
Χαρακτηριστικά & Οδηγίες 
 
 
Μεγιστοποιήστε την εμπειρία των αγαπημένων σας παιχνιδιών χρησιμοποιώντας 
αυτά τα ακουστικά Bluetooth! Αφουγκραστείτε τους εχθρούς που έρπουν γύρω 
σας ενώ συνομιλείτε στην ομάδα σας για να αποφασίσετε την επόμενη στρατηγική 
κίνηση! 
 
 
 
01. Μικρόφωνο 
02. Ηχείο 
03. Αφαιρούμενα άγκιστρα  
04. Μείωση έντασης 
05. Τροφοδοσία (Power)/ 

Σιγή (Mute)/ Επανα-
σύνδεση (Reconnect) 

06. Αύξηση έντασης  
07. Ένδειξη LED   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Χαρακτηριστικά & Οδηγίες 
 
 
Σύνδεση (Pair) των ακουστικών 

   
 
1. Στο μενού Settings, πιέστε X 
στο αντικείμενο “Accessory 
Settings”. 
 

 
2. Πιέστε X στο εικονίδιο: Manage 
Bluetooth. 

 
3. Πιέστε X στο Yes για καταχώ-
ρηση συσκευής Bluetooth. 

   
 
4. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα 
ακουστικά και κατόπιν κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο τροφοδο-
σίας (power) μέχρι να αναβοσβή-
σει η ένδειξη LED με μπλε & 
πράσινο χρώμα. Τα ακουστικά 
είναι πλέον σε κατάσταση σύνδε-
σης με το PS3

TM
.  

 
5. Ενώ κρατάτε πατημένο το 
πλήκτρο τροφοδοσίας (power) και  
αναβοσβήνει η ένδειξη LED με 
μπλε & πράσινο χρώμα, πιέστε X 
για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. 
Αφού ολοκληρωθεί, το PS3™ θα 
εντοπίσει τις συσκευές 
Bluetooth® που είναι εντός 
εμβέλειας. 
 

 
6. Βρείτε τη συσκευή GBL-100 
από τη λίστα διαθέσιμων συ-
σκευών και πιέστε X. 

 
  

 
7. Πιέστε X, πληκτρολογήστε 
0000 (τέσσερα μηδενικά) ως 
κωδικό και πιέστε Χ στο ΟΚ.  

 
8. Θα εμφανιστεί το μήνυμα: 
Register completed (Η σύνδεση 
ολοκληρώθηκε). 
 

 
9. Πιέστε O δύο φορές στο χειρι-
στήριό σας για επιστροφή στο 
μενού Accessory Settings. 

   
 
10. Κάντε κύλιση και πιέστε X στο 
Audio Device Settings.  

 
11. Επιλέξτε το GBL-100 ως 
“input and output device” από τη 
λίστα. Πιέστε X για επιβεβαίωση 
της επιλογής σας. 
 

 
12. Κάντε κύλιση και πιέστε X στο 

ΟΚ. Τα ακουστικά Bluetooth® 
GBL-100 είναι έτοιμα για χρήση! 
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Αλλαγή άγκιστρων 
Αυτό το ακουστικά διαθέτουν αφαιρούμενα άγκιστρα: [L] για το αριστερό αυτί και 
[R] για το δεξί αυτί. Αφού διαλέξετε το κατάλληλο άγκιστρο, ακολουθήστε τις πα-
ρακάτω οδηγίες: 
 

    
 
 
 

Άγκιστρο 

Μπροστινός γάντζος 

1. Χρησιμοποιώντας τα νύχια 
σας, ανοίξτε προσεκτικά το 
γυαλιστερό κάλυμμα από την 
μπροστινή πλευρά όπως 
εικονίζεται  

2. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα 
από το σώμα της συσκευής, 
απαγκιστρώστε το πίσω μέρος 
και στη συνέχεια ανασηκώστε 
το από το σώμα της συσκευής. 

3. Παρατηρώντας τα 4 καρφάκια,  
αφαιρέστε απαλά το παλιό άγκι-
στρο και φυλάξτε το. 

4. Πάρτε στα χέρια σας το νέο 
άγκιστρο και ευθυγραμμίστε τα 
καρφάκια του με τις αντίστοιχες 
τρύπες στο ακουστικό. Σπρώξτε 
απαλά μέχρι να κουμπώσει στη 

θέση του. 

Καρφάκια 

Τρύπες 

5. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα στη 
θέση του και στη συνέχεια πιέστε απαλά 
μέχρι να κουμπώσει.     

Μπροστινός γάντζος 
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Φόρτιση και χρήση των ακουστικών 
Τα ακουστικά περιέχουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Πριν την 
πρώτη χρήση, σας συμβουλεύουμε να φορτίσετε τη μπαταρία για 3 ώρες.  
 
Για φόρτιση:  
1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο PS3®. 
2. Συνδέστε το βύσμα mini USB στην υποδοχή φόρτισης των ακουστικών.  
3. Η πράσινη ένδειξη LED ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει μετά τη 

φόρτιση.  
 
Σημείωση: Μην προσπαθήσετε να συνδέσετε (pair) τα ακουστικά ενώ φορτίζουν. 
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης δεν μπορεί να γίνει σύνδεση (pair) των ακουστικών 
με το PS3®. 
 
Χρήση των ακουστικών: 
1. Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

τροφοδοσίας για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να δείτε να αναβοσβήνει η μπλε και η 
πράσινη ένδειξη LED.  

2. Για να φορέσετε κάποιο ακουστικό, ανασηκώστε το άγκιστρο και περάστε το 
γύρω από το αυτί σας. Τοποθετήστε το στο αυτί σας για άψογη ηχητική απόδο-
ση.  

3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/-. 
4. Για σιγή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) (για λιγότερο από 1 

δευτερόλεπτο) και επαναλάβετε τη διαδικασία για ακύρωση της σιγής.     
5. Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλή-

κτρο τροφοδοσίας (power) γα 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED θα γίνει πράσινη 
και στη συνέχεια θα σβήσει. Η συσκευή έχει πλέον απενεργοποιηθεί. 

 
Σημείωση: Για να συνδέσετε ξανά τα ακουστικά σας με το PS3® οποιαδήποτε 
στιγμή, απλά πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) για να ενεργοποιήσετε τα 
ακουστικά και θα συνδεθούν αυτόματα.   
 
 


