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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα στερεοφωνικά ακουστικά ТМ SVEN!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© 2015. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο ειδικός σχεδιασμός των ακουστικών με μικρόφωνο SVEN AP-B250MV είναι ιδανικός για χρήση 
κατά την άθληση (βλ. Εικόνα 1). Τα στερεοφωνικά ακουστικά είναι συμβατά με PC, φορητό υπολο-
γιστή κι άλλες κινητές συσκευές μέσω μεταφοράς των δεδομένων πρωτοκόλλου Bluetooth. Επίσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τηλεφωνία και Internet, κατά τη διεξαγωγή βιντεοδιασκέψεων, 
σε εφαρμογές πολυμέσων και διαδραστικά παιχνίδια, καθώς κι για αναγνώριση της ομιλίας και διδα-
σκαλία ξένων γλωσσών.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Στερεοφωνικά ακουστικά – 1 τεμ.
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB για micro USB – 1 τεμ.
• Εγχειρίδιο χρήσης – 1 τεμ.
• Κάρτα εγγύησης – 1 τεμ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά κατά 
την οδήγηση.
• Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά σε 
μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα (παραπά-
νω από ένα τέταρτο), διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να 
προκληθεί η επιδείνωση της ακοής.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΤΗΤΕΣ
• Ειδικός σχεδιασμός των ακουστικών για χρήση κατά την άθληση.
• Συμβατότητα με PC* και κινητές συσκευές.
• Ασύρματη μετάδοση σήματος μέσω Bluetooth 4.1.
• Δυνατότητα διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων (κατά τη λειτουργία με κινητό τηλέφωνο).
• Διαχείριση μουσικών κομματιών και έντασης το ήχου κατά την ακρόαση.
• Βολικός πτυσσόμενος σχεδιασμός.
• Τυπική υποδοχή micro USB για τη φόρτιση των ακουστικών.

* Με την προϋπόθεση ότι το PC σας υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
a VOL+: επόμενο κομμάτι (σύντομη πίεση στη λειτουρ-
γία Bluetooth).Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (συνε-
χής πίεση, 3-5 δευτερόλεπτα).
b Ένδειξη LED.
c : πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποί-
ησης ακουστικών, αναζήτηση συσκευής διεπαφής (συ-
νεχής c πίεση μέχρι τη στιγμή ώσπου δείκτης b θα 
ξεκινήσει να εναλλάσσεται με μπλε και κόκκινο χρώμα) 
Αναπαραγωγή/Παύση (σύντομη πίεση στη λειτουργία 
«Bluetooth»). Το πλήκτρο διαχείρισης της κλήσης (στη 
λειτουργία «Bluetooth»).
d VOL–: επόμενο κομμάτι (σύντομη πίεση) Πλήκτρο 
χαμήλωσης της έντασης ήχου (συνεχής πίεση, 3-5 δευ-
τερόλεπτα).
e DC IN: υποδοχή micro USB για τη φόρτιση.
f MIC: μικρόφωνο.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
Προσοχή! Πριν τη λειτουργία η ενσωματωμένη μπα-
ταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη.

Φόρτιση της μπαταρίας ακουστικών
• Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα USB του PC ή στο 
φορτιστή USB, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB στο 
micro USB (περιλαμβάνεται). Κατά την διάρκεια της 
φόρτισης η ένδειξη b θα ανάβει με κόκκινο χρώμα.
• Όταν η συσκευή θα είναι πλήρως φορτισμένη, η έν-
δειξη b θα ανάψει με μπλε χρώμα. 
• Όταν η μπαταρία φτάνει σε χαμηλό επίπεδο, ακούγεται μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση, ενώ η 
ένδειξη LED b ανάβει με κόκκινο χρώμα.
• Η μπαταρία στα ακουστικά χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού, για αυτό και 
μην επιχειρείτε να την αφαιρέσετε ή να την αντικαταστήσετε, διότι αυτό μπορεί να σας στερήσει την 
εγγύηση ή να βλάψει τη συσκευή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
• Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο c. Κατά την ενερ-
γοποίηση η λυχνία b θα ανάψει με μπλε χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ξαναπατήστε και 
κρατήστε σταθερά το πλήκτρο c. Κατά την απενεργοποίηση η λυχνία b θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Πλήκτρα ελέγχου
Διεπαφή με τηλέφωνο:
• για να δεχτείτε εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο c; για να τερματίσετε τη συνομιλία ξανα-
πατήστε το πλήκτρο c;
• για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε σταθερά το πλήκτρο c (~2 δευ-
τερόλεπτα);

3

Εικ. 2. Συσκευή ακουστικών 

d

b
c

a

e f



GR

MS-302Lietotāja rokasgrāmata AP-B250MVΕγχειρίδιο χρήσης  

4

• με διπλή πίεση του πλήκτρου c (περίπου για 2 δευτερόλεπτα) θα μεταβείτε στην τελευταία κλήση.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής:
• κατά τη σύντομη πίεση του πλήκτρου c – Αναπαραγωγή/Παύση.

Τεχνολογία Bluetooth
• Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση ακουστι-
κών στις συμβατές συσκευές χωρίς τα καλώδια. Η μέγιστη ακτίνα μετάδοσης δεδομένων είναι 10 μέ-
τρα. Τα εμπόδια, όπως είναι οι τοίχοι, καθώς κι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να επηρεά-
σουν τη μετάδοση του σήματος.

Διεπαφή ακουστικών με συσκευή.
Προσοχή! Αρχικά βεβαιωθείτε ότι το PC σας υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Διαφορετικά 
η σύνδεση ακουστικών στον υπολογιστή μέσω Bluetooth δεν είναι δυνατή.
• Για τη μετάδοση του σήματος μέσω Bluetooth θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε το προϊόν με τη πυγή 
του σήματος (βλ. το Σχέδιο σύνδεσης στην εικ. 3). Για να γίνει αυτό, ενεργοποιήστε τα ακουστικά, ενώ 
πατάτε το πλήκτρο c και μεταβείστε στη λειτουργία αναζήτησης - η ένδειξη LED b θα ξεκινήσει να 
εναλλάσσεται με μπλε και κόκκινο χρώμα.
• Στην πηγή του σήματος (τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, smartphone κ.λπ.) θα πρέπει να επι-
λέξετε τη λειτουργία αναζήτησης του Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ονομασία του «SVEN 
AP-B250MV», με το οποίο θα πρέπει να γίνει σύνδεση*.
• Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, στα ακουστικά θα ακουστεί μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση κι η ένδει-
ξη λειτουργίας αναζήτησης θα διακοπεί. Εάν δεν θα συνδεθεί καμία από τις συσκευές, τα ακουστικά 
θα απενεργοποιηθούν αυτόματα σε πέντε λεπτά. Για να γίνει διεπαφή των συσκευών θα πρέπει να 
ξαναενεργοποιήσετε τα ακουστικά στη λειτουργία αναζήτησης**
• Κατά την ανταλλαγή των δεδομένων με συνδεδεμένες μέσω Bluetooth συσκευές, η ενδεικτική λυ-
χνία b των ακουστικών εμφανίζει σύντομες μπλε αναλαμπές.

* Για σύνδεση μέσω Bluetooth με ορισμένα μοντέλα συσκευών, πιθανόν, να χρειαστεί να εισαχθεί ο 
κωδικός «0000».
** Εάν το προϊόν ήδη αναφέρεται στη λίστα των συσκευών πηγής, η ενεργοποίηση εκ νέου της λει-
τουργίας αναζήτησης δεν απαιτείται. Επιλέξτε μόνο το όνομα του προϊόντος και την εντολή «Σύνδε-
ση» στην πηγή.

Εικ. 1. Πίνακας ελέγχου του υπογούφερ
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ΕΝΔΕΙΞΗ

Κατάσταση Ενδεικτική λυχνία

Φόρτιση μπαταρίας Κόκκινο

Έχει φορτίσει πλήρως Μπλε

Λειτουργία αναμονής Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει συχνά 

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει αργά 

Χαμηλή μπαταρία Κόκκινο με ήχο

Διεπαφή Εναλλαγή της μπλε και κόκκινες λάμψεις 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης Τιμές

Ευαισθησία, dB Ακουστικά: 113 ± 3
Μικρόφωνο: -38 ± 3

Εύρος συχνοτήτων, Hz Ακουστικά: 30 – 20.000
Μικρόφωνο: 100 – 10.000

Αντίσταση, Ωμ 32

Μεμβράνη, mm Ø 30

Τύπος σύνδεσης Bluetooth 4.1

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Ακτίνα μετάδοσης, μ έως 10

Διαρκεια λειτουργίας μπαταρίας, ώρες έως 11

Τροφοδοσια:
Μπαταρία ιόντων λιθίου, mAh
USB, B

200
DC5

Βάρος, γρ 39

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφορι-
ακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα ТМ SVEN συνέ-
χεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να 
έχουν αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.


