτε 

χειροκίνητα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση TWS, την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε οι δύο μονάδες, 

δεν θα αντιστοιχιστούν αυτόματα ξανά). 

 

Αναπαραγωγή μουσικής από δίσκο USB: 

    1. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο "ON". 

    2. Τοποθετήστε το δίσκο flash USB στην υποδοχή, το ηχείο θα αναπαράγει αυτόματα την αποθηκευμένη 

μουσική. 

    3. Στην κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εμπρός ή Πίσω για να επιλέξετε 

τραγούδια που σας αρέσουν, πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε την ένταση πάνω και κάτω. 

    4. Πατήστε σύντομα Αναπαραγωγή / Παύση για αναπαραγωγή ή παύση. 

 

Παρατήρηση: Στην κατάσταση αναπαραγωγής Bluetooth, τοποθετήστε το δίσκο USB θα αποσυνδέσει το 

Bluetooth και θα αλλάξει για αναπαραγωγή του δίσκου USB. Μπορείτε να πατήσετε σύντομα το κουμπί MODE για 

να μεταβείτε ξανά στη λειτουργία Bluetooth. 

  

 

 



ΕΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

    Distributor: SOUNDSTAR, 14, A’Par.Anthokipon str., N.Efkarpia, Thessaloniki, Greece, PC 56429, tel. 2310-689333, www.soundstar.gr 

FM Radio: 

   1. Στην κατάσταση ραδιοφώνου FM, το παρεχόμενο καλώδιο ήχου μεταχειρίζεται ως κεραία. Εισαγάγετε το 

καλώδιο ήχου για να λάβετε το καλύτερο σήμα FM πριν χρησιμοποιήσετε. 

    2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο "ON", πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE" για να μπείτε στην κατάσταση 

ραδιοφώνου. 

    3. Στην κατάσταση ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση" για αυτόματη 

αναζήτηση στο κανάλι FM και αποθήκευση του αυτόματα. Πατήστε σύντομα το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση" 

για σίγαση του ηχείου. 

    4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εμπρός ή Πίσω για να αλλάξετε το αποθηκευμένο κανάλι FM, πατήστε 

σύντομα για να ρυθμίσετε την ένταση πάνω και κάτω. 

 

AUX-IN: 

Για άλλες συμβατές συσκευές μουσικής ή συσκευές αναπαραγωγής MP3 / MP4, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο 

καλώδιο γραμμής ήχου για να συνδεθείτε από το "Line Out" της συσκευής στο "Aux In" αυτής της συσκευής και, 

στη συνέχεια, απολαύστε ... 

Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή, όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται από την εξωτερική συσκευή 

 

 

Φωτισμός RGB 

Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία RGB ανάβει αυτόματα, ο χρήστης μπορεί να πατήσει 

παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ανάψει και να σβήσει η λυχνία RGB. 

 

Παρατηρήσεις: 

    1. Κατά τη σύνδεση Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο, θα υπάρχει ένα εικονίδιο μπαταρίας που θα δείχνει 

την ένταση της μπαταρίας του ηχείου στο τηλέφωνό σας. 

    2. Η προεπιλεγμένη ένταση είναι σε κατάσταση 50% της μέγιστης έντασης. 

    3. Στην κατάσταση σύνδεσης Bluetooth, εάν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, ο χρήστης μπορεί να πατήσει σύντομα 

το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση για να αποδεχτεί την κλήση ή να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί 

Αναπαραγωγή / Παύση για να απορρίψει την κλήση. Όταν θέλει να τερματίσει μια κλήση, ο χρήστης μπορεί να 

πατήσει σύντομα το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση ή να λειτουργήσει σε κινητό τηλέφωνο για να τερματίσει την 

κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο χρήστης μπορεί να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί Αναπαραγωγή / 

Παύση για μετάβαση στην ομιλία στο τηλέφωνο. 

    4. Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο έντασης και το στυλ μουσικής. 

 

  

Τρόπος φόρτισης: 

    1. Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε έναν τυπικό φορτιστή 5V / 1-2A για να 

φορτίσετε αυτήν τη συσκευή. 

    2. Ο χρήστης μπορεί επίσης να φορτίσει το ηχείο μέσω υπολογιστή, να τοποθετήσει το παρεχόμενο καλώδιο 

φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης της μονάδας, να συνδέσει το άλλο άκρο στον υπολογιστή. 

    3. Ο χρόνος φόρτισης πρέπει να είναι 3-5 ώρες. Μετά την πλήρη φόρτιση, τα 4 LED συνεχίζουν να ανάβουν. 

    4. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, το ηχείο θα σας ζητήσει επαναφόρτιση. 

    5. Η μονάδα δεν διαθέτει λειτουργία τράπεζας τροφοδοσίας, απαγορεύεται η φόρτιση άλλης συσκευής μέσω 

αυτής της μονάδας ή η σύνδεση άλλης συσκευής μέσω καλωδίου USB. 
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: 

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε την ένταση στη μέση, επειδή για κάποια 

μουσική με βαριά μπάσα, ο φορτιστής ενδέχεται να μην μπορεί να αντέξει προσωρινά το υψηλό ρεύμα κάτω από 

τη μέγιστη ένταση. 

 

Προειδοποίηση: 

• Μην χρησιμοποιείτε / αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες. 

• Κρατήστε το προϊόν μακριά από οτιδήποτε προκαλεί θερμότητα, όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές εστίες κ.λ.π. 

• Για να έχετε προστασία ακοής και παρατεταμένη διάρκεια ζωής των ηχείων, αποφύγετε να ακούτε τραγούδια 

με μέγιστη ένταση. 

• Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί. Για περισσότερους λεκέδες, 

βρέξτε το ύφασμα μόνο με νερό. Οτιδήποτε άλλο έχει την πιθανότητα να διαλύσει το χρώμα ή να καταστρέψει το 

πλαστικό. 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απόβλητα. Μην πετάτε σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά 

μεταφέρετέ το σε κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην 

προστασία του περιβάλλοντος και θα είστε σε θέση να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες 

που θα είχε στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής: 

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές 

- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 

 

 


