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Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και 
κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που 
ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση τέτοιων διακριτικών σημάτων 
από την Crystal Audio τελεί υπό άδεια.

• Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιήστε το καλώδιο
micro USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Υπάρχει

 η περίπτωση άλλο καλώδιο micro USB να μη φορτίσει σωστά
 ή και καθόλου τη μπαταρία των ακουστικών.

• Συνδέστε τη θύρα micro USB στα ακουστικά και τη θύρα USB 
σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή ή πρίζα φόρτισης.

• Καθώς η μπαταρία φορτίζει ανάβει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.
Η μπαταρία θα έχει φορτίσει πλήρως όταν η φωτεινή ένδειξη  
γίνει μπλε. 

• Μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB όταν θα έχει       
φορτίσει πλήρως η μπαταρία.

• Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.
• Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια  

της φόρτισης.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί       για περίπου 3 δευτερόλεπτα 
ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία ζεύξης. Κατά τη διαδικασία η 
φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινο-μπλε εναλλάξ.

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ‘Bluetooth’ της συσκευής σας. 
Αναζητήστε και επιλέξτε τα ακουστικά με το όνομα: 
“CRYSTAL AUDIO BIE-02”.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά μπορείτε να τα 
απενεργοποιείτε για εξοικονόμηση της μπαταρίας και μεγαλύτερη 
αυτονομία. Κατά την ενεργοποίηση συνδέονται αυτόματα με την 
τελευταία συσκευή με την οποία είχαν συνδεθεί, στα πρώτα 3 δευτ. 
αφού ενεργοποιηθούν, έτσι ώστε να μπορείτε να απαντήσετε άμεσα 
τις εισερχόμενες κλήσεις σας. Τα ακουστικά απενεργοποιούνται 
εάν δεν συνδεθούν με κάποια συσκευή για 3 λεπτά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός 
τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, 
BIE-02 Ασύρματα ακουστικά, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr
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Designed in Europe by Crystal Audio - Assembled in China with the 
highest quality standards.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned 
by Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Crystal Audio is 
under license.

WARRANTY
This product has a 1-year warranty, starting from the purchase 
date and is only valid with the proof of purchase (receipt or 
invoice). This warranty covers only the repair or replacement 
of the device and it is effective only in Greece.

• Please use the micro USB cable which is included in the  
packaging to charge the battery of the headphones.
There is always the chance that a different micro USB cable

 will not be able to charge correctly or at all the battery.
• Plug the micro USB connector into the headphone’s port 
 and the USB connector into any compatible USB device.
• While battery is charging the indication light is red.

When it turns blue the battery is fully charged. 
• When battery is fully charged please remove carefully the  

cable from the devices.
• The complete charge time is approximately 2 hours.
• The headphones are automatically deactivated during the  

 charge process.

1. Long press      button (3 seconds) to enter Pairing mode. 
While searching for available devices the indication light on 
the headphones changes colors (blue & red alternately).

2. Activate ‘Bluetooth’ mode on your device and search for 
available devices. Select the headphones when they are 
detected under the name “CRYSTAL AUDIO BIE-02”.

When the earphones are not in use, you can turn them off in 
order to preserve battery life. As soon as you turn them on, the 
earphones will connect to the last paired device automatically, 
in order for you not to miss any of your incoming calls.
The earphones will be automatically turned off if they are not 
connected to a device within 3 minutes.

DECLARATION OF CONFORMITY
Radio equipment and telecommunications 
terminal equipment, Directive 2014/53/EU

Crystal Audio hereby declares that the product, BIE-02 Wireless 
Headphones, is in conformity with provisions of the Directive 
2014/53/ΕU. The complete text of the Declaration of conformity can be 
found on the following webpage: www.CrystalAudio.gr


