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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της 

συσκευής 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΤΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΡΗΣΤΗ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε τη 
συσκευή σε υγρασία και προσέξτε µα µην εισχωρήσουν µέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε 
την είσοδο µικροαντικειµένων από τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής. Στην περίπτωση 
που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο µικροαντικείµενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε 
την αµέσως από την τροφοδοσία ρεύµατος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευµένο τεχνικό 
για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου. 
∆ιαβάστε τις οδηγίες : ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά. 
Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαµβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη 
προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο µε τις οδηγίες χρήσης. 

Καθαρισµός: Kαθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής µόνο µε ένα στεγνό πανί ή µε ηλεκτρική 
σκούπα 

Εξαερισµός: Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου 
χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να µην εµποδίζεται ο σωστός εξαερισµός της. 
Θερµότητα:  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται µακριά από πηγές θερµότητας όπως οι 
θερµάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιµατιστικά και άλλες συσκευές συµπεριλαµβανοµένων και 
των ενισχυτών. 

Παροχή ρεύµατος: Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά µε ηλεκτρικό ρεύµα 
230V AC / 50Hz. 

Kαλώδιο τροφοδοσίας: Συνδέστε τη συσκευή µε το ρεύµα τροφοδοσίας µόνο µε το καλώδιο 
που τη συνοδεύει στη συσκευασία της ή µε ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. 
Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καµία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα 
πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να µην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να κοπεί 
από  αντικείµενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να µην τσακίζει 
σε κανένα σηµείο του. 

∆ιακοπή της λειτουργίας: Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη 
χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Σταµατήστε αµέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευµένο 
τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα: 

• To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί 

• Μικροαντικείµενα ή υγρά έπεσαν µέσα στη συσκευή 

• Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή ή µε οποιοδήποτε τρόπο εισχώρησε κάποιο υγρό σε αυτή. 

• Η συσκευή δείχνει σηµάδια ελαττωµατικής λειτουργίας 

• Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβληµα της 

 
Πάντα να προσέχετε ώστε να µην υπεροδηγείτε τα µεγάφωνα του κάθε ηχείου. Καταστροφή 
µεγαφώνου εξαιτίας υπεροδήγησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. 
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
 

 
Συνδέστε την έξοδο του ενεργού ηχείου µε την αντίστοιχη είσοδο του 
παθητικού ηχείου. 
 
Πάντα να προσέχετε ώστε το ρυθµιστικό της έντασης να είναι σε ελάχιστη 
θέση και να αυξάνετε προοδευτικά την ένταση. 
 
Όταν ο ήχος είναι παραµορφωµένος χαµηλώστε αµέσως την ένταση. Ποτέ 
µην υπεροδηγείτε τα µεγάφωνα του ηχείου. 
 
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο στην λειτουργία του ηχείου 
διακόψτε αµέσως της λειτουργία του και ζητήστε από κάποιον ειδικευµένο 
τεχνικό να το ελέγξει. 
 
Σε καµία περίπτωση µην προσπαθείτε να αποσυναρµολογήσετε το ηχείο. Στο 
εσωτερικό του δεν υπάρχουν µέρη που µπορεί να επισκευαστούν από εσάς.  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Ισχύς ενισχυτή: 2 X50W (Oι ενισχυτές ενσωµατώνονται στο 1 ηχείο) 
Γούφερ 6.5΄΄ πολυπροπυλενίου, τουίτερ 1’’ 
Απόκριση συχνότητας ηχείων: 55Ηz-20KHz 
Συνολική αρµονική παραµόρφωση: 2% 
Λόγος σήµατος προς θόρυβο : 75dBA 
Eυαισθησία εισόδου Line: 500mV 
∆ιαστάσεις ηχείου(mm): 285x205x180  
Βάρος: 9.5Kg (συσκευασία 2 τεµ) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την συσκευή. Για 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εµφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε 
σε κάποιο ειδικευµένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της στην Ελλάδα 
(TELEIMPEX A.E τηλ: 216 400 3900 ή στο tele@tele.gr) 
 
H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτηµένη στην 
ιστοσελίδα www.tele.gr.  
 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
 
 
Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά µετά το τέλος της 
ωφέλιµης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύµφωνα µε τους 
τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς για την ανακύκλωση 
ηλεκτρονικών συσκευών.  
 
 
 
 


