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           Οδηγίες χρήσης 
 

Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας 
παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να 
τις φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. 
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Δύο μπαταρίες R6/LR6, AA, UM-3 
(δεν συμπεριλαμβάνονται) Ενεργοποίηση Επιλέξτε 

Συχνότητα 
   

  

Ένταση  
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Συντονισμός 

                                    
   



  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 

 
 

 Αν χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σας συνιστούμε 
   να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες κατασκευασμένες από την Panasonic. 
 

 Το ηχείο δεν διαθέτει μαγνητική κάλυψη. Μη το τοποθετείτε κοντά σε τηλεοράσεις, 
   ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές που ενδέχεται να δημιουργούν  
   μαγνητικό πεδίο. 
 
Αυτό το προϊόν ενδέχεται κατά τη χρήση να δεχτεί παρεμβολές από κινητά 
τηλέφωνα.  Αν προκύψει τέτοια παρεμβολή, παρακαλούμε απομακρύνετε το 
προϊόν από το κινητό τηλέφωνο. 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ζώνες Συχνοτήτων 
FM 87,5-108 ΜΗΖ
AM 520-1610 ΚΗΖ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ DC 3 V 

(Δύο μπαταρίες R6/LR6, AA, UM-3)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ 150 mW (μέγιστο)
ΗΧΕΙΟ 5,7 εκ. 8Ω
ΕΞΟΔΟΣ ακουστικό 8Ω
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB) 115 x 68 x 28 χιλ.
ΒΑΡΟΣ 128 γρ. (χωρίς τις μπαταρίες)
 
Σημείωση: 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.   
Το βάρος και οι διαστάσεις δίδονται κατά προσέγγιση. 
 
Χρόνος λειτουργίας  
 
Ο χρόνος λειτουργίας σε ώρες ισχύει κατά προσέγγιση, σε θερμοκρασία 
25 °C και λειτουργία πάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 
Αλκαλικές μπαταρίες  
ξηρού στοιχείου Panasonic: FM    95  
                                                AM   125  
 

 Ο χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερος, αναλόγως των  
   συνθηκών λειτουργίας του προϊόντος. 
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Ε  Γ  Γ  Υ  Η  Σ  Η ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No) 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
24 MHNEΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
(ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα έξοδα επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το 
παραστατικό αγοράς (δελτίο λιανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής. 
Για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο Σημείο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα 
τηλέφωνα της εταιρείας μας. 
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I. ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η INTERTECH Α.Ε. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε κατασκευαστικό 

ελάττωμα. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον αγοραστή. 

Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση, θα αποκλείονται, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του 
εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση  η INTERTECH Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
των απολεσθέντων κερδών ή της εμπορικής ζημίας. 

 
II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής. 
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία ακόμα δε και λόγω ανωτέρας βίας. Δε συνιστά επομένως η παρούσα εγγύηση προθεσμία ευθύνης κατ’ άρθρο 

556 του Ν3043/02 για ελάττωμα ή για έλλειψη συναρμολογηθείσης ιδιότητος, δεδομένου ότι ο αγοραστής παρέλαβε ανεπιφύλακτα τη συσκευή κατ’ άρθρο 545 του Ν3043/02. 
Ειδικώς για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως 

πληκτρολόγια και κύλινδροι, πλέγμα και λεπίδες ξυριστικών μηχανών, κεφαλές εικόνας και ήχου, κεφαλές εικονηληψίας κάμερας) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
αγοράς. 

 
III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ΄ όσον συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δελτίο λιανικής). 
 

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Η INTERTECH Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της. 
 

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλώσιμα είδη (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φύσιγγες μελάνης, μελανοταινίες, κασέτες), καλώδια σύνδεσης, βελόνες και 

κεφαλές πικ-απ, μεγάφωνα ηχείων εφόσον είναι καμένο το πηνίο κεφαλής, κεφαλές κρουστικών εκτυπωτών καθώς και τις παρακάτω περιπτώσεις: 
α)  Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χτυπήματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσεως της ή 

από τη χρήση της πέραν των προδιαγραφών της.  
β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από ανωμαλίες των Δικτύων Ρευματοδότησης, Σηματοδοσίας σταθερής τηλεφωνίας καθώς και των Δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 
γ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιές). 
δ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση λογισμικού, τροποποιήσεις, συντήρηση ή επισκευή ή άνοιγμα της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο 

από την INTERTECH Α.Ε. 
ε) Βλάβες που έχουν προκληθεί από χρήση αναλωσίμων, αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδειγμένα από την PANASONIC. 
στ) Απώλεια δεδομένων ή πρόσθετου λογισμικού που έχουν καταχωρηθεί από τον αγοραστή. 
 

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ  ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
Η εγγύηση  ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς: 
α) Αν η συσκευή  χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 
β) Αν η συσκευή  είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH Α.Ε. τα απαραίτητα  ανταλλακτικά  και πληροφορίες 

για την επισκευή της συσκευής. 
γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερισχύουν των όρων που αναγράφονται στις παραγράφους I έως V. 
δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαία για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί. 
ε) Αν η συσκευή έχει αγοραστεί από άλλη χώρα της Ε.Ε. τότε ισχύουν οι όροι όπως αναγράφονται στο σχετικό έντυπο της Πανευρωπαϊκής Εγγύησης.  
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