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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το 

εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη χρήση. 

 

 

1. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τρυπηθεί ειδικά στα βύσματα, και το σημείο εξόδου τους από τη 

συσκευή. ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

2. Παρακαλούμε μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής, γιατί η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής 

μπορεί προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα. 

3. Μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

4. Σε περίπτωση που η συσκευή σας εκπέμπει κάθε περίεργη οσμή, αμέσως αποσυνδέστε την από την πρίζα. Μην 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξανά μέχρι να είχαν επισκευαστεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγή νερού (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, 

μπανιέρα πλυντήριο, υγρό υπόγειο, κοντά σε πισίνα, κλπ) 

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1. Φορτίστε τη μονάδα τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την πρώτη χρήση 

2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER στον πίνακα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Όταν η μπαταρία φορτίζει, η λυχνία έχει κόκκινο χρώμα. Αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία είναι πράσινη. 

1. Συνδέστε  τον προσαρμογέα AC στην υποδοχή DC IN του ηχείου, και συνδέστε το σε μια πρίζα. 

2. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε πρώτα το μετασχηματιστή AC από το ηχείο, και στη συνέχεια, από την 

πρίζα. 

3. Το ηχείο λειτουργεί κανονικά κατά τη φόρτιση 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ισχύς εξόδου: 10W 

 Απόκριση συχνότητας: 50Hz-20KHz 

 Τροφοδοσία: DC9V 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Οθόνη LED 

2. ρυθμιστής έντασης ήχου 

3. Power On / Off (Κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη μονάδα) 

4. Λειτουργία (Bluetooth, ραδιόφωνο FM, γραμμή εισόδου, USB) 

5. Επανάληψη 

6. είσοδος μικροφώνου  

7. Γραμμή Εισόδου 

8. Θύρα USB 

9. Ένδειξη φόρτισης 

     ΚΟΚΚΙΝΟ = φόρτιση 

     ΠΡΑΣΙΝΟ = Πλήρης φόρτιση 

10. διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (9V) 

11. Επόμενο κομμάτι 

12. Αναπαραγωγή / Παύση (Στη λειτουργία FM, κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τεθεί σε αυτόματη 

σάρωση) 

13. Προηγούμενο κομμάτι 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πατήστε το κουμπί MODE στον μπροστινό πίνακα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας (LINE, USB, BT ή FM). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1.Κατά κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί REPEAT στην πρόσοψη μία φορά για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή 

του τρέχοντος κομματιού . για να ακυρώσετε την επιλογή επανάληψης, πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT. 

2.η λειτουργία  REPEAT είναι  διαθέσιμη μόνο για την αναπαραγωγή από  USB (όχι για Bluetooch / Line / FM). 
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ΚΟΥΜΠΙ  PREVIOUS / NEXT  

Πατώντας PREVIOUS / NEXT κουμπί στο μπροστινό πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από τη λίστα 

αναπαραγωγής. 

ΚΟΥΜΠΙ  PAUSE / PLAY  

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού, πατήστε το πλήκτρο PAUSE / PLAY στο μπροστινό πίνακα . 

πατήστε το άλλη μια φορά να συνεχίσει να παίζει. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ  

Περιστρέψτε το αριστερόστροφα επιλογέα για να μειώσετε την ένταση και προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Συνδέστε το μικρόφωνο άμεσα για αναπαραγωγή.  

ΘΥΡΑ USB  

Τοποθετήστε την κάρτα USB απευθείας για αναπαραγωγή.  

Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής,  MP3, WMA και WAV με εξαιρετική ποιότητα 

ΕΙΣΟΔΟΣ LINE IN 

1.  Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή LINE IN του ηχείου και στην υποδοχή εξόδου ήχου από την  

εξωτερική συσκευή ήχου, όπως MP3 player, discman, κλπ, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γραμμή πατώντας το κουμπί MODE στον 

μπροστινό πίνακα. 

2. πατήστε play από την εξωτερική συσκευή ήχου.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM 

1. Πιέστε MODE για να επιλέξετε το ραδιόφωνο FM 

2 Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE στην πρόσοψη για την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών. 

Πατήστε PREVIOUS / NEXT για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  BLUETOOTH  

Πιέστε το πλήκτρο MODE στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth, ανοίξτε ταυτόχρονα τη ρύθμιση Bluetooth 

στο τηλέφωνο, το tablet σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ήχου και επιλέξτε "ABTS-806", η μονάδα και 

η συσκευή στη συνέχεια θα συνδεθεί μέσω Bluetooth. Πατήστε το "επόμενο τραγούδι" και το κουμπί "προηγούμενο τραγούδι" 

στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε, πατήστε "PLAY / PAUSE" για να επιλέξετε την κατάσταση της 

αναπαραγωγής. 

 

 

 

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

δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε στα 

σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε την σε ένα κέντρο 

συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην 

προστασία του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να αποτρέψει τυχόν 

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