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M5-Thunder 
Ηχείο  BLUETOOTH 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

 
ΕΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο ώστε να έχετε το μέγιστο ηχητικό αποτέλεσμα από αυτήν την συσκευή.  

================================================================================== 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ,ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ 

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. 

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ,ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ 

ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 

Οδηγίες Ασφαλείας 
ΠΡΟΣΟΧΗ:ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή 

ΥΓΡΑΣΙΑ. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
1. Διαβάστε τις οδηγίες ---Ενημερωθείτε για όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την χρήση της συσκευής. 

2. Κρατήστε τις οδηγίες --- Οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πρέπει να διατηρηθούν για μελλοντική χρήση. 

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες --- Όλες οι οδηγίες χρήσης πρέπει να τηρηθούν. 

4. Προσέξτε τις προειδοποιήσεις ---Όλες οι προειδοποιήσεις πάνω στην συσκευή και οι οδηγίες χρήσης να τηρηθούν. 

5. Παροχή Ρεύματος---Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος όπως ορίζεται στις οδηγιές χρήσης 

ή όπως φαίνεται πάνω στην συσκευή. 

6. Ρεύμα ---Προστασία Καλωδίου-Τα καλωδία παροχής ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται ώστε να μην υπάρχει η 

πιθανότητα να τρυπηθούν από αντικείμενα τοποθετημένα πάνω τους.Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε καλώδια και πρίζες 
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και το σημείο που βγαίνει  το καλώδιο από την συσκευή. 

7. Νερό και Υγρασία ---Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποείται κοντά σε πηγές νερού(π.χ. κοντά σε μπανιέρα,μπολ με 

νερό,νεροχύτη,υγρό υπόγειο,κοντά σε πισίνα κτλπ.) 

8. Εξαερισμός ---Επαρκής εξαερισμός είναι απαραίτητος για την συσκευή,μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή πάνω σε 

κρεβάτι,καναπέ,χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια που μπορεί να εμποδίσει τον εξαερισμό της συσκευής. 

9. Θερμοκράσια ---Κρατήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ,φούρνους,ακτίνες του ήλιου που 

μπορούν να αυξήσουν την θερμοκρασία της συσκευής. 

10. Περίοδοι Μη-Χρήσης ---Το καλώδιο ρεύματος της συσκευής δεν πρέπει να είναι στην  πρίζα όταν δεν γίνεται χρήση της 

συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

11. Ζημιά που απαιτεί επισκευή ---Η συσκευή πρέπει να επιδιορθώνεται μόνο άπο πιστοποιημένους τεχνικούς όταν : 

a. Το καλώδιο παροχής ρεύματος ή η πρίζα του έχουν φθαρεί ή 

b. Αντικείμενα ή υγρά έπεσαν πάνω στην συσκευή ή 

c. Η συσκευή έχει εκτεθεί στην βροχή ή 

d. Η συσκευή φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει αλλαγή στην φυσιολογική λειτουργία της ή 

e. Η συσκευή έπεσε ή υπάρχει φθορά στο προστατευτικό κομμάτι της συσκευής. 

12. Επισκευή ---Ο χρήστης δεν πρέπει να αποπειραθεί να επισκευάσει την συσκευή πέρα από τις οδηγίες που του 

δίνονται.Όλες οι άλλες επισκευές πρέπει να γίνουν απο πιστοποιημένο τεχνικό. 

13. Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανάκι. 

14. Μην αγνοείτε τον σκοπό ασφαλέιας του βύσματος πολωμένου ή γειωμένου τύπου πρίζας,μια πολωμένη πρίζα έχει δύο 

λεπίδες με την μία πιο φαρδιά από την άλλη.Μια γειωμένη πρίζα έχει δύο λεπίδες και μια γείωση.Η φαρδιά λεπίδα ή η 

γείωση χρησιμοποιουνται για την ασφαλεία σας.Εάν η πρίζα της συσκευής δεν ταιριάζει με την πρίζα του σπιτιού 

σας,επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της απαρχαιωμένης πρίζας. 

15. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα κατά την διάρκεια καταιγίδων ή κατά την διάρκεια μη χρήσης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ 
1. Εγχειρίδιο Χρήσης 

2. Πληροφορίες Εγγύησης 

3. 3.5mm καλώδιο ήχου 

4. Micro USB καλώδιο φόρτισης 

5. M5-Thunder Φορητό Ηχείο 
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
1. Πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας (Mode) 

2. Πλήκτρο Play/ Pause. 

3. Πλήκτρο Προηγούμενου Τραγουδιού (Previous). 

4. Πλήκτρο Επόμενου Τραγουδιού (Next). 

5. Πλήκτρο Μείωσης της έντασης (Volume Down). 

6. Πλήκτρο αύξησης της έντασης(Volume Up). 

7. Ένδειξη LED. 

8. Ενδείξεις μπαταρίας  LED. 

9. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης 

10. Υποδοχή ήχου AUX（3.5mm）. 

11. Υποδοχή USB. 

12. Υποδοχή εξόδου USB 5V/1A. 

13. Υποδοχή εισόδου φόρτισης Micro USB. 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε το πλήκτρο  "POWER" (9) στο κεντρικό πάνελ για να ενεργοποιήσετε το M5-Thunder. 

2. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "POWER"  (9)στο  κεντρικό πάνελ για να απενεργοποιήσετε το 

M5-Thunder. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία του M5-Thunder πριν την πρώτη χρήση. 

 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CHARGING THE BATTERY 1 
1. Το M5-Thunder έχει ενσωματωμένη μπαταρία και μπορεί να παίζει στο  50% της έντασης για περίπου 15 ώρες. Εάν 

αδειάσει η μπαταρία, μπορεί να επαναφορτιστεί .Μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε περίπου 3 με 4 ώρες χρησιμοποιώντας 

έναν αντάπτορα ρεύματος με τουλάχιστον υποδοχή εξόδου DC5V και πάνω από 2.1A. 

 

Σημείωση:Το M5-Thunder δεν διαθέτει αντάπτορα ρεύματος για την φόρτιση. Οι χρήστες πρέπει να προμηθευτούν δικό τους. 
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2. Υπάρχουν 4 ενδείξεις  LED (8) για την μπαταρία πάνω στο κεντρικό πάνελ του M5-Thunder.Εάν αναβοσβήνει μόνο ένα  

LED,σημαίνει ότι η μπαταρία βρίσκεται στο κάτω από  το 25%,οπότε χρειάζεται φόρτιση. 

 
Ενδείξεις μπαταρίας  LED 

 

LED κατάστασης 

μπαταριάς 
     

Κατάσταση 

μπαταρίας 

Φορτισμένο  

100% 

Φορτισμένο 

μεταξύ  

75% ~100% 

Φορτισμένο 

μεταξύ  

50% ~75% 

Φορτισμένο 

μεταξύ  

25% ~50% 

Φορτισμένο 

κάτω από  

below 25% 

  αναμμένο            σβησμένο          αναβοσβήνει 

 

 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 
1. Συνδέστε το καλώδιο  Micro USB που συνοδεύει το Μ5-Thunder και τον δικό σας αντάπτορα παροχής ρεύματος 5V 

στην πρίζα,και συνδέστε την μερία του Micro USB μέσα στην υποδοχή φόρτισης  DC 5V (13) στην πίσω μεριά του M5-

Thunder. 

 
 

2. Η ένδειξη μπαταρίας (8) θα αρχίσει να αναβοσβήνει,δείχνοντας ότι η συσκευή φορτίζει. 

 
                                       Battery indicator LED 

 

3. Όταν όλες οι ενδείξεις μπαταρίας LED (8) είναι αναμμένες και δεν αναβοσβήνουν,σημαίνει ότι το M5-Thunder είναι 

πλήρως φορτισμένο. 

Ένδειξη μπαταρίας  LED 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ 
1. Πατήστε το πλήκτρο "MODE" (1) για να επιλέξετε την πηγή ήχου. 

2. Η ένδειξη πηγής ήχου (7) θα αλλάξει χρώμα για να σας δείξει την πηγή ήχου που επιλέξατε.Διαφορετικά χρώματα στην 

ένδειξη πηγής ήχου  LED δείχνουν την αντίστοιχη πηγή ήχου: 

Bluetooth ------ Μπλε 

USB ------ Μωβ 

AUX (3.5mm καλώδιο ήχου) ------ Κόκκινο 

 
                     

Σημείωση:Όταν δεν  έχετε τοποθετήσει συσκευή  USB στην υποδοχή εισόδου USB ή δεν υπάρχουν τραγούδια στην συσκευή 

USB,δεν θα μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή USB. 

 

 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΩ USB 
1. Εισάγετε την συσκευή USB, με  αρχεία μουσικής, στην υποδοχή USB  (11) στην πίσω μεριά του  M5-Thunder,και το 

M5-Thunder θα αλλάξει την πηγή ήχου στο  USB και θα αρχίσει να αναπαραγεί μουσική. Ή πατήστε το πλήκτρο 

"MODE" (1) μέχρι η μωβ ένδειξη  LED να εμφανιστεί και επιλέξτε το  USB ως πηγή ήχου. 

2. Το M5-Thunder μπορεί να αναγνωρίσει και παίξει μουσική σε 5 είδη αρχείων: MP3, WMA, WAV, FLAC και APE. 

 
Σημείωση:Το  M5-Thunder μπορεί να αναγνωρίσει μόνο FLAC και APE αρχεία μουσικής με ρυθμό δειγματοληψίας όχι 

μεγαλύτερο από 16 bits. 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ BLUETOOTH 
Με την βοήθεια της τεχνολογίας  Bluetooth ,συσκευές συμβατές με Bluetooth μπορεί εύκολα να συνδεθεί με άλλη συσκευή 

μέσω ασύρματης σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας με Bluetooth, tablet ή υπολογιστή για να αναμεταδώσετε μουσική 

απευθείας στο Μ5-Thunder.Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε το M5-Thunder ασύρματα στην συσκευή σας 

Βluetooth. 

 

1. Πατήστε το πλήκτρο  "MODE" (1) μέχρι η ένδειξη πηγής ήχου μπλε LED αναβοσβήσει ,και επιλέξτε το   Bluetooth ως 

πήγη ήχου (η ένδειξη πηγή ήχου μπλε LED αναβοσβήνει όταν το  M5-Thunder δεν είναι συνδεδεμένο με συσκευή 

Bluetooth). 
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2. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στην συσκευή σας (ΚΙΝΗΤΟ, TABLET,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ). 

3. Στην συσκευή σας,επιλέξτε το M5-Thunder από την λίστα σας.Η ένδειξη LED στο ηχείο θα γίνει ένα σταθερό μπλε. 

 
                          

 

4. Είστε έτοιμοι να παίξετε μουσική από το ηχείο σας. 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 
1. Συνδέστε και τις δύο άκρες του καλωδίου ήχου  3.5mm στις υποδοχές του ηχείου και της συσκευής σας. 

2. Πατήστε το πλήκτρο  "MODE" (1) μέχρι η κόκκινη ένδειξη  LED εμφανιστεί,και επιλέξτε το AUX ως πηγή ήχου. 

 
 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
1. Πατήστε το πλήκτρο "VOL-" (5) και το πλήκτρο "VOL+" (6) για να ελέγξετε την ένταση.Μπορείτε να πιέσετε  τα 

πλήκτρα για μια γρήγορη ρύθμιση της έντασης. 

 

2. Πατώντας τα πλήκτρα έντασης  (5) (6) κάθε φορά,η ένδειξη ήχου  LED  (7) θα αναβοσβήσει μία φορά,δείγμα σωστής 

λειτουργίας. 

 

3. Όταν η ένταση φτάσει το ελάχιστο (ή το μέγιστο),πατηστε το πλήκτρο "VOL-" (ή "VOL+")ξανά.Η ένδειξη πηγής ήχου  

LED (7) θα αναβοσβήσει συνεχόμενα για 2 φορές και η λειτουργία ένδειξης δεν είναι έγκυρή. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1. Πατήστε το πλήκτρο  "   " (2) για  αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής. 

 
 

2. Πατήστε το πλήκτρα "  " (3) και "  "  (4) για να πάτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο τραγούδι. 

 
 

Σημείωση:Όταν αναπαραγέτε μούσικη μέσω AUX  (10),τα πλήκτρα  "  " (3) και "  " (4) δεν λειτουργούν,αλλά 

μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  "  " (2) για να σιγάσετε την αναπαραγωγή. 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Το M5-Thunder διαθέτει μια υποδοχή εξόδου ρεύματος (12) DC5V 1A που του δίνει την δυνατότητα να φορτίσει εξωτερικές 

συσκευές (όπως κινητά, MP3 players,κτλπ.) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
M5-Thunder 

--- Bluetooth V5.0 

--- Ισχύς εκπομπής  καναλιού: 4dBm 

--- USB Player 

---Ενισχυτής Κλάσσης D  

---Μέγιστη έξοδος ήχου: 28W 

---Μέγεθος tweeter: 1 x 3/4" 

--- Woofer: 1 x 5" 

--- Τύπος μπαταρίας: 3.7V 8000 mAH 18650 Li-ion μπαταρίες 

--- Διαρκεία μπαταρίας σε αναπαραγωγή:Μέχρι 15 ώρες (60% ένταση) 

---Βάρος: 3.5 kg 

--- Διαστάσεις συσκευής: W295 x D160 x H206 mm 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Το σύμβολο πάνω στην συσκευή ή στην συσκευασια σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακά 

απορρίματα.Μην το  πετάξετε στα σκουπίδια όταν σταματήσει να λειτουργεί αλλά πηγαίνετε το σε ενα σημείο 

ανακύκλωσης.Έτσι θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών 

στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή. 

Για να βρείτε το κοντινότερο σημέιο ανακύκλωσης: 

--- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ανακύκλωσης 

---Ζητήστε επιπλέον πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή. 
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