Με μια ματιά

Ρολόι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BTC1
Ρολόι - Ξυπνητήρι

Ισχύς:
Οδηγοί:
Αντίσταση:
Ευαισθησία:
Απόκριση Συχνοτήτων:
Έκδοση/Εμβέλεια Bluetooth:
Θύρα Φόρτισης:
Μπαταρία:
Διάρκεια Φόρτισης:
Διαστάσεις:
Βάρος:

Πίσω όψη

6W (2x 3W)
40mm
3Ω
80dB
120Hz-20KHz
v4.2 / έως 10m
micro USB
1500mAh
≈ 4 ώρες
152x84x50mm
382g

TF

Είσοδος AUX

a. Μουσική
b. Φόρτιση τηλεφώνου

Θύρα microSD

Πιέστε στιγμιαία για
ενεργοποιήση της λειτουργίας:

2

Πιέστε παρατεταμένα:

3

Ρυθμίστε την ώρα:

Πιέστε στιγμιαία:

4
4

1
2
3

Θύρα φόρτισης

Καλώδιο φόρτισης
micro USB

USB

Πιέστε στιγμιαία για αυτόματη σάρωση
και αποθήκευση σταθμών:

Πιέστε στιγμιαία για επιλογή
αποθηκευμένου σταθμού:

4

Ρυθμίστε την ένταση της φωνής:

Ρυθμίστε τα λεπτά:

5

6

Πιέστε παρατεταμένα
για αποδοχή:

2

Πιέστε στιγμιαία για
Προηγούμενο/Επόμενο κομμάτι:

3

Πιέστε παρατεταμένα για αναζήτηση
προς τα Πίσω/Εμπρός:

4

Ρυθμίστε την ένταση της φωνής:

1

1
2

BT

Στην Bluetooth συσκευή σας αναζητήστε και
συνδεθείτε με το όνομα μοντέλου:

BTC1

Τηλ. κλήσεις - Πλήκτρο

FM

1

Πιέστε παρατεταμένα για ρύθμιση
της φωτεινότητας της οθόνης:

OFF

2

- Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη. Φυλάξτε μακριά από υγρά
ή μέρη με υπερβολική υγρασία, βροχή, χιόνι κ.λπ.
- Η χαμηλή στάθμη της μπαταρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε
αδύναμη ή ανέφικτη σύνδεση με άλλη συσκευή.
- Μην υπερφορτίζετε τη μπαταρία της συσκευής.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή κοντά σε πηγές υψηλής θερμότητας,
φωτιά, κεριά, καλοριφέρ, άμεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά
απορρίμματα. Παραδώστε σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός
εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ | Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο
ραδιοεξοπλισμός, BTC1, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πιέστε στιγμιαία για επιλογή λειτουργίας:

CLOCK

Απενεργοποιείτε το ξυπνητήρι πατώντας στιγμιαία
οποιοδήποτε πλήκτρο. Στην περίπτωση που δεν το
απενεργοποιήσετε, σταματά αυτόματα μετά από ένα
(1) λεπτό.

Πιέστε στιγμιαία για Αναπαραγωγή/Παύση:

BLUETOOTH

Καλώδιο ήχου
3.5mm

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία του ρολογιού μπορείτε
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι
πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο “>”.

1

Για ασφαλή κατάργηση και αφαίρεση του USB
πατήστε το πλήκτρο Μ για επιλογή διαφορετικής
λειτουργίας.

Πλήκτρο
Πιέστε παρατεταμένα
για αποδοχή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέστε παρατεταμένα για
χειροκίνητη σάρωση σταθμών:

Πιέστε στιγμιαία:

Ρυθμίστε τα λεπτά:

5

Ραδιόφωνο

Επαναφορά
εργοστ.

Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη

3

Ρυθμίστε την ώρα:

1

DC 5V RESET AUX

Θύρα USB

USER
MANUAL

2

Πιέστε παρατεταμένα:

Ένδειξη LED
USB

Οδηγίες
χρήσης

1

Ξυπνητήρι

Πιέστε στιγμιαία για
Αποδοχή/Τερματισμό κλήσης:
Διπλό κλικ για Επανάκληση
τελευταίου αριθμού:

Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους,
η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς (που
αποδεικνύεται από τη νόμιμη απόδειξη αγοράς), περιορίζεται
στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος και έχει ισχύ
μόνο στην Ελλάδα.

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. Τα υπόλοιπα λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησίων των αντίστοιχων κατόχων.

Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ
Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, ΤΚ 175 64
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9410888
email: desk@damkalidis.gr
www.CrystalAudio.gr

Overview

Clock

Technical Specifications

BTC1
Alarm - Clock

6W (2x 3W)
40mm
3Ω
80dB
120Hz-20KHz
v4.2 / up to 10m
micro USB
1500mAh
≈ 4 hours
152x84x50mm
382g

Power:
Drivers:
Impedance:
Sensitivity:
Freq. Response:
Bluetooth version/Range:
Charging Port:
Battery:
Charge Time:
Dimensions:
Weight:

Rear view

1
2
3

Long press:

Adjust Time:

TF

1

Short press to
activate alarm clock:

2

Long press:

3

Adjust Time:

Short press:

4

LED Indicator
USB

Alarm

USB port

AUX In

4

2
3
4

Adjust Minutes:

5

1

Charging port

In the box
User
Manual

User Manual

USER
MANUAL

micro USB-USB
charging cable

Short press to Scan and Save
available radio stations automatically:

Short press to select a
saved radio station:

Long press
to confirm settings:

6

2

Short press to select song
(previous/Next):

3

Long press to
Rewind/Forward:

4

Adjust Volume:

Adjust Volume:

Long press
to confirm settings:

1
2

On your Bluetooth enabled device Search for the
Alarm clock under the model name:

BTC1

Short press to switch between Modes:

CLOCK

Press any button to stop the Alarm while ringing.
If no button is pressed while ringing, the Alarm
stops automatically after one (1) minute.

WARRANTY

In order to safely eject & remove your USB stick
choose firstly a different Mode by pressing M button.

1

BT

Tel. calls - Button

FM

1

Long press to adjust
the Brightness of the display:

OFF

2

- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- This product is not waterproof. It should be kept away from
any kind of liquids and places of extreme humidity, rain, snow.
- Low battery may lead to “Poor” or “Lost” Bluetooth connection.
- Do not overcharge the battery of the device.
- Avoid exposing the product to excessive heat sources such as
fire, candles, radiators, direct sunlight etc.
- This product should not be treated as household waste.
Please hand over to the applicable collection point for the
recycling of electronic equipment.
DECLARATION OF CONFORMITY | Radio equipment and telecommunications
terminal equipment, Directive 2014/53/EU | Crystal Audio hereby declares that
the product, BTC1, 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

BLUETOOTH

3.5mm
audio cable

While in Clock Mode you may Activate or
Disactivate the Alarm clock by pressing the “>”
button shortly.

Short press to Play/Pause:

Long press to Scan and Save
radio stations manually:

Button

5

WARNING

1

Adjust Minutes:

Reset
microSD slot

USB

Short press:

DC 5V RESET AUX

a. Play music
b. Charge your phone

FM Radio

Short press to
Answer/End call:
Double click to Redial
last telephone number:

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

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.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

D & J DAMKALIDIS SA
44 Zefyrou str., P. Faliro, PC 175 64
Support: 210 9410888
email: desk@damkalidis.gr
www.CrystalAudio.gr

