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Χρήση πλήκτρων ελέγχου

Σε θέση λειτουργίας TF/Bluetooth, πιέζοντας 
σύντομα, προχωράτε στο επόμενο τραγούδι. 
Κρατώντας πιεσμένο, αυξάνετε την ένταση. Μη 
διαθεσιμη λειτουργία σε θέση AUX

Σε θέση λειτουργίας TF/Bluetooth, πιέζοντας 
σύντομα, επιστρέφετε στο προηγούμενο τραγούδι. 
Κρατώντας πιεσμένο, μειώνετε την ένταση. Μη 
διαθεσιμη λειτουργία σε θέση AUX

Σε θέση λειτουργίας TF, πιέζοντας σύντομα, 
διακόπτετε/συνεχίζετε την αναπαραγωγή. Σε θέση 
λειτουργίας Bluetooth, Ξεκινάτη/Διακόπτετε (την 
αναπαραγωγή) / Απαντάτε/Τερματίζετε/Ακυρώνετε 
κλήση / Συνδέετε συσκευές μέσω Bluetooth. Με 
διπλό πάτημα σε θέση λειτουργίας Bluetooth, 
ξανακαλείτε τον τελευταίο αριθμό, κρατώντας 
πιεσμένο για 2 δλ απορρίπτετε κλήσεις. Σε θέση 
λειτουργίας TF/AUX, πιέζοντας θα εναλλάσετε 
ανάμεσα στην λειτουργία TF και AUX.



Σύνδεση μέσω Bluetooth

Φροντίστε η λειτουργία Bluetooth του ηχειού να είναι 
απενεργοποιημένη.

Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF σε θέση λειτουργίας 
Bluetooth, η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 6 
φορές. Πιέζοντας σύντομα το πλήκτρο Αναπαραγωγής 
/ Παύσης (“Play/Pause”), η μπλε και η κόκκινη ένδειξη 
θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού σας τηλεφώνου 
για σύνδεση μέσω Bluetooth και επιτρέψτε στο κινητό 
σας να ανιχνεύσει τα ηχεία ως ασύρματα ακουστικά. 
Συνήθως πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > 
Συνδέσεις > Bluetooth επιλέγοντας την εντολη 
αναζήτησης Bluetooth συσκευών.

Το κινητό σας θα μπορεί να ανιχνεύσει το ηχείο 
“BTP2156” και θα σας ρωτήσει εαν επιθυμείτε να 
συνδέσετε το κινητό με το ηχείο. Επιλέξτε “Ναι” ή 
“Επιβεβαίωση” για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια 
αυτή.



Εισάγετε τον κωδικό ή PIN 0000 και πιέστε “Ναι” ή 
“Επιβεβαίωση” (Σημαντικό: Εαν η σύνδεση είναι 
επιτυχής θα ανάψει η μπλε ένδειξη. Εαν η σύνδεση είναι 
ανεπιτυχής, θα αναβοσβήνουν εναλλάξ η μπλέ με την 
κόκκινη ένδειξη και πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

Φωτεινές ενδείξεις
Πράσινο - Αναβοσβήνει: Ανάγνωση TF / ΜΡ3

Πράσινο - Αναμμένο: ΤF / MP3 σε παύση ή θέση AUX

Μπλε - Αναβοσβήνει: Σε θέση λειτουργίας Bluetooth

Κόκκινο - Μπλε αναβοσβήνουν εναλλάξ: Σε διαδικασία 
σύνδεσης με άλλη συσκευή μέσω Bluetooth

Κόκκινο - Αναμμένο: Φορτίζει

Κόκκινο - Σβηστό: Σε πλήρη φόρτιση

Κόκκινο - Αναβοσβήνει: Χρειάζεται φόρτιση



Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών



Οδηγίες Σύνδεσης

Θύρα Φόρτισης USB

Είσοδος ήχου AUX

Θύρα κάρτας 
TF



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εισάγετε την κάρτα TF για να ακούσετε μουσική 
αποθηκευμένη σε αρχεία τύπου ΜΡ3 εντός της 
κάρτας, μέσω του ενσωματωμένου αποκωδικοποιητή.

Είσοδος ήχου AUX
Κάνοντας χρήση αυτής της θύρας, καθίσταται εύκολο το 
να ακούσετε μουσική απο Η/Υ, ipod/iphone, MP3/MP4

Bluetooth Hands-Free
Λειτουργεί με συσκευές συμβατές με Bluetooth για 
ασύρματη επικοινωνία.

Bluetooth Music
Υποστηρίζει αναπαραγωγή μέσω A2DP / AVRCP, 
επιτρέποντας την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής.

Προδιαγραφές

Τάση μπαταρίας: 3.7 V Χωρητικότητα: 520 mAh



Τάση φόρτισης: 5V

Καθαρό βάρος: 230 γρ.

Μέγεθος ηχείων: 45 χιλ, 4Ω, 3W

Παραμόρφωση: Διαστάσεις: 60 x 60 x 50 χιλ.

Προσοχή:
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
Μην θερμαίνετε ή χτυπάτε την συσκευή.
Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα με 
υψηλή υγρασία ή θερμοκρασία. Οι επιδόσεις θα 
μειωθούν σε ψυχρότερες περιοχές.
Μην πετάξετε την συσκευή στην φωτιά.
Μην σκεπάσετε/εμποδίσετε το δίχτυ πάνω απο το 
σώμα.
Εαν το προϊόν χαλάσει, μην το αποσυναρμολογήσετε 
μόνοι, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο τμήμα 
επισκευών.
Η σκουριά και άλλες παραμορφώσεις στην επιφάνεια 
της συσκευής δεν καλύπτονται απο την εγγύηση.
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     Σημείωση για την ανακύκλωση

Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
με υλικά υψηλών    
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, στο τέλος της ζωής 
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους 
απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού 
σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον 
χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή 
για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία 
συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το 
περιβάλλον που ζούμε!



     Δήλωση συμμόρφωσης
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι 
η συσκευή BTP2156 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών:
EMC Directive: 2004 / 108 / EC
ErP Directive: 1275/2008/EC
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 
2002/95/EC
R&TTE Directive: 1999/5/EC
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο 
www.fandu.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
lΠάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – T.K. 55535 – Πυλαία 
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944, Fax: 2310944940
www.amiridis-savvidis.gr 
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