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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Καθόλου ήχος 

1. Δεν υπάρχει πηγή 
εισόδου ήχου 

2. H ένταση είναι πολύ 
χαμηλή 

1. Χρησιμοποιήστε καλύτερο  
σήμα μουσικής 

2. Προσαρμόστε την ένταση. 

Παραμόρφωσ
η ήχου 

1. Η ένταση είναι πολύ 
ψηλή. 

2. Το ηχείο μπορεί να έχει 
υποστεί ζημία 

1. Χαμηλώστε την ένταση. 
2. Αν το ηχείο έχει υποστεί 

ζημιά αντικαταστήστε το ή 
επιδιορθώστε το. 

Το Karaoke δε 
λειτουργεί 

1. Το βύσμα τηλεφώνου 
δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως 

2. Ο διακόπτης 
μικροφώνου δεν είναι σε 
λειτουργία 

3. Ο διακόπτης έντασης 
του μικροφώνου ότι είναι στο 
χαμηλότερο επίπεδο 

4. Το ασύρματο μικρόφωνο 
έχει χαμηλή μπαταρία. 

1. Βάλτε το μικρόφωνο σωστά 
στη υποδοχή. 

2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη 
του μικροφώνου. 

3. Προσαρμόστε σωστά την 
ένταση του μικροφώνου. 

4. Αντικαταστήστε τη 
μπαταρία. 

Δε παίζει το 
Mp3 

1. Η μορφή τραγουδιού 
στο Usb δίσκο  δεν είναι σωστή. 

2. Ακατάλληλη λειτουργία 
προκάλεσε διαταραχή της 
διαδικασίας 

3. Δίσκος USB /κάρτα ΤF 
είναι αποσυνδεδεμένες. 

1. Μετασχηματιστε τη μορφή 
τραγουδιού σε mp3. 

2. Eπανεκκινήστε το 
μηχάνημα. 

3. Τοποθετήστε σωστά το 
δίσκο Usb/κάρτα TF. 

 

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Ισχύς εξόδου-------------------------------------------------------------------------- ≤30W 
Ευαισθησία εισόδου------------------------------------------------------------------- 550±30mV 
SNR------------------------------------------------------------------------------------ ≥71dB 
Απόκριση συχνότητας------------------------------------------------------------ 20Hz-20 kHz 
Τροφοδοσία------------------------------------------------ AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz 

***. Ανωτέρω προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές του μηχανήματος δειγματοληψίας και είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. 
*** Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων, οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
 VOL: προσαρμόστε την ένταση πάνω ή κάτω 
 TREBLE: προσαρμόστε τα πρίμα για να επηρεάσετε την ένταση από τα πρίμα. 
 BASS: προσαρμόστε τα μπάσα να επηρεάσετε τον ήχο των μπάσων. 
 MIC.VOL: προσαρμόστε όσο χρειάζεται την ένταση του μικροφώνου 
 ECHO: προσαρμόστε την ηχώ για να μειώσετε/αυξήσετε το εφφέ της ηχώ. 
 MIC: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε το μικρόφωνο. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, 

ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό πιάνο και με όλες τις συσκευές που έχουν έξοδο ήχου. 
Το σύστημα ήχου είναι εξαιρετικό, με βαθιά και ισχυρά μπάσα και το δυνατό εφφέ  πρίμων  με σαφή και εμφανή τόνο. 
Η επαγγελλματική ηλεκτρονική διαίρεση συχνότητας κυκλώματος ενισχύει  το ακουστικό αποτέλεσμα της συσκευής. 

 
Χρησιμοποιήθηκε επαγγελματικός σχεδιασμός και  κατασκευή  μπαταριών υψηλής χωρητικότητας, και  ειδικοί πυκνωτές ισχύος 

ήχου πού  κάνουν το περιθώριο εφεδρίας του Ηχείου μεγαλύτερο, πιο σταθερό, πιο δυναμικό, και σε υψηλότερη αναλογία σήματος 
προς θόρυβο. 

 
 
 



ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΗΧΕIΟ 

 
Κατά τη φόρτιση, συνδέστε τον αντίστοιχο μετασχηματιστή για  AC100V 

έως 8 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Αφήνοντας μία πλήρως 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία .

 
 Δείκτης φόρτισης μπαταρίας : Το  LED πάνελ έχει μια ένδειξη 

κατάστασης της μπαταρίας. Στη μέση του συμβόλου της μπαταρίας 
υπάρχουν τέσσερις οριζόντιες γραμμές και κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει 
το 25% της ισχύος που απομένει. Όταν η οριζόντια γραμμή είναι κενή ή το 
σύμβολο της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης φόρτισης στο πίσω μέρος του ηχείου αναβοσβήνει.

Εάν το ηχείο πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο γ
φορτισμένη, διαφορετικά θα προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

 
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, υψηλών μαγνητι

συχνότητων. Αν το σύστημα αποτύχει να λειτουργήσει, απενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας ή βγάλτε το δίσκο 
τοποθετήστε τα ξανά και θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

 
 Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

 

 
1. Υπό κανονικές συνθήκες, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να 
απευθείας στο παράθυρο λήψης της συσκευής, μέσα σε απόσταση περίπου 6 
μέτρων και σε γωνία 30 °. 
2. Όταν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο  στο 
παράθυρο λήψης της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 
ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα. 
3. Εάν o  δέκτης είναι σε θέση με άμεση έκθεση σε έντονο φως, μπορεί να 
αποτύχει η λήψη. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το 
αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως 
4. Αποφύγετε την ανάμειξη παλαιών και νέων μπαταρίων.
τακτικά τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. 
 

 

 

 

Κατά τη φόρτιση, συνδέστε τον αντίστοιχο μετασχηματιστή για  AC100V - 240V ~ 50 / 60Hz. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 
έως 8 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Αφήνοντας μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία σε φόρτιση 

ει βλάβη στην μπαταρία . 

Δείκτης φόρτισης μπαταρίας : Το  LED πάνελ έχει μια ένδειξη 
κατάστασης της μπαταρίας. Στη μέση του συμβόλου της μπαταρίας 
υπάρχουν τέσσερις οριζόντιες γραμμές και κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει 

οριζόντια γραμμή είναι κενή ή το 
σύμβολο της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης φόρτισης στο πίσω μέρος του ηχείου αναβοσβήνει.

Εάν το ηχείο πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφήστε την μπαταρία πλήρως 
φορτισμένη, διαφορετικά θα προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία. 

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, υψηλών μαγνητι
οτύχει να λειτουργήσει, απενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας ή βγάλτε το δίσκο 

ξανά και θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή. 

 Σίγαση 

 Αριθμός κομματιού 

 Είσοδος AUX  

 Επιλογή Εισόδου 

 Είσοδος USB 

 Επόμενο 

 Είδος ήχου 

 Μείωση έντασης 

 Αναπαραγωγή εγγραφής 

 Προηγούμενο 

 Εγγραφή 

 Αύξηση της έντασης 

 Επανάληψη 

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο.

ιριστήριο θα πρέπει να στοχεύει 
απευθείας στο παράθυρο λήψης της συσκευής, μέσα σε απόσταση περίπου 6 

Όταν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο  στο 
παράθυρο λήψης της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 

δέκτης είναι σε θέση με άμεση έκθεση σε έντονο φως, μπορεί να 
την περίπτωση, μετακινήστε το Hχείο μακριά για να 

Αποφύγετε την ανάμειξη παλαιών και νέων μπαταρίων. Αντικαταστήστε 

240V ~ 50 / 60Hz. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 
φορτισμένη μπαταρία σε φόρτιση 

πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης φόρτισης στο πίσω μέρος του ηχείου αναβοσβήνει. 
ια μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφήστε την μπαταρία πλήρως 

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, υψηλών μαγνητικών πεδίων και υψηλών 
οτύχει να λειτουργήσει, απενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας ή βγάλτε το δίσκο USB /κάρτα TF , 

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

 

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο.

USB ΚΑΙ TF (ΜΙΚΡΟ SD) 

 
 Ο δίσκος USB ή η κάρτα TF θα πρέπει να διαμορφωθεί ως μορφή FAT32 στον υπολογιστή σας.
 Η αλληλουχία αναπαραγωγής κομματιών στη συσκευή βασίζεται στην αλληλουχία δημιουργίας των  αρχείων. Εάν το όνομα του 
αρχείου έχει λέξεις-κλειδιά επισυναπτόμενα από 01, 02 ή 03 ... 
 Αντίγραφη αρχείων μορφής μουσικής MP3 ή WMA (download) στο
αφαιρέσετε τα περιττά αρχεία και τον κατάλογο αρχείων, 
κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών. 
  

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

***Αυτή η εικόνα είναι
 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες ώστε να διασφαλίστει 
 Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος στο  μικρόφωνο 
ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. 
 Ρυθμίστε το κουμπί έντασης μικροφώνου στο στέρεο.
 Όταν τραγουδάτε, αν πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του ασύρματου
κατάσταση σίγασης (κέντρο) , και αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, παρακαλώ μεταβείτε στην κατάσταση 
εκτός λειτουργίας. 
 

1. Υποδοχή Mic  
2. Διακόπτης    προτεραιότητας μικροφώνου
3. Ένταση Mic  
4. Ηχώ Mic  
5. Βάση 
6. Πρίμα 
7. Διεπαφή φόρτισης DC15 V  
8. Διακόπτης ρεύματος 
9. Επιλογή εισόδου 
10. Εγγραφή 
11. Αναπαραγωγή εγγραφής 
12. ΠροηγούμενοCH- 
13. Αναπαραγωγή/Παύση/Σάρωση
14. Επόμενο/CH+ 
15. Είσοδος ήχου 
16. Υποδοχή USB  
17. Υποδοχή TF ( μίκρο SD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο. 

 

κάρτα TF θα πρέπει να διαμορφωθεί ως μορφή FAT32 στον υπολογιστή σας. 
Η αλληλουχία αναπαραγωγής κομματιών στη συσκευή βασίζεται στην αλληλουχία δημιουργίας των  αρχείων. Εάν το όνομα του 

α από 01, 02 ή 03 ... To Ηχείο θα παίξει πρώτα το αρχείο 01.
Αντίγραφη αρχείων μορφής μουσικής MP3 ή WMA (download) στον αρχικό ευρετήριο μιας κάρτας 

αφαιρέσετε τα περιττά αρχεία και τον κατάλογο αρχείων, προκειμένου να διαβάσετε πιο γρήγορα και να μειωθεί το σφάλμα ανάγνωσης 

 
Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο. 

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες ώστε να διασφαλίστει ότι οι πολικότητες είναι σωστές.
μικρόφωνο ή στον αναμεταδότη μικροφώνου αυτιού. 
 

Ρυθμίστε το κουμπί έντασης μικροφώνου στο στέρεο. 
, αν πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του ασύρματου μικροφώνου, παρακαλούμε να γυρίσετε 

, και αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, παρακαλώ μεταβείτε στην κατάσταση 

ητας μικροφώνου 

Σάρωση 

Η αλληλουχία αναπαραγωγής κομματιών στη συσκευή βασίζεται στην αλληλουχία δημιουργίας των  αρχείων. Εάν το όνομα του 
1.                                                                                                                             

ν αρχικό ευρετήριο μιας κάρτας  TF/ δίσκο USB. Καλό θα είναι να 
προκειμένου να διαβάσετε πιο γρήγορα και να μειωθεί το σφάλμα ανάγνωσης 

ότι οι πολικότητες είναι σωστές. 
ή στον αναμεταδότη μικροφώνου αυτιού. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, 

, παρακαλούμε να γυρίσετε το μικρόφωνο σε 
, και αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, παρακαλώ μεταβείτε στην κατάσταση 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 Στη λειτουργία LINE, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να αναμίξει και να κωδικοπο

μικροφώνου. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στην κάρτα 
Σε άλλες λειτουργίες, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να κωδικοποιήσει την είσοδο μικροφώνου σε μορφή 
αποθηκεύσει στη κάρτα TF ή στη μνήμη USB
 Στην περίπτωση συνύπαρξης των καρτών 

κάρτα TF. 
 Πατήστε RECORD για να καταγράψετε τη φωνή στην εξωτερική μνήμη, δηλαδή σε ένα δίσκο USB

δεμένα στο  Ηχείο. Εάν η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για πρώτη 
όνομα  RECORD, και τα αρχεία εγγραφης σε αυτό θα ονομαστούν REC 001, REC 002, και ούτω καθεξής.

 Σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο 
 Πατήστε RE.PLAY για  να αναπαράξει τις ηχογραφήσεις στην εξωτερική μνήμη, πατήστε 

εγγραφές που θέλετε να αναπαράγει. 
 

MP3, WMA ΚΑΙ WAV 

 
 Υποδοχή δίσκου USB: θύρα USB, σύνδεση και αναπαραγωγή
 TF (μίκρο SD) Υποδοχή: TF (μίκρο SD) υποδοχή καρτών
 Υποστήριξη μορφής ήχου MP3, WMA και 

εμπειρία ακρόασης. 
 Πλήκτρο  επιλογής εισόδου (INPUT): χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των εξωτερικών μονάδων (επισημαίνονται ως “

στο πίσω πάνελ, το  οποίο συνδέεται με την εξωτερική πηγή ήχου 
 KOYMΠΙ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ) PLAY

την αναπαραγωγή τραγουδιών. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
 ΚΟΥΜΠΙ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ) PREV

να επιλέξετε τραγούδια στις λίστες αναπαραγωγής.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUILT-IN BT  

 
 Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος  διαύλου 
 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές 

το Ηχείο με τη συσκευή. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, 
κάντε επανεκκίνηση του Ηχείο ή της συσκευής και δοκιμάστε ξανά

 Μετά από την επιτυχημένη σύνδεση κινητού τηλέφωνου
σταθερότητα του μουσικού σήματος, προσπαθήστε να κρατήσετ

 Aυτή η μονάδα υποστηρίζει iPad, iPhone
μετάδοσης ήχου. Υποστηρίζει στερεοφωνική αναπαραγωγή 

 Tο BT της μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εώς και 10 μέτρα, αν δεν υπάρχουν εμπόδια.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FM  

 
 Επιλέξτε “INPUT” για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο 
 Επιλέξτε "SCAN" για την αυτόματη αναζήτηση και 
 Επιλέξτε “CH-“ and “CH+” για να αλλάξετε κανάλια

 
 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣ

        

 Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν 

απορρίμματα. Μην το πετάτε στα

ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να αποτρέψετε τυχόν 

αρνητικές συνέπειες που θα έχε

Για να βρείτε το πλησιέστρο κέντρο συλλογής:

 Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

 Μπείτε στη ιστοσελίδα:

 Zητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το 

, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να αναμίξει και να κωδικοποιήσει τη γραμμή
στην κάρτα TF ή στη μνήμης USB ως μορφή MP3. 

Σε άλλες λειτουργίες, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να κωδικοποιήσει την είσοδο μικροφώνου σε μορφή 
USB 

Στην περίπτωση συνύπαρξης των καρτών TF και μνήμης USB υπάρχουν , η εγγραφή θα αποθηκεύεται

Πατήστε RECORD για να καταγράψετε τη φωνή στην εξωτερική μνήμη, δηλαδή σε ένα δίσκο USB
Ηχείο. Εάν η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το σύστημα θα δημιουργήσει

όνομα  RECORD, και τα αρχεία εγγραφης σε αυτό θα ονομαστούν REC 001, REC 002, και ούτω καθεξής.
Σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο RECORD / INPUT / RE.PLAY για να σταματήσει η εγγραφή.

τις ηχογραφήσεις στην εξωτερική μνήμη, πατήστε PREV

, σύνδεση και αναπαραγωγή. 
) υποδοχή καρτών, σύνδεση και αναπαραγωγή. 

και WAV, με εξαιρετική ποιότητα, δίνοντας μια ανώτερη και ολοκαίνουργια μουσική 

): χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των εξωτερικών μονάδων (επισημαίνονται ως “
στο πίσω πάνελ, το  οποίο συνδέεται με την εξωτερική πηγή ήχου RCA όπως DVD) Ήχος / built MP3 / Bluetooth

PLAY/PAUSE : Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί αυτό
τήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. 

PREV/NEXT : Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε
τραγούδια στις λίστες αναπαραγωγής. 

διαύλου BT κατά την εκκίνηση του μηχανήματος. 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές BT που θέλετε να συνδεθείτε είναι ανοιχτές. Στη συνέχεια, σάρωστε και συνδέστε 

το Ηχείο με τη συσκευή. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε τον ήχο “tick”. Εάν το Ηχείο δε μπορεί να συνδεθεί , παρακαλώ 
κάντε επανεκκίνηση του Ηχείο ή της συσκευής και δοκιμάστε ξανά 

εση κινητού τηλέφωνου και  BT , μπορείτε να παίξετε μουσική. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής 
ερότητα του μουσικού σήματος, προσπαθήστε να κρατήσετε τo BT και το κινητό τηλέφωνο να “βλέπουν” το ένα το άλλο.

iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia και άλλες BT κινητές συσκευές ασύρματης 
Υποστηρίζει στερεοφωνική αναπαραγωγή A2DP. 

της μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εώς και 10 μέτρα, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. 

” για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο FM. 
" για την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση. 

+” για να αλλάξετε κανάλια. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ 

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα

στα σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε το

ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να αποτρέψετε τυχόν 

αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Για να βρείτε το πλησιέστρο κέντρο συλλογής: 

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. 

Μπείτε στη ιστοσελίδα: www.soundstar.gr 

ητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν

ιήσει τη γραμμή εισόδου ήχου και την είσοδο 

Σε άλλες λειτουργίες, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να κωδικοποιήσει την είσοδο μικροφώνου σε μορφή Mp3, και να την 

, η εγγραφή θα αποθηκεύεται κατά προτίμηση στην 

Πατήστε RECORD για να καταγράψετε τη φωνή στην εξωτερική μνήμη, δηλαδή σε ένα δίσκο USB ή κάρτα / TF που είναι συνδε-
φορά, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο φάκελο με 

όνομα  RECORD, και τα αρχεία εγγραφης σε αυτό θα ονομαστούν REC 001, REC 002, και ούτω καθεξής. 
για να σταματήσει η εγγραφή. 

PREV και NEXT για να επιλέξετε τις 

δίνοντας μια ανώτερη και ολοκαίνουργια μουσική 

): χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των εξωτερικών μονάδων (επισημαίνονται ως “LINE” 
Bluetooth. 

το κουμπί αυτό για να αναστείλετε 

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε πάνω και κάτω αυτό το κουμπί για 

ς. Στη συνέχεια, σάρωστε και συνδέστε 
Εάν το Ηχείο δε μπορεί να συνδεθεί , παρακαλώ 

, μπορείτε να παίξετε μουσική. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής 
και το κινητό τηλέφωνο να “βλέπουν” το ένα το άλλο. 

κινητές συσκευές ασύρματης 

 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά 

της ζωής του, αλλά παραδώστε το σε ένα κέντρο συλλογής για 

ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να αποτρέψετε τυχόν 

προϊόν. 


