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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ακουστικά DALI IO. Στη DALI, έχουμε κίνητρο το γνήσιο πάθος για τη μουσική και την 
καλή αναπαραγωγή της. Η ανάπτυξη και τελειοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αύξηση του ρεαλισμού της εμπειρίας 
οικιακής ψυχαγωγίας είναι ο κύριος στόχος στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι είναι τα 
καλύτερα ακουστικά στον κόσμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσέξτε να μην 
καταστρέψετε τα 
αντικείμενα κατά την 
αποσυσκευασία του 
κουτιού. Στην απίθανη 
περίπτωση που λείπει 
κάτι, επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο ή τον 
διανομέα της DALI. Ίσως 
θελήσετε να κρατήσετε 
τη συσκευασία για 
πιθανή μελλοντική 
χρήση. Διαφορετικά, 
απορρίψτε τη 
συσκευασία υπεύθυνα, 
ανακυκλώστε τα μέρη 
της όπως πρέπει.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συσκευασία των ακουστικών DALI IO-4 περιέχει:
 Καλώδιο USB-C
 Στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm
 Θήκη με κορδόνι

Η συσκευασία των ακουστικών DALI IO-6 περιέχει:
 Καλώδιο USB-C
 Στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm
 Προσαρμογέα πτήσης
 Θήκη ταξιδιού
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3 x 

2 x 

1 x 

2.  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ  
ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ακουστικά IO 
θα αναπαραγάγουν 
φωνητικά μηνύματα που 
θα σας καθοδηγήσουν 
και θα σας ειδοποιήσουν 
για την κατάσταση 
λειτουργίας τους.

Τα ακουστικά DALI IO-4 και IO-6 είναι επαναφορτιζόμενα 
ασύρματα ακουστικά Bluetooth, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και με USB είτε με συμβατική ενσύρματη 
σύνδεση. Το μοντέλο IO-6 ενσωματώνει επιπλέον προαιρετική 
ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC).

Τα κουμπιά ελέγχου, οι υποδοχές σύνδεσης και οι ενδείξεις των 
ακουστικών IO απεικονίζονται στο διάγραμμα στα αριστερά.
Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

ANC
(DALI IO-6 )
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3.1 Ξεκινώντας τη χρήση
Τα ακουστικά IO αποστέλλονται με επαρκή φόρτιση της μπαταρίας για αρχική 
χρήση, ώστε να μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε και να τα απολαύσετε αμέσως.

 Παρόλο που τα ακουστικά IO θα έχουν φορτισμένη μπαταρία 
κατά την πρώτη ενεργοποίησή τους, συνιστάται να τα συνδέσετε 
σε φορτιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 
USB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κανονικός φορτιστής 
USB για κινητά τηλέφωνα ή μια υποδοχή USB υπολογιστή 
που ενσωματώνει κατάλληλη τροφοδοσία ρεύματος. Όταν 
συνδεθούν σε φορτιστή, η ένδειξη μπαταρίας των ακουστικών 
θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση και θα 
ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν φορτιστούν πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η στάθμη φόρτισης της 
μπαταρίας αναγγέλλεται 
με φωνητική ειδοποίηση 
των ακουστικών κατά την 
ενεργοποίηση και όταν 
είναι πολύ χαμηλή.

Εάν αφήστε τα ακουστικά 
σας ενεργοποιημένα 
χωρίς αναπαραγωγή 
ήχου, χωρίς σύνδεση 
μίνι βύσματος και με 
την ακύρωση θορύβου 
απενεργοποιημένη 
(μόνο IO-6), θα 
απενεργοποιηθούν 
αυτόματα μετά από 10 
λεπτά.

3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO

 Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά IO, μετακινήστε τον 
διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ΟΝ, ώστε να φαίνεται η 
πράσινη ένδειξη. Όταν είναι ενεργοποιημένα και αποσυνδεθούν 
από έναν φορτιστή μπαταρίας, η στάθμη φόρτισης της 
μπαταρίας θα εμφανιστεί στην ένδειξη της μπαταρίας. Η 
ένδειξη της μπαταρίας αλλάζει χρώμα από πράσινο (φόρτιση 
> 50%) σε πορτοκαλί και μετά σε κόκκινο για να υποδείξει τη 
φθίνουσα φόρτιση. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.
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1 sec

 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοίχισης Bluetooth, 
ενεργοποιήστε τα ακουστικά και σπρώξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας 
στη μεγαλύτερη απόσταση από τη θέση του για ένα δευτερόλεπτο.

 Η ένδειξη Bluetooth των ακουστικών θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα 
για να υποδείξει τη λειτουργία αντιστοίχισης.

 Τώρα ανοίξτε το μενού ρύθμισης Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να 
αντιστοιχίσετε με τα ακουστικά σας και επιλέξτε "DALI IO" στη λίστα 
των διαθέσιμων συνδέσεων.

 Η ένδειξη Bluetooth στα ακουστικά θα είναι συνεχώς μπλε όταν 
συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth. Όταν αναπαράγετε στη συνέχεια 
μουσική ή πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις από τη συσκευή 
Bluetooth, η ροή ήχου της θα δρομολογηθεί μέσω των ακουστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν αντιστοιχιστεί 
καμία συσκευή 
εντός 3 λεπτών, τα 
ακουστικά σας θα 
απενεργοποιήσουν 
αυτόματα τη λειτουργία 
αντιστοίχισης Bluetooth.

Μπορεί να χρειαστεί 
να επιλέξετε ειδικά 
τα ακουστικά IO ως 
συσκευή αναπαραγωγής 
σε ορισμένες εφαρμογές 
ήχου.

Εάν τα ακουστικά σας 
αναπαράγουν ήχο μέσω 
σύνδεσης USB όταν 
έχει πραγματοποιηθεί 
σύνδεση Bluetooth, η 
σύνδεση Bluetooth θα 
έχει προτεραιότητα.

Τα ακουστικά IO θα απομνημονεύσουν συνολικά τέσσερις προηγουμένως 
συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth και θα προσπαθήσουν αυτόματα να 
συνδεθούν με την συσκευή που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα όταν 
ενεργοποιήθηκαν. Αν η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα 
δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα συνεχίσουν κατεβαίνοντας στη 
λίστα των συσκευών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

3.2 Σύνδεση Bluetooth
Για να συνδέσετε τα ακουστικά IO σε μια πηγή ήχου 
Bluetooth, όπως ένα smartphone, πρέπει να βάλετε τα 
ακουστικά σε λειτουργία αντιστοίχισης Bluetooth.

3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ακύρωση θορύβου 
IO-6 δεν θα λειτουργήσει 
και η ποιότητα ήχου των 
ακουστικών ενδέχεται να 
υποβαθμιστεί ελαφρώς 
όταν τα ακουστικά 
χρησιμοποιούνται σε 
παθητική λειτουργία.

Αν τα ακουστικά σας 
αναπαράγουν ήχο μέσω 
σύνδεσης Bluetooth ή 
USB όταν τοποθετηθεί 
βύσμα mini-jack, η 
σύνδεση mini-jack θα έχει 
προτεραιότητα.

3.3 Ενσύρματες συνδέσεις
Αναλογικές συνδέσεις ήχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο 
mini-jack για να συνδέσετε τα ακουστικά IO σε 
μια συσκευή με συμβατική έξοδο ακουστικών.

 Απλά συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο 
στην υποδοχή στο αριστερό ακουστικό και 
στην υποδοχή ακουστικών της πηγής.

Τα ακουστικά IO δεν χρειάζεται να είναι 
ενεργοποιημένα για να αναπαράγουν ήχο μέσω 
ενσύρματης σύνδεσης μίνι βύσματος, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την 
παθητική λειτουργία, ακόμη και αν η μπαταρία 
τους είναι εξαντλημένη, ωστόσο για βέλτιστη 
ποιότητα ήχου είναι πάντα καλύτερα να 
χρησιμοποιούνται σε ενεργή λειτουργία .

3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO
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3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η υποδοχή USB του 
υπολογιστή διαθέτει 
κατάλληλη παροχή 
ρεύματος, η μπαταρία 
των ακουστικών θα 
φορτιστεί ενώ είναι 
συνδεδεμένα.

Ο ήχος mini-jack 
και Bluetooth έχουν 
προτεραιότητα έναντι 
του ήχου USB. Ο ήχος 
USB θα σιγήσει όταν τα 
ακουστικά συνδεθούν 
μέσω mini-jack ή κατά 
την αναπαραγωγή ήχου 
Bluetooth.

3.3 Ενσύρματες συνδέσεις
Συνδέσεις USB
Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο στα ακουστικά IO μέσω 
σύνδεσης USB σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή.

 Απλά συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο USB στην 
υποδοχή στο δεξί ακουστικό και στην υποδοχή USB 
του υπολογιστή.

Τα ακουστικά θα είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή ως 
συσκευή εξόδου ήχου USB.

8



3 x 

2 x 
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3.4 Ελέγχοντας τα ακουστικά DALI IO
Όταν τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή ήχου μέσω 
Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή ήχου μέσω ενός κουμπιού 
που είναι ενσωματωμένο στον κεντρικό πίνακα του δεξιού ακουστικού. Εάν η 
συσκευή ήχου Bluetooth είναι ένα smartphone, το κουμπί μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την απάντηση και τον τερματισμό τηλεφωνικών κλήσεων.

 Πατήστε το κουμπί μία φορά για αναπαραγωγή ή παύση του ήχου ή για 
απάντηση ή τερματισμό μιας κλήσης.

 Πατήστε το κουμπί δύο φορές συνεχόμενα γρήγορα για να περάσετε στην 
αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

 Πατήστε το κουμπί τρεις φορές συνεχόμενα γρήγορα για να περάσετε στην 
αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.

 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον 
εικονικό βοηθό smartphone (Siri, Google Assistant για παράδειγμα). Πατήστε 
το κουμπί μια φορά για να απενεργοποιήσετε τον εικονικό βοηθό.

Η ένταση των ακουστικών για τις πηγές ήχου Bluetooth και USB ελέγχεται μέσω 
κουμπιών ενσωματωμένων στον εξωτερικό δακτύλιο του δεξιού ακουστικού.

 Πατήστε την επάνω πλευρά του εξωτερικού δακτυλίου για να αυξήσετε την 
ένταση των ακουστικών.

 Πατήστε την κάτω πλευρά του εξωτερικού δακτυλίου για να μειώσετε την 
ένταση των ακουστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία ελέγχου 
αναπαραγωγή/
παύση, επόμενο και 
προηγούμενο δεν 
υποστηρίζονται μέσω 
σύνδεσης USB.

3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO
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3.5 Ακύρωση θορύβου (μόνο για IO-6)
Τα ακουστικά IO-6 ενσωματώνουν ενεργή τεχνολογία ακύρωσης 
θορύβου (ANC), η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
ενόχληση των θορύβων του περιβάλλοντος - για παράδειγμα, 
τον γενικό θόρυβο της πόλης και τον θόρυβο της καμπίνας του 
αεροσκάφους.

Η τεχνολογία ακύρωσης θορύβου IO-6 ενσωματώνει επίσης 
μια επιλογή διαφάνειας που επιτρέπει στους ήχους του 
περιβάλλοντος να περνούν μέσα από τα ακουστικά απρόσκοπτα. 
Η διαφάνεια μπορεί να σας επιτρέψει να ακούτε συνομιλίες 
ή σημαντικούς ήχους περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να 
βγάλετε τα ακουστικά σας.

Η ακύρωση θορύβου ελέγχεται από ένα κουμπί στην άκρη του 
δεξιού ακουστικού.

 Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε την 
πλήρη ακύρωση θορύβου και για δεύτερη φορά για την 
επιλογή διαφάνειας.

 Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την 
ακύρωση θορύβου και τη διαφάνεια.

3. ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO

ANC
(DALI IO-6 )
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4.1 Μαξιλάρια αυτιών
Τα μαξιλάρια αυτιών των ακουστικών IO μπορούν να 
αφαιρεθούν για καθαρισμό ή αντικατάσταση. Τα μαξιλαράκια 
αυτιών κουμπώνουν μέσω σύνδεσης μπαγιονέτ.

 Για να βγάλετε ένα μαξιλαράκι, απλά γυρίστε το 
αριστερόστροφα και ανασηκώστε το από το ακουστικό.

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά μαξιλαριών αυτιών 
μέσω του τοπικού σας διανομέα ή του διανομέα DALI ή 
απευθείας από τη DALI στη διεύθυνση www.dali-speakers.com

4.  ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν αντικαθιστάτε 
τα μαξιλαράκια, 
βεβαιωθείτε ότι 
περιστρέφονται 
πλήρως δεξιόστροφα 
και κουμπώνουν με 
διπλό κλικ στη θέση 
τους. Τα μαξιλαράκια 
αυτιών που έχουν 
τοποθετηθεί εσφαλμένα 
θα επηρεάσουν την 
αναπαραγωγή μπάσων 
των ακουστικών και 
την απόδοση ακύρωσης 
θορύβου.

4.2 Καθαρισμός
Αν τα ακουστικά χρειάζονται καθαρισμό, σκουπίστε τις επιφάνειές 
τους με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί για επίμονα σημάδια, 
αλλά είναι σημαντικό τα ακουστικά σας να μην βραχούν. Δεν συνιστάται 
η χρήση λειαντικών υγρών ή καθαριστικών υγρών με διαλύτες.

Περιστρέψτε το 
μαξιλαράκι προς 
τα αριστερά 
για να το 
αφαιρέσετε.

Χρησιμοποιήστε τις σημάνσεις 
στο μαξιλαράκι και το περίβλημα 
για να ευθυγραμμίσετε σωστά το 

ακουστικό.
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 Για να επανεκκινήσετε τα 
ακουστικά σας, χρησιμοποιήστε 
μια μικρή ακίδα (π.χ. έναν 
συνδετήρα) για να πιέσετε και να 
κρατήσετε πατημένο το κουμπί 
επαναφοράς, που βρίσκεται 
στο δεξί ακουστικό, για δύο 
δευτερόλεπτα ενώ τα ακουστικά 
είναι ενεργοποιημένα.

Τα ακουστικά θα διατηρήσουν τη 
μνήμη συσκευών Bluetooth κατά 
την επανεκκίνηση.

4.  ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ  
ΑΚΌΥΣΤΙΚΑ DALI IO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις σχετικά 
με τη λειτουργία 
ή την απόδοση 
των ακουστικών 
σας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την 
υποστήριξη της DALI  
στη διεύθυνση:  
www.dali-speakers.com

 Για να επαναφέρετε τα ακουστικά 
στις εργοστασιακές τους 
ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε 
πατημένα τα δύο κουμπιά 
αύξησης και μείωσης της έντασης 
του ήχου ενώ ταυτόχρονα σύρετε 
τον διακόπτη τροφοδοσίας στη 
θέση αντιστοίχισης Bluetooth 
ενώ τα ακουστικά είναι 
ενεργοποιημένα.

Τα ακουστικά θα επανεκκινήσουν 
σε εργοστασιακή (αχρησιμοποίητη) 
κατάσταση χωρίς τις αποθηκευμένες 
συσκευές Bluetooth.

4.3 Επανεκκίνηση και Επαναφορά
Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή τα ακουστικά σας συμπεριφέρονται 
παράξενα, ίσως χρειαστεί να τα επανεκκινήσετε ή, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους.
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