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Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια σας 

 
Το τρίγωνα µε το θαυµαστικό στο εσωτερικό του και την ένδειξη 
“WARNIΝG” προορίζεται για να εφιστά την προσοχή του χρήστη 
σχετικά µε την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών. Αποτυχία τήρησης 

των οδηγιών µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό σας ή ακόµα και θάνατο. 
 

Το τρίγωνο µε το θαυµαστικό στο εσωτερικό του και την ένδειξη 
“CAUTION” προορίζεται για να εφιστά την προσοχή του χρήστη 
σχετικά µε την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών. Αποτυχία τήρησης 

των οδηγιών µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό σας ή ακόµα και θάνατο. 
 

 
Για να αποφύγετε βλάβη ή καταστροφή της συσκευής παρακαλούµε 
διαβάστε αυτό το φυλλάδιο µε τις οδηγίες χρήσης. 

 
Αν δεν είστε σίγουρος πως µπορείτε να εγκαταστήσετε την συσκευή µόνος 
σας απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτηµένο, από την Rockford Fosgate, 

τεχνικό προκειµένου να σας την εγκαταστήσει. 
 

Πριν την εγκατάσταση αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας (-) 
για να προλάβετε ζηµιά στην συσκευή αλλά και την πιθανότητα εκδήλωσης 

πυρκαγιάς ή τραυµατισµού. 
 
Τι περιέχει η συσκευασία: 
 
Ένα ζεύγος µεγάφωνων πλήρους φάσµατος. 
Ένα ζεύγος προστατευτικές γρίλιες για τα µεγάφωνα (Μόνο στα µοντέλα P142C, P152C, 
P162C, P163C, P1692C και P1694C). 
6 µέτρα καλωδίου σύνδεσης ηχείων διατοµής 18gauge. 
Κιτ υλικών εγκατάστασης. 
 
Τι εργαλεία χρειάζεστε για την εγκατάσταση (∆ε περιλαµβάνονται): 
 
Κατσαβίδι τύπου Philips #2 
Κλειδί για τον πόλο της µπαταρίας 
Τρυπάνι- κατσαβίδι µε ποικιλία από µύτες 
 

Απογυµνωτή καλωδίων 
Κόφτη καλωδίων 
Εργαλείο σύσφιξης καλωδίου ακροδέκτη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! 
H συνεχής έκθεση σε ηχητικές στάθµες µεγαλύτερες από 100dB µπορεί 
να προκαλέσει µόνιµη απώλεια της ακοής. Τα υψηλής ισχύος 
ηχοσυστήµατα αυτοκινήτου µπορεί να δηµιουργούν ηχητικές στάθµες 
που ξεπερνούν τα 130dB. Να χρησιµοποιείτε πάντα την κοινή λογική και 
να χαίρεστε το ηχοσύστηµα σας σε συνθήκες που εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια της ακοής σας. 



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ακολουθήστε του παρακάτω απλούς 
κανόνες: 
 
1. ∆ιαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες 
2. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης και την δική σας αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (-) της 
µπαταρίας. 
3. Για µεγαλύτερη ευκολία σας συνιστούµε να περάσετε όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις πριν την 
εγκατάσταση των συσκευών. 
4. Χρησιµοποιείτε συνδέσεις και κονέκτορες υψηλής ποιότητας για αξιόπιστη εγκατάσταση και 
αποφυγή απωλειών στο ηχητικό σήµα. 
5. Να σκέφτεστε πριν τρυπήσετε! Προσέξτε ώστε να µην κόβετε ή τρυπάτε το ρεζερβουάρ, τους 
σωλήνες µεταφοράς του καυσίµου, τα σωληνάκια του συστήµατος φρένων και υδραυλικής 
υποβοήθησης, τις πλεξούδες µε τις καλωδιώσεις. 
6. Ποτέ µην περνάτε καλώδια κάτω από το σασί του αυτοκινήτου. Όλα τα καλώδια πρέπει να περνούν 
µέσα από το αυτοκίνητο για µέγιστη ασφάλεια. 
7. Αποφεύγετε να διασταυρώνετε τα καλώδια µε κοφτερές ακµές, της µεταλλικής κατασκευής του 
αυτοκινήτου. Χρησιµοποιείται ελαστικούς δακτυλίους για να προστατέψετε όποιο καλώδιο 
διασταυρώνεται µε µεταλλικές ακµές. 
 
Εγκατάσταση 
 
1.Καθορίστε που θα εγκατασταθούν τα µεγάφωνα. Βεβαιωθείτε πως το σηµείο εγκατάστασης έχει ικανό 
βάθος για να χωρέσει το µεγάφωνο. Στην περίπτωση που το τοποθετείτε σε πόρτα βεβαιωθείτε πως δεν 
εµποδίζει κάποιες από τις λειτουργίες τις πόρτας (άνοιγµα - κλείσιµο παραθύρου, ασφάλιση –
απασφάλιση).  
2. Ανατρέξετε στον πίνακα µε τα χαρακτηριστικά για να καθορίσετε την διάµετρο της τρύπας που 
χρειάζεται το συγκεκριµένο µοντέλο για να εγκατασταθεί. 
3. Χρησιµοποιώντας την γρίλια σαν οδηγό µαρκάρετε τα σηµεία όπου θα µπουν οι βίδες στερέωσης 
(Ανοίξτε οδηγούς µε ένα λεπτό τρυπάνι). 
4 Περάστε τα καλώδια του ηχείου µέσα από την τρύπα που ανοίξατε και συνδέστε τους ακροδέκτες του 
ηχείου. Βεβαιωθείτε πως τηρείται την σωστή πολικότητα στις συνδέσεις. Ο θετικός ακροδέκτης του 
µεγάφωνου επισηµαίνεται µε το σύµβολο “+”. 
5 Προσαρµόστε το µεγάφωνο στην τρύπα και στην συνέχεια προσαρµόστε την προστατευτική γρίλια. 
Στερεώστε και τα δύο χρησιµοποιώντας τις βίδες που υπάρχουν στην συσκευασία. 
6 Σφίξτε τις βίδες ωσότου µεγάφωνο και γρίλια ενωθούν σφιχτά µεταξύ τους. Μην σφίγγετε υπερβολικά 
τις βίδες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μοντέλο P-142C P152C P-162C P-1462C P-1692C 
∆ιάµετρος (inch) 4 5.25 6 4x6 6 x 9  
∆ιάµετρος (mm) 101.6 133.4 152.4 101.6x152.4 152.4x 228.6 
Περιγραφή 2 ∆ρόµων 2 ∆ρόµων 2 ∆ρόµων 2 ∆ρόµων 2 ∆ρόµων 
Αντίσταση 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 
Απόκριση συχνότητας 80Ηz-21KHz 72Ηz-21KHz 80Ηz-21KHz 80Ηz-21KHz 40Ηz-21KHz 
Ισχύς (Watts RMS / PEAK) 30/60 40/80 50/100 30/60 75/150 
Ευαισθησία SPL @1W/1m 85dB 86dB 88dB 86dB 90dB 
Eγκατάσταση      
Προστατευτικές γρίλιες X X X X X 
∆ιάµετρος εγκατάστασης 92.7 114.3 144.8 104.1x 157.5 157.5x218.4 
Απαιτούµενο Βάθος εγκ/σης 40.6 50.8 43.2 48.3 76.2 
 
 
Παράδειγµα τοποθέτησης ηχείου σε πόρτα          Παράδειγµα τοποθέτησης ηχείου σε  εταζέρα 
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Πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς της  εγγύησης 
∆ιάρκεια εγγύησης  
Για τα ηχεία, τους επεξεργαστές σήµατος και του ενισχυτές της σειράς Punch – 2 Χρόνια από 
την ηµέρα αγοράς. 
Για τους ενισχυτές σειράς POWER – 2 Χρόνια από την ηµέρα αγοράς. 
Για τους ενισχυτές της σειράς Type RF – 3 Χρόνια από την ηµέρα αγοράς. 
Για κάθε επισκευασµένο προϊόν 90 ηµέρες. 
Για να ισχύει η εγγύηση της συσκευής είναι απαραίτητα : H απόδειξη αγοράς και ο 
σειριακός της αριθµός. 
 
Τι καλύπτει η εγγύηση 
Αυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο τα προϊόντα της Rockford Fosgate που έχουν πουληθεί στην 
Ελλάδα από εξουσιοδοτηµένους διανοµείς. 
 
Ποιον καλύπτει η εγγύηση 
Αυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο τον αρχικό (πρώτο) αγοραστή της συσκευής. Προκειµένου να 
έχει δικαίωµα στις υπηρεσίες της εγγύησης ο αγοραστής θα πρέπει να µπορεί να επιδείξει  
την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, το όνοµα του διανοµέα από τον οποίον αγοράστηκε η 
συσκευή καθώς και την ηµεροµηνία αγοράς. 
 
Προϊόντα τα οποία θα υποστούν βλάβη κατά την περίοδο της εγγύησης θα επισκευαστούν ή 
αντικατασταθούν µε άλλα αντίστοιχης αξίας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την 
αποκλειστική κρίση της Rockford Fosgate ή του Εισαγωγέα της στην Ελλάδα. 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση 
 

1. Ζηµιές που προέρχονται από ατύχηµα, ακατάλληλη χρήση, βανδαλισµό, εισροή 
νερού, απόπειρα κλοπής ή µεταφοράς. 

2. Οποιοδήποτε κόστος σχετικό µε την εγκατάσταση και απ-εγκατάσταση της συσκευής 
στο χώρο λειτουργίας της. 

3. Επισκευή που ∆ΕΝ έχει γίνει από εξουσιοδοτηµένο, από την Rockford Fosgate, 
τµήµα τεχνικής εξυπηρέτησης. 

4. Προϊόντα των οποίων ο αριθµός σειράς έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, ξυθεί ή έχει 
ξεθωριάσει, σε σηµείο να µην διαβάζεται. 

5. Συνεπαγόµενες σε άλλα προϊόντα ή εγκαταστάσεις ζηµιές. 
6. Κάθε προϊόν που έχει αγοραστεί εκτός ελληνικής επικράτειας. 
7. Κάθε προϊόν που δεν έχει αγοραστεί από ένα εξουσιοδοτηµένο από τον εισαγωγέα 

κατάστηµα.  
 
Περιορισµοί της εγγύησης 
Όλες οι εγγυήσεις που παρέχονται στο παρόν ακυρώνονται και δεν ισχύουν αν  το 
προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή έχει τροποποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης οι 
εγγυήσεις δεν ισχύουν αν οι συνδεδεµένες συσκευές δεν έχουν χρησιµοποιηθεί σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας και δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που αναφέρονται στα προειδοποιητικά 
σήµατα που τυχόν φέρουν συγκεκριµένες συσκευές. 
∆εν υπάρχουν εγγυήσεις, άµεσες ή έµµεσες, που εκτείνονται πέραν των όρων που 
αναφέρονται στη παρούσα σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων: της έµµεσης  εγγύησης 
εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας  για συγκεκριµένο σκοπό.  Σε καµία περίπτωση η 
Rockford Fosgate δεν ευθύνεται για συνεπαγόµενες ή έµµεσες απώλειες 
συµπεριλαµβανοµένων, απώλεια εργασιών, απώλεια κερδών, απώλεια υπηρεσιών, απώλεια 
λογισµικού, απώλεια µουσικού µέσου αποθήκευσης, απώλεια πληροφοριών, ή οποιαδήποτε 
άλλη ζηµιά σε περιουσιακό στοιχείο που µπορεί να προέκυψε από την αγορά και χρήση ενός 
προϊόντος της Rockford Fosgate. 
 
Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε µε τον 
Εισαγωγέα της Rockford Fosgate :   
Teleimpex A.E,  
Κουµουνδούρου 30 / ΑΛΙΜΟΣ 
Τηλ : 210 99 30 412 


