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Κωδ: ΣΠΙΚΕΡ 
LIGHTWAVE TRAVEL BEAT REACTIVE SPEAKERS 

Οδηγίες Χρήσης 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις 
• Για την πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε οποιοδήποτε εξάρτηµα του εξωτερικού µέρους του προϊόντος. 
• ∆ιαβάστε τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να το λειτουργήσετε. 
• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για µελλοντική αναφορά. 
• Ελαχιστοποιήστε την έκθεση του προϊόντος σε υγρασία, υπερβολικές θερµοκρασίες και υπερβολική δύναµη. 
• Ποτέ µην αναµιγνύετε µεταχειρισµένες και καινούριες µπαταρίες. Πάντα να τις αντικαθιστάτε ως σετ. Παιδιά κάτω των 12 θα 

πρέπει να τα επιβλέπουν ενήλικες. Πάντα να απορρίπτετε τις µπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, ποτέ µην τις 
πετάτε σε φωτιά αφού µπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυµατισµό. 

 
Σχεδιάγραµµα προϊόντος 

 
 
 
1. Βάλτε 4 Χ ΑΑ µπαταρίες στο διαµέρισµα των µπαταριών. Βγάλτε το 

καλώδιο ήχου πριν βάλετε το κάλυµµα στη θέση του. Βεβαιωθείτε 
ότι το καλώδιο βγαίνει σωστά από την εγκοπή. 

 

 
 
 
 
 
2. Βάλτε το βύσµα στην είσοδο ακουστικών του MP3 player, του iPod, του CD player ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ήχου. 
3. Τοποθετήστε το ηχείο σε µια επίπεδη επιφάνεια και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί λειτουργίας µια φορά. 
4. Τα ταµπλό των ηχείων θα ανάψουν άσπρα, µετά θα γίνουν κόκκινα και µετά θα ακολουθήσει µια εναλλαγή χρωµάτων. Μόλις 

είναι ενεργή η έξοδος ήχου, η συνέχεια θα ξεκινήσει αυτόµατα. 
5. Για να αλλάξετε την ακολουθία χρωµάτων, πιέστε το κουµπί Mode µία φορά. Τα ηχεία τότε θα δείξουν το αρχικό χρώµα 

αυτής της νέας ακολουθίας, ακολουθούµενο από τα χρώµατα αυτής της ακολουθίας. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες να 
επιλέξετε, κάθε µία ένα συγκεκριµένο χρώµα: 
SNAKE (κόκκινο), WATERFALL (πράσινο) και RANDOM (µπλε). 
Ο φωτισµός των ηχείων µπορεί επίσης να ρυθµιστεί στο OFF πιέζοντας το κουµπί mode άλλη µια φορά. 

6. Χρησιµοποιήστε το κουµπί έντασης ήχου στη συσκευή ήχου σας για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου. 
7. Για να σβήσετε τα ηχεία, πιέστε το κουµπί λειτουργίας. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται 
ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
τοπικές ρυθµίσεις. 
 

 

Εναλλακτική είσοδος ρεύµατος 

Εγκοπή για το καλώδιο ήχου 

Βύσµα 3,5 mm 

ΚΟΥΜΠΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΥΜΠΙ 
MODE ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΑ ∆ΕΞΙ 


