
URBANISTA SYDNEY BLUETOOTH SPEAKER
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το φορητό ηχείο Sydney Bluetooth. 

Το ηχείο έχει σχεδιαστεί για να υφίσταται βροχή & ελαφρύ βρέξιμο, αλλά δεν θα πρέπει να 
βυθιστεί στο νερό.

Φροντίζετε να έχετε πάντα τα καλύμματα & τα προστατευτικά από σιλικόνη τοποθετημένα σωστά, 
ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία του προϊόντος.

1. AUX – in 3.5 mm
2. Micro USB, DC 5V
3. Κουμπί power
4. Play/Pause
5. Μικρόφωνο



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

On/Off: Κρατήστε πατημένο το κουμπί power για 3 δευτερόλεπτα
Σύζευξη: Κρατήστε πατημένο το κουμπί Play/Pause για 3 δευτερόλεπτα
Ένταση ήχου: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα + & - για αύξηση και μείωση 
αντίστοιχα

  Εμπρός/Πίσω: Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα + & -

Χρόνος αναπαραγωγής 4-5 ώρες
Χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες
Εμβέλεια 10 μέτρα
Έκδοση Bluetooth 3.0
Δείκτης αντίστασης νερού IPX4



ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα της Urbanista σχεδιάζονται & κατασκευάζονται έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των 
αναγκών του πελάτη, και τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία του από τη χρήση τους.

Αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους μας ως εταιρεία να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα 
και σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, όπως είναι ευρέως κατανοητό, τα ηλεκτρονικά προϊόντα μπορεί 
κάποιες φορές να παρουσιάσουν προβλήματα, και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις να οφείλεται σε 
ελάττωμα κατασκευής. Για αυτό το λόγο προσφέρουμε ένα (1) έτος πλήρους εγγύησης με αντικατάσταση, 
από την ημερομηνία αγοράς,  για προϊόντα μας που τυχόν παρουσιάσουν κάποιο κατασκευαστικό 
ελάττωμα.

URBANISTA ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Η Urbanista AB εγγυάται ότι, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, το παρόν προϊόν δεν θα παρουσιάσει 
ελαττώματα κατασκευής και συναρμολόγησης για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αρχικής αγοράς του 
από τον πελάτη. 
Η εγγύηση αντικατάστασης ισχύει μόνο εάν το ελαττωματικό προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη 
αγοράς του, πάνω στην οποία πρέπει να διακρίνεται καθαρά η ημερομηνία έκδοσης. 

Εάν πιστεύετε ότι αγοράσατε ένα προϊόν μας με ελάττωμα κατασκευής ή συναρμολόγησης, παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο σημείο αγοράς ή στον εξουσιοδοτημένο διανομέα μας, μαζί με την απόδειξη, ώστε το 
προϊόν να ελεγχθεί, και εάν όντως παρουσιάζει τέτοιο ελάττωμα, να αντικατασταθεί με καινούργιο. Εάν 
εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχει διαθέσιμο στο σημείο πώλησης ή στον διανομέα, η 
Urbanista AB θα μεριμνήσει για την όσο γίνεται ταχύτερη αντικατάστασή του απ' ευθείας από την ίδια.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση κακής χρήσης ή κακομεταχείρισης του προϊόντος, χρήση σε αντίθεση 
με τις οδηγίες της Urbanista, φυσική φθορά, κακή σύνδεση, ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή. 
Η Urbanista AB δεν θα είναι υπέυθυνη καθ' οιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση έμμεσων, εξ' αμελείας, 
ειδικών και περαιτέρω ζημιών που μπορεί να προκύψουν από κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης του 
προϊόντος, ανεξαρτήτως της νομικής θεωρίας πάνω στην οποία ο ισχυρισμός περί του αντιθέτου μπορεί 
να βασίζεται.

Η συγκεκριμένη εγγύηση εκχωρεί στον αγοραστή συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, που δεν περιορίζουν 
ή αλλοιώνουν τα δικαιώματα που προκύπτουν για τον καταναλωτή, με βάση τη νομοθεσία της χώρας του.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποιήσεις:
- Περιέχονται μικρά εξαρτήματα/τεμάχια που ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού. Ακατάλληλο για παιδιά 
μικρότερα των τριών ετών.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Συνεχής επί μακρόν έκθεση σε δυνατή μουσική/ήχους είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. 
Αποφύγετε τα πολύ δυνατά επίπεδα έντασης ήχου κατά τη χρήση του προϊόντος, ειδικά για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα.

Προφυλάξεις:
- Μην εκθέσετε το προϊόν σε νερό, παρατεταμένη ηλιοφάνεια, πτώσεις, χτυπήματα και βάρος.

Για περαιτέρω ερωτήσεις/διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στο

info@urbanista.com 

Για οδηγίες χρήσης, ασφάλειας, προφυλάξεις κτλ σε άλλες γλώσσες, επισκεφθείτε το:
For warranty and safety instructions in other languages:

  Vous trouvez les réstrictions de sécurité et d’autres informations ici:

  Usted encontrará las restricciones de seguridad y otra información aquí:

http://us.urbanista.com/pages/translations 

http://us.urbanista.com/pages/translations
mailto:info@urbanista.com

