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Μοντέλο: PBT2125

� Media player
� Bluetooth ηχείο
� Ραδιόφωνο FM
� Ρολόι-ξυπνητήρι



  1. Υποδοχή
      Micro SD
  2. Υποδοχή SD      

  3. Pause/Play        

  4. Ένταση -

  5. Προηγούμενο               

  6. Χερούλι     

  7. Υποδοχή USB             

  8. Επιλογή
      λειτουργίας

  9. Ένταση +

10. Επόμενο

11. Οθόνη LCD

12. ON AUTO OFF 

13. Ακουστικά 

14. AUX/DC 5V 

15. Κεραία

6

1

2
3

4
5

10
9

8

7

11

12 13 14

15

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC
CE Marking: 93 / 68 / EEC
R&TTE Directive 1995/5/EC
RoHS Directive 2011/65/EU

Αποκλειστικός εισαγωγέας:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
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Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη

T 2316006600 | F 2310944940
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Ξεκινώντας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις
για την καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του προϊόντος.

Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB και το φορτίστή,
ή συνδέστε το καλώδιο σε υποδοχή USB του υπολογιστή.
Είναι καλύτερα να φορτίζετε τη συσκευή με το διακόπτη στη
θέση OFF για να προστατέψετε τη μπαταρία. Η φόρτιση μπορεί
να διαρκέσει από 4-6 ώρες.

Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας

Επιλέγοντας το AUTO στο διακόπτη λειτουργίας, η οθόνη LCD
θα εμφανίσει την ημερομηνία/ώρα και αν έχει ρυθμιστεί, ώρα
αφύπνισης. Η αφύπνιση μπορεί να λειτουργήσει κα με μουσική
από τις κάρτες SD/Micro SD, το USB ή από το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Με το διακόπτη λειτουργίας στο AUTO, πιέστε το πλήκτρο
μια φορά και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το έτος. Με τα
επιλέξτε το έτος και επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να
ρυθμίσετε μήνα/ημέρα/ώρα/λεπτά. Αποθηκεύστε με το

Ρύθμιση αφύπνισης

Με το διακόπτη στο AUTO, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη αφύπνισης 
και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. Με τα 
ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και επαναλάβετε για τα λεπτά.
Αποθηκεύστε με το πλήκτρο       . Την ώρα της αφύπνισης θα
ακουστεί ο βομβητής για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Αν δεν αλ-
λάξετε θέση στο διακόπτη λειτουργίας τότε μετά από λίγο θα
ακουστεί και πάλι με αυξημένη ένταση. Αυτό θα επαναληφθεί
3 φορές.



Αφύπνιση με αυτόματη ενεργοποίηση

Αφού ρυθμίσετε την αφύπνιση και με το διακόπτη στο AUTO
στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη     . Αν πιέσετε το V+ μια φορά
τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη        η οποία σημαίνει ότι την ώρα
της αφύπνισης θα ξεκινήσει μουσική από τις κάρτες μνήμης, το
USB ή το ραδιόφωνο και όχι ο βομβητής. Για να απενεργοποι-
ήσετε την αφύπνιση πιέστε παρατεταμένα το Μ. Για να αλλάξετε
τη μορφή ώρας από 24ωρη σε 12ωρη πιέστε στιγμιαία το Μ.

USB/SD/Micro SD κάρτες, Aux in και ραδιόφωνο FM

Με το διακόπτη στο ΟΝ, η συσκευή μπορεί να αναπαράγει
αρχεία μουσικής Mp3 από κάρτες μνήμης και USB, ή να
λειτουργεί το ραδιόφωνο FM εφόσον δεν υπάρχει κάρτα ή
USB συνδεδεμένο.

Σύνδεση Bluetooth

Για καλύτερα αποτελέσματα στη σύνδεση Bluetooth κρατήστε
μικρή απόσταση μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών και
αποφύγετε να βάλετε εμπόδια μεταξύ τους, όπως το σώμα σας.

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στο ΟΝ και πιέστε το Μ όσες
φορές χρειάζεται ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το blue. Θα
ακουστεί ένα μπιπ.

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και κάντε
αναζήτηση μέχρι να βρεθεί το PBT2125 και επιλέξτε το για να
συνδεθείτε. Αν ζητήσει κωδικό αυτός είναι 0000.

3. Με τα πλήκτρα         και         μπορείτε να επιλέξετε τραγούδι.
Με τα πλήκτρα V+ και V- μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση.



Ραδιόφωνο FM

Ενεργοποιώντας τη συσκευή και εφόσον δεν έχει συνδεθεί
USB ή κάρτα SD /Micro SD, τότε θα ξεκινήσει η λειτουργία
ραδιοφώνου. Πιέζωντας το πλήκτρο      , θα ξεκινήσει αυτόμα-
τη αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών. Μετά το τέλος της
αναζήτησης, μπορείτε να μετακινηθείτε στους αποθηκευμένους
σταθμούς με τα πλήκτρα        ή       . Αν δεν θέλετε να μετακινη-
θείτε στους αποθηκευμένους σταθμούς, τότε μπορείτε να πιέ-
σετε παρατεταμένα το πλήκτρο        ή       , για να συντονιστεί
αυτόματα με τον επόμενο ή προηγούμενο σταθμό.
Προσοχή! Κάθε φορά που πιέζετε το       θα ξεκινά αυτόματη
αναζήτηση και θα διαγράφεται η προηγούμενη λίστα σταθμών.

Αναπαραγωγή αρχείων από κάρτες SD/Micro SD και USB

Είσοδος ήχου (Aux in)

Με το παρεχόμενο καλώδιο USB μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή με εξωτερική πηγή ήχου. Επιλέξτε τη λειτουργία AUX
πιέζοντας το Μ και απλά ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής
στη συνδεδεμένη συσκευή που μπορεί να είναι Η/Υ, κινητό τη-
λέφωνο, Mp3 ή Mp4 player.
Πιέζοντας το Μ αλλάζετε τη λειτουργία μεταξύ των FM,
AUX και Bluetooth αλλά και USB/Micro SD/SD εφόσον έχουν
συνδεθεί.
Πιέζοντας τα πλήκτρα V+ ή V- ρυθμίζετε την ένταση του ήχου.
Ανεξαρτήτως λειτουργίας στην οποία βρίσκετε η συσκευή, πιέ-
ζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο      , στην οθόνη θα εμφανίσει
την ώρα και την ημερομηνία για μερικά δευτερόλεπτα πριν επι-
στρέψει στην τρέχουσα λειτουργία.

Με την ενεργοποίηση της συσκευής και εφόσον έχει συνδεθεί
κάποιο USB ή κάρτα SD / Micro SD, θα αρχίσει αυτόματα η
αναπαραγωγή αρχείων Mp3 που υπάρχουν αποθηκευμένα
στο μέσο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα
ο αριθμός του κομματιού και έπειτα ο χρόνος αναπαραγωγής.
Με τα πλήκτρα        ή       , μπορείτε να επιλέξετε κομμάτι.



Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας

Κρατήστε τη συσκευή και όλα τα παρελκόμενα μακριά από
παιδιά και ζώα. Περιέχει μικρά μέρη τα οποία μπορεί να προ-
καλέσουν πνιγμό αν καταποθούν.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε θερμοκρασίες κάτω
των 0 και άνω των 45 βαθμών Κελσίου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση στα
πλαστικά μέρη της συσκευής και να μειώσουν τη ζωή της μπα-
ταρίας.

Μη βρέχετε τη συσκευή καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Βλάβες από νερό
δεν καλύπτονται από την εγγύηση!

Μη χρησιμοποιείτε τα φώτα της συσκευής κοντά στα μάτια
παιδιών ή ζώων.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων
καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης και ηλεκτροπληξίας!

 

-

Σημείωση σχετικά με την ανακύκλωση
Α.Μ.Π. 00510 - (ΠΔ 117/2004)
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής 
ποιότητας και με στοιχεία που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, στο τέλος της ζωής τους, πρέπει να απορρίπτονται 
χωριστά από τα υπόλοιπα σκουπίδια του νοικοκυριού.
Απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα στο κέντρο ανακύκλωσης της 
περιοχής σας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής 
για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά.
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!
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