
 

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της 
Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. 
Με αυτά τα 3.0 Bluetooth ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας 
ασύρματα, με καθαρότητα και ποιότητα ήχου, απαντώντας στις κλήσεις σας χάρη 
στο ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
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 
 

- Bluetooth v4.1, class II 
- Εύρος: μέχρι  10m 
- Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz ~ 20 KHz 
- Διάμετρος: 6 mm 
- Ευαισθησία: -42 dB±3 dB 
- Μπαταρία: 100 mAh 
- Τύπος μπαταρίας: λιθίου πολυμερίου 
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε χρήση): μέχρι 8 ώρες  
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε αναμονή): 300 ώρες 
- Μέθοδος φόρτισης: microUSB 
- Χρόνος φόρτισης: 1.5 ώρα 

 
Εμφάνιση επιπέδου μπαταρίας σε συσκευές iOS 
Υποστηρίζει πρωτόκολλα  HSP / HFP / A2DP /AVRCP  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

- Ακουστικά Sport 1 Bluetooth 
- Καλώδιο φόρτισης USB  
- Ανταλλακτικά ear pads 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1. ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
2. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ - / ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ + / ΕΠΟΜΕΝΟ  
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
5. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  
6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 

 

 

 

https://camo.githubusercontent.com/78606f30a96669e15643a6ea5f41a1fdc76b01cb/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323734352f353761643837326239303836392e6a7067


ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
πολλαπλών χρήσεων (1) για 2 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία (4) θα ανάψει 
μπλε. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης. Όσο η 
συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη, στην ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει το 
μπλε φωτάκι.  

Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
πολλαπλών χρήσεων για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν η 
απενεργοποίηση πραγματοποιηθεί. 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι λιγότερο από 10%, η ενδεικτική λυχνία (4) θα 
ανάψει κόκκινο και θα ακούσετε έναν ήχο υπενθύμισης φόρτισης της μπαταρίας.  

Συνδέστε την άκρη mini USB από το καλώδιο φόρτισης USB στην υποδοχή φόρτισης 
(6) και την άλλη άκρη USB σε οποιαδήποτε συσκευή με υποδοχή φόρτισης USB γα 
να φορτίσετε την συσκευή (PC, φορτιστές τοίχου USB, φορτιστές αυτοκινήτου, κλπ). 

Η ενδεικτική λυχνία (4) ανάβει κόκκινο όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας και 
μπλε όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.  

Προσοχή: Σας προτείνουμε να μην αφήνετε το ακουστικό Sport 1 Bluetooth 
αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα με άδεια μπαταρία. Σας προτείνουμε 
να φορτίζετε την μπαταρία του ακουστικού τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.  

 

ΣΥΖΕΥΞΗ BLUETOOTH 

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά Sport 1 Bluetooth και πατήστε το κουμπί πολλαπλών 
χρήσεων (1) για περίπου 4 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία (4) να 
αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε. Σε αυτό το σημείο, έχετε την δυνατότητα να 
συνδέσετε τα ακουστικά σας με το smartphone ή το tablet σας. Μόλις η συσκευή 
ανιχνεύσει τα ακουστικά Sport 1 ΒΤ, πατήστε σύνδεση (connect). Οι συσκευές θα 
συνδεθούν αμέσως και χωρίς κωδικούς. Θα ακούσετε έναν ήχο ο οποίος θα 
επιβεβαιώσει πως οι δυο συσκευές είναι συνδεδεμένες.  

 

 



 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Πατήστε τα κουμπιά της έντασης ήχου + (3) ή της έντασης ήχου - (2) για να 
προσαρμόσετε την ένταση του ήχου αναπαραγωγής. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν θα 
πλησιάζετε το μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο έντασης ήχου.  

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (1) για να σταματήσετε ή να διακόψετε την 
αναπαραγωγή.  

Πατήστε το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (2) για 2 δευτερόλεπτα για να 
μετακινηθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 

Έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε τις κλήσεις σας από τα ακουστικά σας εάν τα 
συνδέσετε με το κινητό σας τηλέφωνο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας μια φορά το κουμπί πολλαπλών 
χρήσεων (1), έντασης - (2) ή έντασης + (3). 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (1) μια φορά για να τερματίσετε την κλήση. 

ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 

Πατήστε δυο φορές το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (1) για να καλέσετε το πρώτο 
(πιο πρόσφατο) νούμερο που υπάρχει στο αρχείο των κλήσεών σας. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ 

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (1) για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να 
απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.   

 

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. 
© 2015 by Energy Sistem All rights reserved. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
O κατασκευαστής: Energy Sistem Soyntec SA 
Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain 
Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488 
Δηλώνουμε ότι το προϊόν: 
Energy Earphones Sport 1 Bluetooth  
που κατασκευάζεται στην Κίνα, 
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ. 
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