
 
 

      BLUETOOTH PARTY  
            MIC SPEAKER 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

 Έλεγχος ηχούς & φωτισμού 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 1200mAh 

 Διαστάσεις προϊόντος: 85*60*230χιλ.  

 Έκδοση Bluetooth: V2.1 + EDR 

 Διάρκεια ζωής μπαταρίας: ~ 3 ώρες 

 Συνδέεται ασύρματα σε συσκευές Bluetooth  
 

 
 
1. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
3. ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΗΧΟΥΣ 
5. ΕΝΔΕΙΞΗ BLUETOOTH 
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ AUX IN 
7. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ AUX OUT 
8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
9. ΗΧΕΙΟ 
 
 
 



Φόρτιση: 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο πριν την πρώτη χρήση. 

 Φορτίστε το προϊόν συνδέοντας το καλώδιο USB σε έναν φορτιστή με ελάχιστη έξοδο 
ισχύος DC5V 1A. 

 Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 

 Η ένδειξη σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. 
 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση & σύζευξη μέσω Bluetooth 
1. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να ενεργοποιήσετε 

το προϊόν. Το προϊόν μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής για σύζευξη μέσω Blue-
tooth. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να αλλάξετε εφέ 
φωτισμού LED. 

3. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για απο-
σύνδεση από την τρέχουσα συσκευή Bluetooth. 

4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να 
απενεργοποιήσετε το προϊόν. 

 
Σύζευξη μέσω Bluetooth 
1. Ενεργοποιήστε το προϊόν. Το προϊόν μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής για σύ-

ζευξη μέσω Bluetooth. Κατόπιν ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού τηλεφώνου 
ή tablet σας και πιέστε στην επιλογή αναζήτησης για κοντινές συσκευές Bluetooth. Θα 
δείτε το PM 20 στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν. 

2. Επιλέξτε το “PM 20” για σύζευξη και σύνδεση. 
3. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε κωδικό, πληκτρολογήστε “0000” 

και πιέστε ΟΚ. 
4. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για απο-

σύνδεση από την τρέχουσα συσκευή Bluetooth και είσοδο ξανά σε λειτουργία αναμονής 
για σύζευξη.  

 
Για να συνδέσετε μεταξύ τους 2 μικρόφωνα PM20 για περισσότερη διασκέδαση 
1. Συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου AUX- OUT του ενός PM20 με την υποδοχή εισόδου 

ήχου AUX-IN του άλλου PM20. 
2. Πλέον θα μπορείτε να τραγουδάτε μαζί με κάποιον φίλο σας και η μουσική και τα λόγια 

του τραγουδιού σας να ακούγονται όλα μαζί από το ηχείο του ενός PM20! 
3. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο ήχου AUX-OUT του MP20 σε μεγαλύ-

τερο, εξωτερικό ηχείο, για περισσότερη ένταση.  
 
Ηχώ 
1. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ηχούς (ECHO) για να επιλέξετε επίπεδο ηχούς. Είναι δια-

θέσιμα 5 διαφορετικά επίπεδα (από 1-5). 
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ηχούς (ECHO) για αναπαραγωγή/ παύση της αναπα-

ραγωγής μουσικής. 
Φωτισμός LED 
1. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να ενερ-

γοποιήσετε το φωτισμό LED. 
2. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να αλλά-

ξετε χρώμα φωτισμού με την εξής σειρά: Κόκκινο  Πράσινο  Σκούρο μπλε  Πορ-
τοκαλί  Ανοικτό μπλε  Τυχαίο  Συγχρονισμός μουσικής  Απενεργοποίηση.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συγχρονισμό μουσικής σε λειτουργία Bluetooth. 
 



Σημείωση FCC: 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται 
στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 
1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές.  
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να μπορεί να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανο-
μένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ακούσια λειτουργία. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στο προϊόν χωρίς την έγγραφη άδεια του υπεύθυνου 
για τη συμβατότητα της συσκευής μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότησή σας ως προς τη 
χρήση της συσκευής. 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κλάσης Β, όπως ορίζονται 
από το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα πρότυπα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν 
επαρκή προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η 
συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και 
– αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες – μπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργο-
ποιώντας ή απενεργοποιώντας τη συσκευή. Σ’ αυτή την περίπτωση, ενθαρρύνουμε το χρή-
στη να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
 
 Αλλάξτε το σημείο τοποθέτησης ή τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης, 
 Μεγαλώστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της κεραίας, 
 Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από αυτό όπου έχετε συν-

δέσει τον δέκτη 
 Επικοινωνήστε με το κατάστημα απ’ όπου προμηθευτήκατε το προϊόν ή με έναν 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό για βοήθεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


