
ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE
CANCELLING HEADPHONES

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy 
Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. 

Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας ασύρματα, με 
καθαρότητα και ποιότητα ήχου CD, ακόμη δε περισσότερο χάρη στην τεχνολογία 
ANC (Active Noise Cancelling) που ενσωματώνουν. 

Συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, για να αξιοποιήσετε
πλήρως και με ασφάλεια τις δυνατότητες της συσκευής σας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε χτυπήματα, σκόνη ή υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες.

- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή και χωρίς σκόνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε επισκευή και 
επιδιόρθωση πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
κατασκευάστριας εταιρίας.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρασία.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όσο δεν την 
χρησιμοποιείτε.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακουστικά Bluetooth 4.0 class 2
- Τεχνολογία Apt-X, για ήχο Hi-Fi (ποιότητα CD)
- Τεχνολογία ANC (Active Noise Cancelling)
- Συνδεσιμότητα: Bluetooth, microUSB, 3.5 mm audio input
- Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth & NFC (Near Field Communication – ΔΕΝ 

είναι συμβατή με όλα τα smartphones)
- Απλό και εύκολο sync με tablets, smartphones, Mac, PC και οποιαδήποτε 

άλλη Bluetooth συσκευή
- Pairing χωρίς τη χρήση κωδικών
- 3.5 mm audio input που επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε audio 

συσκευή
- Αναδιπλούμενα
- Αυτόματη λήψη εισερχόμενης κλήσης
- Λειτουργία επανάκλησης (recall)
- Εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
- Συμβατότητα με iOS, Android, Blacberry, Windows, MacOs

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Ασύρματα ακουστικά Energy Sistem BT8
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο audio 3.5 mm
- Θήκη μεταφοράς



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί Sync
3. Σύνδεση USB
4. Κουμπί ANC (Active Noise Cancelling)
5. Ζώνη σύνδεσης NFC
6. Κουμπί Control Talk (εισερχόμενες κλήσεις)
7. Σύνδεση καλωδίου audio (3.5 mm)
8. Μικρόφωνο
9. Μείωση έντασης ήχου/προηγούμενο τραγούδι
10. Αύξηση έντασης ήχου/επόμενο τραγούδι



ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για 
πρώτη φορά.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, σβήστε τη συσκευή και συνδέστε την άκρη 
mini USB του καλωδίου φόρτισης στην αντίστοιχη υποδοχή. Συνδέστε την άλλη 
άκρη του καλωδίου σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή με θύρα USB που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το κόκκινο φωτάκι LED  θα ανάψει. Όταν η 
μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η φόρτιση θα σταματήσει αυτόματα και το φως θα 
σβήσει.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να την κρατήσετε σε 
καλή κατάσταση, συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή όταν έχει αποφορτιστεί 
εντελώς, και να μην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης πριν η συσκευή φορτιστεί 
πλήρως.

ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κρατήστε το κουμπί ON/OFF (1) πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα. Το 
φωτάκι led θα γίνει μπλε, και η συσκευή είναι πλέον σε λειτουργία.

Για να τη σβήσετε, κρατήστε και πάλι πατημένο το κουμπί ON/OFF για μερικά
δευτερόλεπτα.



BLUETOOTH PAIRING

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, κρατήστε το κουμπί Sync (2) πατημένο 
για 5 δευτερόλεπτα. Το φωτάκι led θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε δύο χρώματα 
(κόκκινο/μπλε). Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι πλέον σε αναμονή για να γίνει 
το pairing με την άλλη bluetooth συσκευή σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
μια σάρωση (scan) με την άλλη συσκευή (κινητό, tablet, laptop κτλ), και μόλις 
εντοπιστούν τα ακουστικά, να τα επιλέξετε από τη λίστα.

NFC PAIRING

Υπάρχουν ορισμένα smartphones με ενσωματωμένη την τεχνολογία NFC 
(Near Field Communication), που σας επιτρέπει να κάνετε pairing ανάμεσα σε 
συσκευές με τέτοια τεχνολογία, απλά με το να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους.

- Ανάψτε το NFC & το Bluetooth στο smartphone σας
- Φέρτε σε επαφή το κινητό σας με το δεξί ακουστικό των BT8 και κρατήστε 

το εκεί για 3 δευτερόλεπτα.
- Επιβεβαιώστε το pairing στο κινητό σας
- Τα BT8 πρέπει να είναι ενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας.

ANC (ACTIVE NOISE CANCELLING)

Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των ΒΤ8 είναι η τεχνολογία ANC που 
ενσωματώνουν. Αυτή σας επιτρέπει να απομονώνετε τους εξωτερικούς θορύβους 
και να απολαμβάνετε τη μουσική σας σε απομόνωση σε όποιο περιβάλλον και αν 
βρίσκεστε, χωρίς περισπασμούς και παρεμβολές. 

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απλά χρησιμοποιήστε το 
αντίστοιχο κουμπί (4). Όταν το ANC είναι ενεργό, το φωτάκι led θα ανάψει με λευκό
χρώμα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το Bluetooth και με το 
line-in. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CONTROL TALK (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)

Έχοντας κάνει pairing τα ΒΤ8 με το κινητό σας, μπορείτε να δέχεστε κλήσεις 
και να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο (8) για να απαντήσετε.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί 6. 
Ξαναπατήστε το κουμπί για να τελειώσετε την κλήση. Εάν ακούτε μουσική τη 
στιγμή της κλήσης, η αναπαραγωγή θα σταματήσει αυτόματα και θα ξαναρχίσει 
όταν ολοκληρώσετε την κλήση.

Εάν θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, απλά πατήστε το κουμπί 
6 δύο φορές.

Εάν θέλετε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, κρατήστε πατημένο το 
κουμπί 6 έως ότου η κλήση απορριφθεί.

LINE-IN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή audio 3.5 mm (7) για να 
συνδέσετε τα ΒΤ8 με οποιοδήποτε music player.  Τα ακουστικά πρέπει να είναι 
σβηστά.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του 
προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο 
εγγύησης 12 μηνών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της 
διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που 
είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 
άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική 
νομοθεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο  http://support.energysistem.com και 
επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα  FAQ,  εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες 
ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην  τεχνική 
υπηρεσία.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο 
http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από 
όπου αγοράσατε το προϊόν,  με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.
Σημαντικό: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά σε δεδομένα αποθηκευμένα στη 
μνήμη του προϊόντος ή απώλεια αυτών.
Επομένως η τεχνική υπηρεσία της Energy Sistem δεν θα αναλάβει ευθύνη για την 
απώλεια τέτοιων πληροφοριών.
Επομένως, συνιστάται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα ή προσωπικές 
πληροφορίες από την εσωτερική μνήμη του προϊόντος πριν το αποστείλετε για 
επισκευή.
Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.
© 2013 by Energy Sistem All rights reserved.




