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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis SPBB316BK.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν αυτό προορίζεται για την παραγωγή ήχου από την συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου
μέσω Bluetooth®, καλωδίου ήχου ή από μια μονάδα USB.
Το προϊόν προορίζεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν Φορητό Bluetooth® Boombox

Αριθμός είδους SPBB316BK

Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής μπαταρίας
(στο 50% της έντασης)

Ενεργοποιημένο LED: έως 4,5 ώρες
Απενεργοποιημένο LED: έως 3,5 ώρες

Χρόνος φόρτισης Έως 4 ώρες

Bluetooth® έκδοση V5.0

Εύρος συχνότητας Bluetooth® 2402 - 2480 MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 4 dBm

Μέγιστη έξοδος ήχου 30 W (2 × 15 W)

Διάμετρος δίσκου 2 × 3.5 / 88 mm

Σύνθετη αντίσταση 4 Ohm

Αξιολόγηση προστασίας IPX5

Λυχνίες RGB LED Ναι

True Wireless Stereo (TWS) Ναι

Συνδέσεις USB Type-C™, AUX είσοδος, USB

Χωρητικότητα μπαταρίας 3000 mAh

Ισχύς εισόδος φόρτισης 5,0 VDC ; 2.0 A

Διαστάσεις (μ x π x υ) 360 x 135 x 154.5 mm

Βάρος 1960 g

Κύρια μέρη (εικόνα A)

Οδηγίες ασφάλειας
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο

πρόβλημα.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό σε υψηλή πίεση νερού ή υγρασία.
• Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
• Μην πραγματοποιείτε φόρτιση ενώ το προϊόν είναι βρεγμένο.
• Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις κυψέλες ή μπαταρίες.
• Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε

μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
• Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
• Φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 3,5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
• Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
• Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να

προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά
αντικείμενα.

• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
• Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Η λαβή προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά του βάρους της συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο φόρτισης.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Χρήση

Φόρτιση του προϊόντος
Μπορείτε να φορτίσετε το προϊόν με δύο τρόπους.

Για φόρτιση μέσω της εξόδου ισχύος:
1. Συνδέστε τον ακροδέκτη USB-C του καλωδίου φόρτισης USB - USB-C Ay στην θύρα

φόρτισης USB-C A3.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του Ay σε ένα μετασχηματιστή 5V/1-2A USB (δεν παρέχεται).
3. Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε μία πρίζα.

Για φόρτιση μέσω καλωδίου φόρτισης USB:
1. Συνδέστε τον ακροδέκτη USB-C του Ay στο A3.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του Ay σε μία πηγή ρεύματος USB.
Ένας υπολογιστής είναι για παράδειγμα μια χρήσιμη πηγή τροφοδοσίας.

Αν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, όλες οι τέσσερις ενδείξεις LED A7 θα παραμείνουν
αναμμένες με λευκό.
Όταν η μπαταρία τελειώνει, θα ακουστεί από το προϊόν ένας ήχος επαναφόρτισης.

Αναπαραγωγή μουσικής από μια πηγή ήχου με Bluetooth®
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας A8 για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Το προϊόν εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία Bluetooth®.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην πηγή ήχου και κάντε σύνδεση με το προϊόν

(SPBB316BK).
3. Παίξτε μουσική από μια συνδεδεμένη πηγή ήχου Bluetooth®.

Αναπαραγωγή μουσικής από μια συσκευή ήχου AUX
1. Συνδέστε το 3.5 mm καλώδιο ήχου Au στην είσοδο AUX A2.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του Au στην συσκευή ήχου.
3. Αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή ήχου σας.

Το Bluetooth® απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείται μια διαφορετική πηγή ήχου.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Aq για να ενεργοποιήσετε ξανά την λειτουργία Bluetooth®

.

Αναπαραγωγή μουσικής από έναν δίσκο USB �ash
1. Εισάγετε το δίσκο USB �ash στη θύρα USB Ae

Η μουσική από τον USB δίσκο σας αναπαράγεται αυτόματα.

Έλεγχος της μουσικής
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξηση ήχου / επόμενο κομμάτι Ar ή το κουμπί μείωση

ήχου / προηγούμενο κομμάτι At για αλλαγή μεταξύ κομματιών.
2. Πατήστε Ar ή At για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
3. Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγή / παύση Aw για αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την μουσική και την ένταση ήχου από την συσκευή ήχου σας.

Φώτα RGB
1. Πατήστε το κουμπί φωτισμός RGB LED Ae για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός RGB, για

εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες φωτισμού ή για να απενεργοποιηθεί ο
φωτισμός RGB.

Σύζευξη δύο ηχείων με TWS
Το TWS λειτουργεί μόνο με δύο ηχεία του ίδιου τύπου.

1. Ενεργοποιείστε και τα δύο ηχεία.
2. Πατήστε το κουμπί TWS A9 σε ένα από τα ηχεία.
Το ηχείο σας αρχίζει την αυτόματη σύζευξη.

Το A9 παραμένει αναμμένο μετά από μια επιτυχής σύζευξη.
3. Αναπαραγωγή μουσικής από την κινητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μέσω

Bluetooth.
4. Πατήστε το A9 ξανά για έξοδο από την λειτουργία TWS.

Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων
1. Πατήστε το Aw για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια τηλεφωνική κλήση.
2. Πατήστε παρατεταμένα Aw για απόρριψη μιας κλήσης/αλλαγή στο τηλέφωνο κατά τη

διάρκεια της κλήσης.

Ενεργοποίηση της φωνητικής βοήθειας
1. Πατήστε A8 μέχρι το προϊόν να βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth®.
2. Πατήστε παρατεταμένα Aw για ενεργοποίηση της φωνητικής βοήθειας.

Επαναφορά του προϊόντος
Αν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται. Πατήστε σύντομα την θύρα επαναφοράς A4 με μια μικρή
στρογγυλή ακίδα (δεν παρέχεται) για επαναφορά του προϊόντος.

Συντήρηση

Αποσυνδέστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε.
Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε από
το ρεύμα.
Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η NEDIS, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το προϊόν της εταιρείας Nedis, που
παράγεται στην Κίνα, δοκιμάστηκε σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς
Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE) και πέρασε όλους τους ελέγχους.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ( + το φυλλάδιο ασφαλείας εφόσον είναι διαθέσιμο ) είναι
διαθέσιμη και με δυνατότητα λήψης στη διεύθυνση http://webshop.nedis.com
Για άλλες πληροφορίες σχετικές με θέματα συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

μέσω της τοποθεσίας web: http://www.nedis.com
μέσω e-mail: service@nedis.com
μέσω τηλεφώνου: +31 (0)73-5991055 (εργάσιμες ώρες)
NEDIS B.V., De Tweeling 28,
5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
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1 θύρα USB

2 Θύρα AUX

3 Θύρα φόρτισης USB-C

4 Θύρα επαναφοράς

5 Μεταφορά λαβής

6 Πίνακας ελέγχου

7 Ένδειξη LED

8 Κουμπί λειτουργίας

9 Κουμπί True Wireless Stereo (TWS)

q Κουμπί λειτουργίας

w Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

e Κουμπί λυχνίες RGB LED

r Κουμπί αύξησης έντασης ήχου / επόμενου κομματιού

t Κουμπί μείωσης έντασης ήχου / προηγούμενου κομματιού

y Καλώδιο φόρτισης USB – USB-C

u 3.5 mm καλώδιο ήχου

Εγχειρίδιο χειριστή EL 

http://www.nedis.com/



