W828NB
Active Noise Cancelling
Bluetooth Stereo Headphones
ANC

Features
• Active Noise Cancelling (ANC) headphones for optimum performance
• Qualcomm Bluetooth V5.0 ensures low power with high transfer and stable connection
• 25 hours playback with Bluetooth and ANC functions switched on
• Ergonomic over-ear design with comfortable and soft earcups
• Metallic paint and metal scraps for beautiful appearance and exquisite skill
• Collapsible headphones comes with a secure travel pouch
• Supports AUX wired input which maintains ANC functionality

Specifications
Bluetooth version
Bluetooth profiles
Effective distance
Input
Playback time
Charging time
Frequency response
Sensitivity(SPL)
Impedance
www.edifier.com

: Bluetooth V5.0
: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
: 10m
: DC5.0V 1A
: Approx. 25 hours
: Approx. 4 hours
: 20Hz-20KHz
: 100dB
: 24Ω

Package Info
Inner Carton
Master Carton
PCS/CTN

Color options
Black
White

198 x 91 x 243mm (LxWxH), 0.637 kg (gross weight)
472 x 261 x 432mm (LxWxH), 6.93 kg (gross weight)
10

EAN code

6923520240333
6923520240340
*All specifications are subject to change without notice.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΘΘ

Διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ πριν τθν χριςθ του προϊόντοσ και κρατιςτε τισ οδθγίεσ για
μελλοντικι χριςθ.
Χαρακτηριςτικά
 Τβριδικι ενεργι λειτουργία εξουδετζρωςθ κορφβου (ANC) για βζλτιςτο αποτζλεςμα
 Bluetooth V 5.0 για ςτακερι μετάδοςθ ςιματοσ
 25 ϊρεσ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ και με ενεργοποιθμζνθ τθν λειτουργία ANC
 Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ , με άνετθ μαλακι δερματίνθ
 Αναδιπλοφμενοσ βραχίονασ, κικθ μεταφοράσ
 Θ λειτουργία ANC υποςτθρίηετε τόςο τθν αςφρματθ όςο και ςτθν ενςφρματθ ςφνδεςθ
Προδιαγραφζσ
Ζκδοςθ Bluetooth: Bluetooth V 5.0
Πρωτόκολλα Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HFP
Αποτελεςματικι απόςταςθ: 10 m
Χρόνοσ αναπαραγωγισ: περίπου 25 ϊρεσ
Χρόνοσ φόρτιςθσ: περίπου 4 ϊρεσ
Είςοδοσ: 5.0 V 1A
Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 20 Hz-20Hz
Ευαιςκθςία: 100dB
φνκετθ αντίςταςθ: 24Ω
Ηϊνθ ςυχνότθτασ: 2.402 GHz-2.480 GHz
Ιςχφσ RF: ≤ 20 dBm(EIRP)
 Ο χρόνοσ αναπαραγωγισ και ο χρόνοσ φόρτιςθσ ενδζχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με το επίπεδο
ζνταςθσ ιχου και τισ θχθτικζσ πθγζσ.
• Ο ςχεδιαςμόσ και οι προδιαγραφζσ μποροφν να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ για να
γίνουν βελτιϊςεισ.

Σι περιζχει η ςυςκευαςία

Ακουςτικά

Θικθ μεταφοράσ

Καλϊδιο ιχου 3,5mm

Καλϊδιο USB

Εγχειρίδιο χριςθσ

Ειςαγωγή ςτο προϊόν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ενδεικτικι λυχνία
Διακόπτθσ ANC
Θφρα καλωδίου ιχου 3.5 mm
Δείκτθσ πολλαπλϊν λειτουργιϊν/φόρτιςθσ
Κουμπί πολλαπλϊν χριςεων(MFB)
Αφξθςθ ζνταςθσ +/επόμενο κομμάτι
Μείωςθ ζνταςθσ -/προθγοφμενο κομμάτι
κφρα φόρτιςθσ

Οδηγίεσ λειτουργίασ
1. Φόρτιςθ
Κατά τθ χριςθ, εάν μόνο θ κόκκινθ λυχνία αναβοςβινει, υποδεικνφει ότι το επίπεδο μπαταρίασ
είναι ςε χαμθλό επίπεδο, χρθςιμοποιιςτε το μετά από πλιρθ φόρτιςθ.
Κόκκινο φωσ ςτακερό αναμμζνο = φόρτιςθ
Κόκκινο φωσ ςβθςτό = πλιρωσ φορτιςμζνο
Χρόνοσ φόρτιςθσ: περίπου 4 ϊρεσ για πλιρθ φόρτιςθ
Προειδοποίηςη: Οι επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ που υπάρχουν ςτο προϊόν πρζπει να διατίκεται
ςωςτά για ανακφκλωςθ. Μθν απορρίπτεται τισ μπαταρίεσ ςτθν φωτιά υπάρχει κίνδυνοσ ζκρθξθσ.
2. Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ
Λειτουργία
Χειριςμόσ
Πιζςτε παρατεταμζνα το MFB
Ενεργοποίθςθ
για 3 δεφτερα
Απενεργοποίθςθ
Ενεργοποίθςθ ANC
Απενεργοποίθςθ ANC

Πιζςτε παρατεταμζνα το MFB
για 3 δεφτερα
Μετακινιςτε τον διακόπτθ ANC
ςτθν κζςθ ON
Μετακινιςτε τον διακόπτθ ANC
ςτθν κζςθ OFF

Ζνδειξη
Σο μπλε φωσ κα είναι ςτακερά
αναμμζνο για 1 δεφτερο
Σο κόκκινο φωσ κα είναι
ςτακερά αναμμζνο για 1
δεφτερο
Σο πράςινο φωσ είναι ςτακερά
αναμμζνο
Σο πράςινο φωσ είναι ςβθςτό

3. φηευξθ
1. φνδεςθ Bluetooth
 Παρακαλοφμε ακολουκιςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν ςφνδεςθ μζςω Bluetooth
Λειτουργία
Χειριςμόσ
Ζνδειξη
Όταν ενεργοποιθκεί και χωρίσ
να είναι ςυνδεδεμζνο, πατιςτε
και κρατιςτε το MFB για 3
Κόκκινο και μπλε
Ειςζλκετε ςε κατάςταςθ
δευτερόλεπτα.
φωσ αναβοςβινει
ςφηευξθσ
Όταν απενεργοποιθκεί,
Εναλλάξ
πατιςτε παρατεταμζνα το MFB
για 7 δευτερόλεπτα

 Ρυκμίςτε το τθλζφωνο για να αναηθτιςετε και να ςυνδεκείτε με το W828NB, μετά τθν επιτυχι
ςφηευξθ, κα υπάρχει μια προτροπι ιχου και το μπλε φωσ κα αναβοςβινει αργά.

θμείωςθ:
 Σα ακουςτικά κα βγουν από τθ λειτουργία ςφηευξθσ αν αποτφχουν να ςυνδεκοφν μζςα ςε 2
λεπτά και κα απενεργοποιθκοφν αυτόματα αν δεν ςυνδεκοφν εντόσ 5 λεπτϊν μετά το χρονικό όριο.
 Ο κωδικόσ PIN για τθ ςφνδεςθ είναι "0000", εάν χρειάηεται.
 Μετά τθ ςφηευξθ, θ ςφηευξθ κα αποκθκευτεί ςτα ακουςτικά και ςτο κινθτό τθλζφωνο. Σα
ακουςτικά κα ςυνδεκοφν αυτόματα με τθν τελευταία ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι όταν χρθςιμοποιθκοφν
τθν επόμενθ φορά.

2. υνδζςτε δφο ςυςκευζσ Bluetooth ταυτόχρονα
 υνδζςτε τα ακουςτικά με τθν πρϊτθ ςυςκευι.
• Απενεργοποιιςτε τα ακουςτικά και πατιςτε παρατεταμζνα το MFB για να κάνετε επανεκκίνθςθ
και αφιςτε το να ειςζλκει ςε κατάςταςθ ςφηευξθσ, κάντε τθν ςφηευξθ με τθ δεφτερθ ςυςκευι.
• Λειτουργιςτε τθν πρϊτθ ςυςκευι για να ςυνδεκεί με τα ακουςτικά " EDIFIER W828NB” και
ολοκλθρϊςατε τθν ςφνδεςθ δφο ςυςκευϊν Bluetooth ταυτόχρονα.
θμείωςθ:
Όταν δφο ςυςκευζσ ζχουν διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα (π.χ. ζνα ζχει Android και το άλλο
είναι iOS®), οριςμζνεσ λειτουργίεσ (παφςθ τραγοφδια ςε Android™ και να παίξει τραγοφδια ςε iOS®)
ενδζχεται να αντιμετωπίςετε κακυςτεριςεισ. Παρακαλοφμε να γνωρίηετε ότι αυτό είναι
φυςιολογικό.

4. Βαςικζσ λειτουργίεσ κλιςθσ
Λειτουργία
Απάντθςθ ειςερχόμενθσ
κλιςθσ
Απόρριψθ κλιςθσ
Σζλοσ κλιςθσ
Ενεργοποίθςθ βοθκοφ φωνισ
Απενεργοποίθςθ βοθκοφ
φωνισ

Κατάςταςη ακουςτικών
Ειςερχόμενθ κλιςθ
Κουδοφνιςμα
Ειςερχόμενθ κλιςθ
Κουδοφνιςμα
Ομιλία
υνδεδεμζνο ςε ςυςκευι
Ο βοθκόσ φωνισ είναι ενεργόσ

5. Αναπαραγωγι μουςικισ
 Αναπαραγωγι μουςικισ μζςω Bluetooth
Λειτουργία
Κατάςταςη ακουςτικών
Αφξθςθ ζνταςθσ
Αναπαραγωγι μουςικισ
Μείωςθ ζνταςθσ
Αναπαραγωγι μουςικισ
Προθγοφμενο τραγοφδι

Αναπαραγωγι μουςικισ

Επόμενο τραγοφδι

Αναπαραγωγι μουςικισ

Παφςθ αναπαραγωγισ
υνζχεια αναπαραγωγισ

Αναπαραγωγι μουςικισ
Παφςθ αναπαραγωγισ

Χειριςμόσ
Πατιςτε το MFB
Πατιςτε παρατεταμζνα το MFB
για 2 δευτερόλεπτα
Πατιςτε το MFB
Πατιςτε το MFB 2 φορζσ
Πατιςτε το MFB 2 φορζσ

Χειριςμόσ
Πατιςτε το κουμπί +
Πατιςτε το κουμπί Πατιςτε παρατεταμζνα το
κουμπί Πατιςτε παρατεταμζνα το
κουμπί +
Πατιςτε το MFB μια φορά
Πατιςτε το MFB μια φορά

θμείωςθ:
• Όταν θ ζνταςθ των ακουςτικϊν ζχει οριςτεί ςτο μζγιςτο επίπεδο, κα ακοφςετε ζνα θχθτικό τόνο.
• Για να απολαφςετε λειτουργίεσ ελζγχου απομακρυςμζνθσ αναπαραγωγισ (προθγοφμενο κομμάτι/
Παφςθ/αναπαραγωγι), βεβαιωκείτε ότι το κινθτό ςασ τθλζφωνο υποςτθρίηει το πρωτόκολλο
AVRCP.
 Αναπαραγωγι μουςικισ μζςω AUX
Αυτό το προϊόν υποςτθρίηει είςοδο ιχου AUX. Μπορείτε να ακοφςετε μουςικι με τθ ςφνδεςθ
ςυςκευι αναπαραγωγισ μουςικισ με καλϊδιο ιχου 3.5mm.

θμείωςθ:
Όταν ςυνδζςετε τα ακουςτικά με καλϊδιο ιχου 3.5 mm, τα ακουςτικά κα απενεργοποιθκοφν και θ
λειτουργία κουμπιϊν δεν κα είναι διακζςιμθ.

υντήρηςη
Κατά τθ χριςθ, παρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τισ ακόλουκεσ ςυμβουλζσ.
• Διατθρείτε το προϊόν μακριά από υγρά μζρθ για να αποφφγετε οποιαδιποτε ηθμιά ςτο εςωτερικό
κφκλωμα.
• Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κατά τθν ζντονθ άςκθςθ ι με πολφ ιδρϊτα. Εμποδίςτε τον ιδρϊτα
να πζςει ςε αυτό γιατί κα προκαλζςει ηθμιά.
• Μθν βάηετε το προϊόν ςε κζςεισ εκτεκειμζνεσ ςτον ιλιο ι με υψθλι κερμοκραςία. Θ υψθλι
κερμοκραςία κα μειϊςει τθν διάρκεια ηωισ των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων, κα προκαλζςει βλάβθ
ςτθν μπαταρία και παραμόρφωςθ ςτα πλαςτικά εξαρτιματα.
• Μθν βάηετε το προϊόν ςε κρφα μζρθ για να αποφφγετε βλάβεσ ςτο εςωτερικό κφκλωμα.
• Μθν αποςυναρμολογείτε το προϊόν. Σο μθ επαγγελματικό προςωπικό μπορεί να βλάψει
το προϊόν.
• Μθν ρίχνετε ι χτυπάτε το προϊόν με ςκλθρό αντικείμενο για να αποφφγετε τθν καταςτροφι του
εςωτερικοφ κυκλϊματοσ.
• Μθν χρθςιμοποιείτε δραςτικζσ χθμικζσ ουςίεσ για να κακαρίςετε το προϊόν.
• Μθν χρθςιμοποιείτε αιχμθρά αντικείμενα ςτθν επιφάνεια του προϊόντοσ.
Εάν το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργιςει ςωςτά, ςτείλτε το ςε εξουςιοδοτθμζνο κατάςτθμα.

Αντιμετώπιςη προβλημάτων
Αναβοςβινει κόκκινο φωσ αντί για μπλε
o Μασ υποδεικνφει ότι θ ςτάκμθ τθσ μπαταρίασ είναι ςε χαμθλά επίπεδα και ότι τα ακουςτικά
χρειάηονται φόρτιςθ.
Σο κόκκινο φωσ είναι ςβθςτό κατά τθν φόρτιςθ
o Ελζγξτε ότι τα ακουςτικά είναι τοποκετθμζνα ςωςτά μζςα ςτθν βάςθ φόρτιςθσ.
o Όταν τα ακουςτικά δεν χρθςιμοποιοφνται για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, θ μπαταρία κα
ειςζλκει ςε κατάςταςθ αναςτολισ, κα πρζπει να τθν φορτίςετε περίπου 30 λεπτά και μετά κα
ανάψει το κόκκινο φωσ.

Κακόλου ιχοσ
o Ελζγξτε αν τα ακουςτικά λειτουργοφν.
o Ελζγξτε αν θ ζνταςθ των ακουςτικϊν είναι ςε κατάλλθλο επίπεδο.
o Ελζγξτε αν τα ακουςτικά είναι ςωςτά ςυνδεδεμζνα με το κινθτό τθλζφωνο.
o Ελζγξτε αν τα ακουςτικά λειτουργοφν μζςα ςτο όριο τθσ απόςταςθσ λειτουργίασ των Bluetooth
ςυςκευϊν.
Θ ποιότθτα ιχου είναι κακι
o Ελζγξτε αν το κινθτό τθλζφωνο βρίςκεται ςε μια περιοχι με ιςχυρό ςιμα.
o Βεβαιωκείτε ότι τα ακουςτικά βρίςκονται ςε απόςταςθ (10m) από το κινθτό ςασ τθλζφωνο και
δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξφ των ακουςτικϊν και του κινθτοφ τθλεφϊνου.
Όταν παίηετε μουςικι, δεν μπορείτε να ελζγξετε τθν παφςθ/αναπαραγωγι/προθγοφμενο
κομμάτι/επόμενο κομμάτι μζςω ακουςτικϊν.
o Βεβαιωκείτε για τθν υποςτιριξθ ςυηευγμζνθσ ςυςκευισ AVRCP προφίλ.

ΠΡΟΟΧΗ
Κίνδυνοσ ζκρθξθσ αν θ μπαταρία ζχει αντικαταςτακεί εςφαλμζνα.
Αντικαταςτιςτε μόνο με τον ίδιο ι ιςοδφναμο τφπο.
Προειδοποίθςθ οι μπαταρίεσ (μπαταρία ι μπαταρίεσ που ζχουν εγκαταςτακεί) δεν πρζπει να
εκτίκενται ςε υπερβολικι κερμότθτα, όπωσ θλιοφάνεια ι παρόμοιεσ καταςτάςεισ.

Για να αποτρζψετε πικανζσ βλάβεσ ακοισ, μθν ακοφτε ςε υψθλά επίπεδα ζνταςθσ
για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ.
Κατανοιςτε πλιρωσ το εγχειρίδιο χριςθσ πριν από τθ χριςθ.
Βεβαιωκείτε ότι θ πθγι ιχου ςασ ζχει χαμθλά επίπεδα ζνταςθσ ι είναι
απενεργοποιθμζνθ ςε περίπτωςθ που φφγετε.
ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Θ ςιμανςθ αυτι υποδεικνφει ότι αυτό το
προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά αντικείμενα. Πρζπει να τθν
ανακυκλϊςετε υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ και τθ βιϊςιμθ επαναχρθςιμοποίθςθ
των υλικϊν πόρων. Για να επιςτρζψετε τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι ςασ,
παρακαλοφμε κάντε χριςθ των ςυςτθμάτων επιςτροφισ και ςυλλογισ ι
επικοινωνιςτε με τον λιανοπωλθτι όπου αγοράςτθκε το προϊόν. Μποροφν να πάρουν αυτό το
προϊόν για τθν περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ!
Για να εγγυθκείτε τθν προςωπικι ςασ αςφάλεια, ΜΗ φοράτε ή κρατάτε τα ακουςτικά ςτην
περιοχή του βηματοδότη (πιο λίγο από 10 εκατοςτά).
Μθν τοποκετείτε το βφςμα ςε θλεκτρικζσ πρίηεσ.
Εποπτεφετε τα παιδιά όταν χρθςιμοποιείτε τον εξοπλιςμό, το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
Μθν ακοφτε για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ ςε υψθλά επίπεδα ζνταςθσ μπορεί να βλάψει
τθν ακοι ςασ.
Θ λειτουργία των διακοπτϊν ςτο ςφςτθμα Hi-Fi ι τα ακουςτικά μπορεί να προκαλζςουν κλικ
που ςε υψθλι ζνταςθ ιχου μπορεί να επθρεάςουν τθν ακοι ςασ.
Επομζνωσ, ρυκμίςτε πάντα το ςτοιχείο ελζγχου ζνταςθσ πριν από τθν εναλλαγι μεταξφ
διαφορετικϊν (δζκτθσ, πικάπ, CD Player κ.λ.π.) ι ςυνδζςτε τα ακουςτικά.
Για τθν οδικι αςφάλεια, μθν χρθςιμοποιείτε ακουςτικά ςτθν οδιγθςθ ι τθ ποδθλαςία
Για τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ παρακαλοφμε επιςκεφτείτε το site www.dot-media.gr

