
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ENERGY MUSIC BOX BZ1 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Energy Sistem™ σας ευχαριστεί που αγοράσατε το  Energy Music Box BZ1 Bluetooth. 
Ελπίζουμε να το απολαύσετε. 
Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free λειτουργία. Απολαύστε τη μουσική 
που έχετε αποθηκευμένη στο smartphone, το tablet ή υπολογιστή σας μέσω ασύρματης 
τεχνολογίας. Μπορείτε να το παίρνετε παντού μαζί σας και να απολαμβάνετε τον 
στερεοφωνικό ήχο του για πολλές ώρες, χάρη στην ισχυρή μπαταρία του. 
 
Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε την 

συσκευή σας με ασφάλεια και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. 

 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 Μην εκθέτετε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth σε χτυπήματα, σκόνη, άμεσο 
ηλιακό φως, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες. 

 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή αμυχές. 

 Μην τοποθετείτε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth κοντά σε συσκευές που 
εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία. 

 Καθαρίζετε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί. 

 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιεσδήποτε επισκευές πρέπει να γίνουν 
μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Soyntec S.A. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιημένο το Energy Music Box BZ1 Bluetooth, ενώ 
δεν είναι σε χρήση. 

 Φορτίστε την μπαταρία λιθίου, όταν έχει εξαντληθεί για να παρατείνετε τη διάρκεια 
ζωής της. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

 Μεταφέρετε και απολαύστε τη μουσική σας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας 
Bluetooth®.  

 Εύκολη αντιστοίχιση με tablets, smartphones, φορητούς υπολογιστές, Mac, PC και 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή Bluetooth®. 

 Συμβατό με λογισμικό iOS, Android, Windows, Blackberry, MAC OS, κ.λπ. 

 Ελευθερία ήχου: μοιραστείτε και ακούστε τη μουσική σας ασύρματα παντού.  

 Καθαρός και διαυγής ήχος σε όλο το φάσμα του ήχου. 

 Φορητή και συμπαγής σχεδίαση που σας επιτρέπει να το παίρνετε παντού μαζί σας 
και να διευρύνετε τη μουσική σας. 

 Χάρη στο αντιολισθητικό καουτσούκ της βάσης του, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 

 Έξυπνη σχεδίαση με υψηλής ποιότητας φινίρισμα από καουτσούκ. 

 Λειτουργία επανάκλησης. Απαντήστε στην τελευταία κλήση σας μόνο με το πάτημα 
ενός κουμπιού στο ηχείο.  

 Μακράς διαρκείας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. 
 Σύστημα φόρτισης μέσω Θύρας USB. 

 3,5 mm σύνδεση line-in: ακούστε μουσική από οποιαδήποτε φορητή συσκευή ή από 
τον υπολογιστή. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 Bluetooth® V3.0 

 Συμβατότητα με τα προφίλ AVRCP και A2DP 

 Απόσταση εμβέλειας έως 10m 

 Σύνδεση με jack 3,5mm 

 S / N Ratio: > 80 dB 

 Ισχύς εξόδου: 3W 

 Διάμετρος Driver: 40mm 

 Καθαρό βάρος: 212g 

 Διαστάσεις: 72x72x75mm 
 

Προδιαγραφές Μπαταρίας 

 Ονομαστική τάση: 3.7V DC  

 Χρόνος φόρτισης: 2 ~ 3 ώρες 

 Χωρητικότητα μπαταρίας: 500mA 

 Σύστημα φόρτισης USB 

 Διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 8 ώρες σε λειτουργία Bluetooth 
 
 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 

 Energy Music Box BZ1 Bluetooth. 

 Καλώδιο Line-in  

 Καλώδιο USB 

 Εγχειρίδιο γρήγορης έναρξης 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

                                                                                        

 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής σας  

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (9), για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή 

σας. 

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μετακινήστε το κουμπί ON / OFF (9) στη θέση "ON" 

και θα δείτε ότι το LED (5) αναβοσβήνει  μπλε χρώμα. Το ηχείο θα αναπαράγει ένα ήχο 

καλωσορίσματος που σημαίνει ότι η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη.  

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μετακινήστε το κουμπί ON / OFF (9) στη θέση 

"OFF". 

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη LED (5) θα αναβοσβήνει μπλε ή πράσινο, 

ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής. 

1. Μικρόφωνο 
2. LED ένδειξης φόρτισης 
3. Ήχος - 
4.  Ήχος + 
5. Ένδειξη LED 
6. Πλήκτρο Menu 
7. Σύνδεση Line-In 
8. Σύνδεση USB 
9. Πλήκτρο On/Off 
10. Πλήκτρο Play/Pause και 
Ελέγχου 
 



Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής  

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, η λειτουργία αντιστοίχησης θα ξεκινήσει αυτόματα. Για να 

την αλλάξετε σε line-in λειτουργία, πρέπει μόνο να συνδέσετε το καλώδιο ήχου 

(περιλαμβάνεται) στη line-in σύνδεση (7). Πατήστε το κουμπί μενού (6) για εναλλαγή 

μεταξύ των διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής.  

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία line-in, η ένδειξη LED (5) αλλάζει το χρώμα της σε πράσινο. 

Φόρτιση της μπαταρίας  

Όταν η συσκευή σας δεν εκπέμπει κανέναν ήχο ή αρχίσετε να ακούτε κάποια παρεμβολή σε 

μικρή απόσταση, ενώ έχει επιλεγεί η λειτουργία Bluetooth, πρέπει να το φορτίσετε. 

Συνδέστε το mini USB άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στο Energy Music Box BZ1 

Bluetooth(8) και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε θύρα USB που μπορεί να παρέχει ενέργεια 

(PC, φορτιστή τοίχου USB, αυτοκίνητο, κλπ). Το LED ένδειξης φόρτισης(2) θα γίνει κόκκινο 

και όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε την μπαταρία σε καλή κατάσταση, συνιστάται 

να μην φορτίζετε την μπαταρία έως ότου εξαντληθεί πλήρως. Ομοίως, μην διακόπτετε τη 

διαδικασία φόρτισης, μέχρι η μπαταρία να είναι πλήρως φορτισμένη. Σε περίπτωση που η 

διαδικασία φόρτισης δεν πραγματοποιείται με τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή αν 

διεξάγεται χρησιμοποιώντας μία πηγή που παρέχει λιγότερο του 1Α, η ενδεικτική λυχνία 

LED δεν θα σβήσει, αλλά θα μειώσει την ένταση της. 

 

Σύζευξη Bluetooth  

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth, η λειτουργία σύζευξης 

θα ξεκινήσει αυτόματα. Την  ίδια στιγμή, η διαδικασία αναζήτησης και αντιστοίχισης θα 

ξεκινήσει στη δική σας συσκευή Bluetooth® (smartphone, tablet, laptop, κλπ). Αφού έχετε 

εντοπίσει το Energy Music Box BZ1 Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε "Connect" και οι 

δύο συσκευές θα γίνουν ζεύγος αμέσως χωρίς να τοποθετήσετε κωδικούς ζευγαρώματος.  

Το ηχείο θα αναπαράγει έναν ήχο που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί.  

Για να συζεύξετε το ηχείο με την τελευταία συσκευή και πάλι, το μόνο που χρειάζεται είναι 

να ενεργοποιήσετε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει 

αυτόματα. 

 

 

 



Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής 

Μόλις έχετε ολοκληρώσει τη σύζευξη του Energy Music Box BZ1 Bluetooth, μπορείτε να 

ελέγχετε την ένταση του ήχου από το ηχείο. Για να τα πραγματοποιήσετε αυτό, πιέστε τα 

πλήκτρα "-" (3) ή "+" (4). 

Για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το πλήκτρο PLAY / 

PAUSE (10) μία φορά. 

Για να ακούσετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι, πιέστε το  "-" (3) ή το "+" (4) . 

Έλεγχος ομιλίας 

Μόλις έχετε ολοκληρώσει τη σύζευξη του Energy Music Box BZ1 Bluetooth με το κινητό ή το 

smartphone σας, μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και να χρησιμοποιείτε το 

ενσωματωμένο μικρόφωνο για να μιλήσετε από το ηχείο. Για να απαντήσετε σε μια 

εισερχόμενη κλήση πατήστε το πλήκτρο (10) και όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο (10) 

πάλι για να τερματίσετε την κλήση. Αν ακούτε μουσική όταν λάβετε μια κλήση, η μουσική 

θα σταματήσει και όταν τερματίσετε την κλήση η μουσική θα συνεχιστεί. 

Line-in 

Είναι επίσης δυνατό να απολαύσετε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth χωρίς τη σύζευξή 

του με οποιοδήποτε Bluetooth συσκευή, χάρη στη line-in σύνδεση (7), όπου μπορείτε να 

συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου με βύσμα 3,5 χιλιοστών και το άλλο άκρο του στη συσκευή 

σας .  

Το Energy Music Box BZ1 Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσετε να 

χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λειτουργία line-in, δεν είναι δυνατόν να 

ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής ούτε την ένταση του ηχείου. Θα πρέπει να το κάνετε 

από τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη. 

 

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 ή στο 
http://support.soyntec.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. 
 
Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
 
Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα. 
 
© 2013 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved. 

 

 

 


