
 
 
 

  DBT 305 

Ρύθμιση λειτουργίας: 
Αυτή η συσκευή διαθέτει δύο διαφορετικές λειτουργίες: 
Λειτουργία Bluetooth Ηχείου και Λειτουργία Αφύπνισης. 
Λειτουργία Bluetooth Ηχείου: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί .  
Τώρα η συσκευή είναι σε λειτουργία Bluetooth Ηχείου και δεν 
μπορεί να οριστεί αφύπνιση. 
Λειτουργία Αφύπνισης: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  .  για 
να απενεργοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth Ηχείου. Τώρα 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και ορίσετε αφύπνιση ενώ η 
λειτουργία Bluetooth ηχείου δεν είναι διαθέσιμη. 
Κουμπιά & Υποδοχές: 
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1. ON/OFF Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Λειτουργίας 
Ηχείου/ Αναπαραγωγή Μουσικής / Παύση/ Τηλεφωνική 
Κλήση Ανοιχτής Ακρόασης/ Ορισμός  Ώρας  και Αφύπνισης. 

2. Μετάβαση σε προηγούμενο τραγούδι/Ενεργοποίηση 
οπίσθιου Φωτισμού με παρατεταμένο 
πάτημα/Απενεργοποίηση Ηχείου 

3. Μετάβαση σε επόμενο τραγούδι/Με παρατεταμένο 
πάτημα Ρύθμιση Φωτεινότητας (3 διαθέσιμα επίπεδα 
Φωτεινότητας) 

4. Μείωση Έντασης/ Ρύθμιση Ώρας προς τα πίσω 
5. Αύξηση Έντασης/ Ρύθμιση Ώρας προς τα εμπρός 
6. TF Υποδοχή Κάρτας 
7. USB Υποδοχή Φόρτισης 
8. RESET Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων  
9. AUX Υποδοχή Aux-In 

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ηχείου 
ΟΝ: Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. 
OFF: Πατήστε το κουμπί   για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
ηχείου μόνο. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την συσκευή πατήστε 
το  , αφού πρώτα πατήσετε παρατεταμένα  το κουμπί ⅼⅼ◄ . 
Ρύθμιση Ώρας/Αφύπνισης 

1.  Πατήστε το κουμπί  και μεταβείτε στην Λειτουργία 
Αφύπνισης . Πατήστε -/+ για να επιλέξετε την σωστή ώρα, 
πατήστε ⅼ◄∕►ⅼ για να αλλάξετε σε ΄ώρα/ λεπτά/ επαναφορά 
ώρας , Αφύπνιση 1 ώρα/ λεπτά, Αφύπνιση 1 Ενεργοποίηση 
ΟΝ/ Απενεργοποίηση OFF, Αφύπνιση 1 επαναλαμβανόμενο 
κουδούνισμα, Αφύπνιση 1 Κουδούνισμα, Αφύπνιση 2 ώρα/ 
λεπτά, Αφύπνιση 2 Ενεργοποίηση ΟΝ/ Απενεργοποίηση OFF, 
Αφύπνιση 2 επαναλαμβανόμενο κουδούνισμα, Αφύπνιση 2 
Κουδούνισμα . Πατήστε -/+για να προσαρμόσετε το 
περιεχόμενο της κάθε επιλογής. Πατήστε   για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας  αφού ολοκληρώσετε τη 
ρύθμιση. 

2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ΟΝ/ΟFF) Αφύπνισης: Η 
ένδειξη OFF σημαίνει απενεργοποιημένη λειτουργία 
Αφύπνισης, ενώ η ένδειξη ON σημαίνει ενεργοποιημένη 
λειτουργία Αφύπνισης. Στην οθόνη θα εμφανίζεται το 
εικονίδιο . 

3. Ρύθμιση Επανάληψης Κουδουνίσματος Αφύπνισης: Η ένδειξη 
ONE σημαίνει ότι το ξυπνητήρι θα κουδουνίσει μόνο μια 
φορά. Η ένδειξη Loop σημαίνει ότι το κουδούνισμα θα είναι 
επαναλαμβανόμενο. 

4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το 
κουδούνισμα Αφύπνισης. 

5. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα ⅼ◄∕►ⅼ για 
να απενεργοποιήσετε την λειτουργία στις Ρυθμίσεις 
Λειτουργίας Αφύπνισης. 

Ρύθμιση Bluetooth Ηχείου : 
Πως να συνδέσετε το κινητό σας μέσω Bluetooth. 

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε την συσκευή και θα ακούσετε έναν ήχο 
επιβεβαίωσης. Η φωτεινή λυχνία στο πίσω μέρος θα γίνει 
μπλε και θα αναβοσβήνει αργά. 

2. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth του κινητού 
τηλεφώνου, αναζητήστε την συσκευή DBT-305 και 
συνδεθείτε. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση θα ακουστεί ένας 
ήχος επιβεβαίωσης και η μπλε λυχνία θα σταματήσει να 
αναβοσβήνει και η μουσική σας μπορεί να αναπαραχθεί μέσω 
του ηχείου Bluetooth. Ο χρόνος σύζευξης διαρκεί περίπου 1 
λεπτό. Σημείωση: Η συσκευή Bluetooth διαθέτει λειτουργία 
απομνημόνευσης της τελευταίας σύνδεσης. Απενεργοποιήστε 
την λειτουργία Bluetooth του προηγούμενου κινητού που 
είχατε συνδεθεί πριν συνδεθείτε με νέο. 

3. Χρήση πλήκτρων: Πατήστε το ⅼ◄ για να μεταβείτε στο 
προηγούμενο τραγούδι, πατήστε το ►ⅼ για να μεταβείτε στο 
επόμενο, πατήστε το – για να μειώσετε την ένταση, πατήστε 
το + για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε το  για 
παύση/αναπαραγωγή. Πατήστε το  για να απαντήσετε σε μια 
κλήση, πατήστε το  παρατεταμένα για να απορρίψετε μια 
κλήση. Πατήστε το  για να τελειώσετε μια  απαντημένη 
κλήση και να συνεχιστεί η αναπαραγωγή μουσικής. 

4. Πατήστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε το ηχείο, όταν δεν το χρειάζεστε ώστε να 
εξοικονομήσετε μπαταρία. (Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα αν δεν είναι σε λειτουργία και δεν έχει εντολή 
λειτουργίας για 10  συνεχόμενα λεπτά). 
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Πως να συνδεθείτε μέσω της υποδοχής AUX (Εξωτερική 
Σύνδεση Καλωδίου Ήχου) 
Αυτή η συσκευή έχει την δυνατότητα να συνδέεται με κάθε είδους 
συσκευή ήχου( π.χ. κινητά,pad, mp3, κασετόφωνα, CD Player,   
Ραδιόφωνα, κλπ) μέσω  του βύσματος 3.5 mm AUX της συσκευής 
ήχου και της υποδοχής AUX του ηχείου, μπορείτε να συνδεθείτε 
άμεσα και να αναπαράγετε την μουσική σας μέσω σύνδεσης AUX IN. 
Πως να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή για Micro SD/TF 
κάρτα. 
Εισάγετε την κάρτα μνήμης  MICRO SD/TF στην υποδοχή TF και θα 
ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή των αρχείων της κάρτας. Υποστηρίζονται τα εξής είδη 
αρχείων: MP3 WAV. Υποστηρίζεται TF κάρτα μέγιστης 
χωρητικότητας 32GB. 
Πως να φορτίζετε την συσκευή. 
Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ένας προειδοποιητικός ήχος 
ακούγεται και η συσκευή απενεργοποιείται. Φορτίστε την συσκευή 
συνδέοντας το καλώδιο USB στην υποδοχή. Η ενδεικτική λυχνία που 
ανάβει σε κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζει. Όταν 
η λυχνία σβήσει η  φόρτιση θα έχει ολοκληρωθεί. Η πλήρης φόρτιση 
διαρκεί περίπου  3 ώρες. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας έπειτα από 
πλήρη φόρτιση στην μέγιστη ένταση είναι 5-6 ώρες. 
Λειτουργία Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (RESET) 
Εάν τα πλήκτρα δεν λειτουργούν, ενδέχεται η συσκευή να κόλλησε. 
Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε όπως ελέγξετε την στάθμη 
της μπαταρίας καθώς ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Εάν αυτό ισχύει, 
φορτίστε την συσκευή. Σε περίπτωση που η συσκευή κόλλησε ενώ η 
μπαταρία ήταν πλήρης, παρακαλούμε όπως εισάγετε ένα μυτερό 
εργαλείο στην υποδοχή reset και πιέσετε παρατεταμένα  για 3 
δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τον πομποδέκτη. 
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο 
στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει 
να εναποτίθενται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να 
προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομοιδής. Εκεί, τα διάφορα 
υλικά, θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και 
τα ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όροι Εγγύησης Προϊόντος 

1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Cobra Center ισχύει για περίοδο 
δύο (2) ετών για όλες τις συσκευές και έξι (6)  μήνες για όλα τα 
παρελκόμενα αυτών, όπως π.χ. μπαταρία, φορτιστή, κεραία, 
μικρομεγάφωνο και μικροακουστικό, από την ημερομηνία της 
πρώτης αγοράς.2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί 
σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της 
Cobra Center θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία 
κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την 
εργασία.3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του 
καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Η Cobra Center 
διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης, αν το προϊόν δεν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή 
αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) 
τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς από τον καταναλωτή.4. Δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στο 
service της εταιρείας που εδρεύει στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 
& Τεώ, Τ.Κ. 17778 στον Ταύρο Αττικής, καθώς επίσης και με την 
εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα 
σχετίζονται με την επισκευή του.5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης 
πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο service της Cobra 
Center.6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:• Περιοδικούς ελέγχους καλής 
λειτουργίας.• Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν 
χώρα σε μη εξουσιοδοτημένο service από την Cobra Center.• Λάθος 
χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος 
κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα 
εγχειρίδια χρήσης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων.• Προϊόντα τα 
οποία δεν φέρουν τον αριθμό σειράς (S/N) ή έχει παραβιαστεί το 
αυτοκόλλητο ασφαλείας (εάν υπάρχει).• Σύνδεση του προϊόντος με 
εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Cobra 
Center.• Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από ακραίες συνθήκες, 
αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, λάθος τάσεις του δικτύου 
παροχής ρεύματος ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον 
έλεγχο της Cobra Center.7. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε 
άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.8. Η 
εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η Cobra 
Center δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την 
επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα 
ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος. 
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