
EL Πολύπριζο ασφαλείας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  

www.philips.com/welcome
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Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το 
προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα 
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε για τους τοπικούς 
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή 

συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού 
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται 
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην 
ανθρώπινη υγεία.

1 Σημαντικές 
οδηγίες 
ασφαλείας

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
τους απαγωγείς υπερτάσεων της Philips. 
Διαβάστε το προσεχτικά πριν ξεκινήσετε την 
εγκατάσταση και τη ρύθμιση.

Προειδοποίηση

Μη λειτουργείτε τον απαγωγέα υπερτάσεων  •
κοντά σε βροχή ή υγρές περιοχές.
Μη λειτουργείτε τον απαγωγέα υπερτάσεων  •
εάν έχει χυθεί οποιοδήποτε υγρό πάνω ή 
μέσα στη μονάδα.
Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη  •
μονάδα.
Μην εκθέτετε τον απαγωγέα υπερτάσεων  •
στο άμεσο ηλιακό φως και μην τον 
τοποθετείτε κοντά σε επιτοίχια σώματα 
θέρμανσης, σε σώματα θέρμανσης χώρων 
ή σε κλειστό χώρο μέσα στον οποίο η 
θερμοκρασία αυξάνεται εύκολα.
Ο απαγωγέας υπερτάσεων της Philips  •
απαιτεί κατάλληλα γειωμένη πρίζα για 
ασφάλεια και για την προστασία των 
συνδεμένων συσκευών. Εάν δεν είστε 
βέβαιοι για την καταλληλότητα της γείωσης 
των ηλεκτρικών καλωδίων στο σπίτι σας, 
συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.

Ανακύκλωση του προϊόντος

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου 
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό 
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
οδηγία 2002/96/ΕΚ:
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Κύρια χαρακτηριστικά της 
λειτουργίας
Ο δικός σας απαγωγέας υπερτάσεων 
διαθέτει κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία. 
Ελέγξτε εάν τα παρακάτω στοιχεία υπάρχουν 
πάνω στη συσκευασία.

Ένδειξη προστασίας: σας 
προειδοποιεί σχετικά με την 
κατάσταση λειτουργίας του 
απαγωγέα υπερτάσεων.
Απαγωγέας με αναστολέα 
ηλεκτροδότησης: διακόπτει 
πλήρως την παροχή ρεύματος 
προς όλες τις πρίζες AC σε 
περίπτωση παραβίασης της 
προστασίας λόγω προσωρινής 
υπέρτασης ή υπερβολικής ισχύος.
Απαγωγέας τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ: 
παρέχει τη μέγιστη προστασία από 
υπερτάσεις που παρουσιάζονται 
στις συνηθισμένες τηλεφωνικές 
υπηρεσίες μέσω επιλεγόμενου 
δικτύου διπλού καλωδίου.
Απαγωγέας δικτύου/
δεδομένων: παρέχει τη μέγιστη 
προστασία από υπερτάσεις που 
παρουσιάζονται στο δίκτυο ή στις 
τηλεφωνικές γραμμές.
Απαγωγέας ομοαξονικού καλωδίου: 
παρέχει τη μέγιστη προστασία από 
υπερτάσεις που παρουσιάζονται 
στις συνηθισμένες ομοαξονικές ή 
ευρυζωνικές γραμμές.

2 Ο δικός σας 
απαγωγέας 
υπερτάσεων

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την 
υποστήριξη που προσφέρει η Philips 
καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome. 
Για βοήθεια μέσω του διαδικτύου, μεταβείτε 
στην τοποθεσία www.philips.com/support.

EL
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Απαγωγέας υποδοχών εισόδου/
εξόδου (IN/OUT) τηλεφωνικής 
συσκευής
1 Συνδέστε τη γραμμή του τηλεφώνου/

φαξ/μόντεμ σας από την πρίζα του 
τοίχου στην υποδοχή εισόδου που 
βρίσκεται πάνω στον απαγωγέα 
υπερτάσεων. 

2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου 
τηλεφώνου στην υποδοχή εξόδου 
που βρίσκεται πάνω στον απαγωγέα 
υπερτάσεων, και το άλλο άκρο στην 
υποδοχή του τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ 
της συσκευής.

  
Απαγωγέας διαιρέτη τηλεφωνικής 
γραμμής
Εάν διαθέτετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και 
για το μόντεμ και για το τηλέφωνό σας, 
μπορείτε να διαιρέσετε την εισερχόμενη 
τηλεφωνική γραμμή σε δύο εξόδους.
1 Συνδέστε τη γραμμή του τηλεφώνου/

φαξ/μόντεμ σας από την πρίζα του 
τοίχου στην υποδοχή εισόδου που 
βρίσκεται πάνω στον απαγωγέα 
υπερτάσεων. 

2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου 
τηλεφώνου στην υποδοχή εξόδου 
που βρίσκεται πάνω στον απαγωγέα 
υπερτάσεων, και το άλλο άκρο στην 
υποδοχή του τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ 
της συσκευής.

  

3 Ξεκινώντας
Ο απαγωγέας υπερτάσεων του παρόντος 
εγχειριδίου έχει σχεδιαστεί με σκοπό την 
προστασία του συνδεδεμένου εξοπλισμού 
από ηλεκτρικές βλάβες. Η Philips σας 
προσφέρει μια πλήρη σειρά από απαγωγείς 
υπερτάσεων για την προστασία των 
οικιακών σας ηλεκτρονικών συσκευών και 
των συστημάτων του ηλεκτρονικού σας 
υπολογιστή . 

Σύνδεση του απαγωγέα 
υπερτάσεων
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε 

μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
2 Συνδέστε την άλλη μεριά του καλωδίου 

τροφοδοσίας με τον απαγωγέα 
υπερτάσεων.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης,  •
προσαρμογείς, άλλα καλώδια γείωσης ή 
ηλεκτρικές συνδέσεις με τον απαγωγέα 
υπερτάσεων. Εάν το κάνετε, ακυρώνονται 
όλες τις εγγυήσεις της Philips.

Σύνδεση του απαγωγέα 
υπερτάσεων με τηλέφωνο/
φαξ/μόντεμ
Κάποια μοντέλα απαγωγέα υπερτάσεων της 
Philips διατίθενται με απαγωγέα τηλεφώνου/
φαξ/μόντεμ. Αντί να συνδέσετε το τηλέφωνο/
φαξ/μόντεμ σας απευθείας στην υποδοχή 
του τοίχου, περάστε τη σύνδεση μέσω των 
προστατευόμενων υποδοχών πάνω στον 
απαγωγέα υπερτάσεων που διαθέτετε. 

EL
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τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω 
επιλεγόμενου δικτύου διπλού 
καλωδίου. Άλλα δίκτυα επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούν αρθρωτές 
υποδοχές δεν ωφελούνται από αυτόν 
τον απαγωγέα. 

Προσοχή

Η τηλεφωνική λειτουργία αυτού του  •
προϊόντος ενδέχεται να αχρηστευτεί, εάν το 
συνδέσετε με λάθος τρόπο.

Συνδέστε τον απαγωγέα 
υπερτάσεων στο κουτί 
καλωδιακής σύνδεσης 
για τηλεόραση/VCR/DVD/
δορυφορικό σύστημα
Κάποια μοντέλα απαγωγέα υπερτάσεων της 
Philips διατίθενται με απαγωγέα υπερτάσεων 
ομοαξονικού καλωδίου. Αντί να συνδέσετε το 
κουτί καλωδιακής σύνδεσης για τηλεόραση/
VCR/DVD/δορυφορικό σύστημα απευθείας 
με την υποδοχή του τοίχου, συνδέστε το 
μέσω των προστατευμένων ομοαξονικών 
συνδέσεων πάνω στον απαγωγέα 
υπερτάσεων.
1 Συνδέστε την εισερχόμενη καλωδιακή/

ευρυζωνική γραμμή με την είσοδο του 
ομοαξονικού συνδέσμου πάνω στον 
απαγωγέα υπερτάσεων. 

2 Συνδέστε το ένα άκρο ενός 
ομοαξονικού καλωδίου με την υποδοχή 
εξόδου του ομοαξονικού συνδέσμου 
πάνω στον απαγωγέα υπερτάσεων, 
και το άλλο άκρο στην υποδοχή του 
ομοαξονικού συνδέσμου της συσκευής.

 

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ ή  •
το τηλέφωνο την ίδια στιγμή.

Απαγωγέας συσκευής τηλεφωνικής 
γραμμής
Αυτή είναι ένας προηγμένος απαγωγέας 
τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ δύο γραμμών 
που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο 
συσκευών.

Προϋποθέσεις για αιτήματα 
αποζημίωσης

Σύμφωνα με την εγγύηση του • 
συνδεδεμένου εξοπλισμού, για να 
αιτηθείτε αποζημίωση για βλάβη που 
προκλήθηκε από μεταβατικά φαινόμενα 
στην τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε 
ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλα 
συνδεδεμένος με απαγωγέα υπερτάσεων 
της Philips που να παρέχει προστασία 
τηλεφωνικής γραμμής. Βεβαιωθείτε, 
επίσης, ότι ο τηλεφωνικός εξοπλισμός 
περιλαμβάνει μια πρωτεύουσα συσκευή 
προστασίας λειτουργική και κατάλληλα 
εγκατεστημένη στην είσοδο της 
τηλεφωνικής παροχής (τέτοιες συσκευές 
προστίθενται κανονικά κατά την 
εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών).
Εάν δεν καταφέρετε να συνδέσετε τον • 
απαγωγέα τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ, ο 
εξοπλισμός που έχετε συνδέσει δεν 
θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση 
συνδεδεμένου εξοπλισμού. 
Οι περισσότερες βλάβες του μόντεμ • 
μπορούν να αποφευχθούν, εάν 
συνδέσετε προσεκτικά και σωστά τον 
απαγωγέα τηλεφώνου/φαξ/μόντεμ.
Τα μοντέλα απαγωγέα υπερτάσεων • 
που διαθέτουν απαγωγέα τηλεφώνου 
είναι σχεδιασμένα να παρέχουν τη 
μέγιστη προστασία από υπερτάσεις 
που παρουσιάζονται στις συνηθισμένες 
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4 Περιορισμένη 
εγγύηση

Η Philips, Inc. (“Philips”) παρέχει μία ή και 
τις δύο από τις ακόλουθες εγγυήσεις 
(Περιορισμένη Εγγύηση Απαγωγέα 
Υπερτάσεων και Περιορισμένη Εγγύηση 
Συνδεδεμένου Εξοπλισμού) στον αρχικό 
καταναλωτή απαγωγέων υπερτάσεων που 
πωλήθηκαν με εμπορική ονομασία της Philips.
Ισχύουσες διατάξεις κάθε εγγύησης: Οι 
εγγυήσεις αυτές ισχύουν μόνον για φυσικά 
πρόσωπα που αγοράζουν απαγωγείς 
υπερτάσεων για προσωπική, οικογενειακή 
ή οικιακή χρήση, και όχι για εμπορικούς, 
θεσμικούς ή βιομηχανικούς αγοραστές. Οι 
παρούσες εγγυήσεις ισχύουν μόνο στην 
Ευρώπη.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΗΥΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ), Η PHILIPS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ 
ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΗ, 
ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ* 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΑΓΩΓΕΑ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ PHILIPS.
Η Philips εγγυάται ότι το παρόν προϊόν 
δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στο υλικό, 
την εργασία και τη συναρμολόγηση, υπό 
συνθήκες φυσιολογικής χρήσης σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και προειδοποιήσεις 
για χρονικό διάστημα μέχρι και (α) ένα 
έτος από την ημερομηνία αγοράς αυτού 
του προϊόντος, ή (β) την ημερομηνία στην 

 
 
Προϋποθέσεις για αιτήματα 
αποζημίωσης

Σύμφωνα με την εγγύηση του • 
συνδεδεμένου εξοπλισμού, για να 
αιτηθείτε αποζημίωση για βλάβη 
που προκλήθηκε από μεταβατικά 
φαινόμενα στην ομοαξονική γραμμή, 
βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα συνδεδεμένος με απαγωγέα 
υπερτάσεων της Philips που να παρέχει 
προστασία ομοαξονικής γραμμής.
Εάν δεν καταφέρετε να συνδέσετε τον • 
απαγωγέα ομοαξονικού καλωδίου, 
ο εξοπλισμός που έχετε συνδέσει 
δεν θα καλύπτεται πλέον από την 
εγγύηση συνδεδεμένου εξοπλισμού. 
Οι περισσότερες βλάβες στο κουτί 
καλωδιακής σύνδεσης για τηλεόραση/
VCR/DVD/δορυφορικό σύστημα 
μπορούν να αποφευχθούν, εάν 
συνδέσετε προσεκτικά και σωστά τον 
απαγωγέα ομοαξονικού καλωδίου.

Προσοχή

Η ομοαξονική λειτουργία αυτού του  •
προϊόντος ενδέχεται να αχρηστευτεί, εάν το 
συνδέσετε με λάθος τρόπο.
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(τυχαίο “περιστατικό”) εάν (α) ο απαγωγέας 
υπερτάσεων δεν προστάτεψε τον εξοπλισμό, 
(β) ο απαγωγέας υπερτάσεων παρουσιάζει 
εμφανή σημάδια βλάβης, και εάν (γ) η βλάβη 
προέκυψε λόγω του τυχαίου “περιστατικού”. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει (α) 
βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρα βία, 
συμπεριλαμβανομένης της πλημμύρας, 
της διάβρωσης και του σεισμού, μη 
συμπεριλαμβανομένης της προσβολής από 
κεραυνούς σε προϊόντα που διαθέτουν 
τεχνολογία Power Blocker™, (β) βλάβες 
που οφείλονται σε παρατεταμένη 
χαμηλή τάση, παρεμβολή χαμηλής τάσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πτώσεων τάσης, 
ή διακοπών του ρεύματος (γ) βλάβες που 
οφείλονται σε πόλεμο, βανδαλισμό, κλοπή, 
φυσιολογική φθορά, καταστροφή, παλαίωση, 
μη φυσιολογική φροντίδα ή χρήση, ή 
κατάχρηση, (δ) βλάβες που οφείλονται σε μη 
εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα ή τροποποίηση/
αλλαγή του εξοπλισμού του συστήματος, 
ή (ε) βλάβες σε εξοπλισμό που δεν ήταν 
συνδεδεμένος απευθείας με τον απαγωγέα 
υπερτάσεων όταν συνέβη το “περιστατικό”. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλη τη διάρκεια 
ζωής του απαγωγέα υπερτάσεων το οποίο 
σημαίνει μέχρι ο απαγωγέας υπερτάσεων να 
εξαντλήσει την ικανότητά του να προστατεύει 
από υπερτάσεις και υπερρεύματα. Η 
ενδεικτική λυχνία “Απαγωγέας ενεργός” δεν 
θα ανάβει πια, εφόσον εξαντληθεί η ικανότητα 
προστασίας. Η ικανότητα προστασίας του 
απαγωγέα υπερτάσεων θα εξαντληθεί μετά 
από ένα τυχαίο “περιστατικό”. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον όσες 
απώλειες δεν καλύπτονται από την εγγύηση 
του κατασκευαστή του συνδεδεμένου 
εξοπλισμού ή από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή 
καταναλωτή. Ο καταναλωτής συμφωνεί να 
αναζητήσει πρώτα κάλυψη με μια τέτοια 
εγγύηση ή τέτοιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
και να μην ζητήσει επιπλέον κάλυψη από 
την Philips. Ο καταναλωτής συμφωνεί να 
παρέχει στη Philips πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλισή του, όταν του ζητηθούν, 
και κατόπιν ικανοποίησης ενός αιτήματος, 
εφόσον ισχύει, η Philips διατηρεί το δικαίωμα 

οποία αυτό το προϊόν θα πάψει να είναι 
ικανό να προστατεύει από υπερτάσεις 
και υπερρεύματα. Η ενδεικτική λυχνία 
“Απαγωγέας ενεργός” δεν θα ανάβει πια, 
εφόσον εξαντληθεί η ικανότητα προστασίας.

Περιορισμένη εγγύηση 1 
έτους για το προϊόν
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες 
(α) που προκύπτουν λόγω ατυχήματος, (β) 
που προκύπτουν από τη χρήση εξαρτημάτων 
που δεν έχουν κατασκευαστεί ή πωληθεί 
από την Philips (γ) ή που προκύπτουν από 
τροποποίηση του απαγωγέα υπερτάσεων. 
Κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης 
του απαγωγέα υπερτάσεων από φορέα 
μη εξουσιοδοτημένο από την Philips, 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν δεν 
καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
Οι παρούσες εγγυήσεις καλύπτουν μόνον 
τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος και δεν 
είναι μεταβιβάσιμες. Για να αξιοποιήσετε τα 
δικαιώματα που σας παρέχονται με αυτή 
την εγγύηση, πρέπει να παράσχετε απόδειξη 
αγοράς με τη μορφή της γνήσιας απόδειξης 
αγοράς, όπου θα αναγράφεται το όνομα του 
προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς. 

Εγγύηση συνδεδεμένου 
εξοπλισμού
Η Philips εγγυάται στον αρχικό αγοραστή 
ότι, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, 
θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει 
οποιονδήποτε εξοπλισμό που είναι 
κατάλληλα συνδεδεμένος μέσω ενός 
απαγωγέα υπερτάσεων της Philips σε 
κατάλληλα καλωδιωμένη γραμμή ισχύος AC 
με προστατευτική γείωση και τηλεφωνικές/
ομοαξονικές γραμμές, οι οποίες έχουν υποστεί 
βλάβη από κρουστικές τάσεις από κεραυνούς, 
ή άλλα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα, 
ή από στιγμιαίες/στιγμιαία (διάρκειας 
μικρότερης του 1ms) υπερτάσεις/υπερρεύματα 
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πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεδεμένος με 
απαγωγέα υπερτάσεων της Philips που να 
παρέχει προστασία ομοαξονικής γραμμής 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες 
εγκατάστασης). Εάν δεν καταφέρετε να 
συνδέσετε σωστά τον απαγωγέα ομοαξονικού 
καλωδίου, ο εξοπλισμός που έχετε συνδέσει 
δεν θα καλύπτεται πλέον από την Εγγύηση 
Συνδεδεμένου Εξοπλισμού. Το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών θα παρέχει στον 
καταναλωτή έναν Αριθμό Εξουσιοδότησης 
Επιστροφής (RA#). Η Philips θα καθορίσει, κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια, εάν ο καταναλωτής 
θα πρέπει τον εξοπλισμό που έχει υποστεί 
βλάβη και τον απαγωγέα υπερτάσεων να 
τους στείλει για επισκευή στην Philips ή σε 
ανεξάρτητο φορέα. Εάν το απαιτήσει η Philips, ο 
καταναλωτής θα πρέπει, με δικά του/της έξοδα, 
να στείλει τον εξοπλισμό που έχει υποστεί 
βλάβη και τον απαγωγέα υπερτάσεων, μαζί 
με αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, στην 
καθορισμένη τοποθεσία, σε ασφαλή χώρο 
στάθμευσης (για την αποφυγή περαιτέρω 
βλάβης) με τον αριθμό RA# να φαίνεται 
καθαρά στο εξωτερικό της συσκευασίας, 
και με πλήρη περιγραφή του προβλήματος, 
εσωκλείοντας το όνομα, τη διεύθυνση και το 
τηλέφωνο του καταναλωτή για επικοινωνία 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Philips διατηρεί, 
επίσης, το δικαίωμα να εξετάσει τον χώρο 
στον οποίο παρουσιάστηκε η βλάβη.
Εάν η Philips κρίνει ότι η Περιορισμένη 
Εγγύηση Συνδεδεμένου Εξοπλισμού 
καλύπτει τη βλάβη του εξοπλισμού, κι 
ότι ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβη 
εξαιτίας του απαγωγέα υπερτάσεων ο 
οποίος καλύπτεται από την Περιορισμένη 
Εγγύηση Απαγωγέα Υπερτάσεων, η Philips 
είτε (α) θα εξουσιοδοτήσει την επισκευή 
του συνδεδεμένου εξοπλισμού, με κόστος 
μέχρι το μέγιστο ποσό όπως αυτό ορίζεται 
πάνω στη συσκευασία του εν λόγω 
απαγωγέα υπερτάσεων, (β) θα προσφέρει 
στον καταναλωτή αντικατάσταση με έναν 
αντίστοιχο εξοπλισμό ή (γ) θα αποζημιώσει 
τον καταναλωτή, καταβάλλοντας ποσό 
ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία του 
συνδεδεμένου εξοπλισμού που έχει υποστεί 
τη βλάβη. Εάν προβλέπεται, ο εξοπλισμός θα 
επιστραφεί από την Philips με έξοδα της Philips.

να καλυφθεί από την υφιστάμενη εγγύηση του 
κατασκευαστή του συνδεδεμένου εξοπλισμού 
ή από τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια που ενδέχεται να έχει ο αιτών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον 
απαγωγείς υπερτάσεων οι οποίοι πάνω 
στη συσκευασία τους παραπέμπουν σε 
συνοδευτική εγγύηση συνδεδεμένου 
εξοπλισμού. Κατόπιν επισκευής ή 
τροποποίησης του απαγωγέα υπερτάσεων 
από φορέα μη εξουσιοδοτημένο από την 
Philips, οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν 
δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
Ο απαγωγέας υπερτάσεων της Philips που 
έχετε θα πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλα 
γειωμένη πρίζα. Όλος ο συνδεδεμένος 
εξοπλισμός θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας 
με τον απαγωγέα υπερτάσεων που έχετε. Η 
χρήση καλωδίων επέκτασης, προσαρμογέων, 
άλλων καλωδίων γείωσης ή ηλεκτρικών 
συνδέσεων με τον απαγωγέα υπερτάσεων 
Philips ακυρώνει όλες τις εγγυήσεις της 
Philips. Όλα τα καλώδια που καταλήγουν 
στον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
τηλεφωνικών και ομοαξονικών γραμμών, θα 
πρέπει να συνδεθούν μέσω ενός κατάλληλου 
απαγωγέα υπερτάσεων της Philips. 
Για την αξίωση αποζημίωσης για βλάβη 
που προκλήθηκε από μεταβατικά φαινόμενα 
στην τηλεφωνική γραμμή, ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεδεμένος με 
απαγωγέα υπερτάσεων της Philips που να 
παρέχει προστασία τηλεφωνικής γραμμής 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για 
οδηγίες εγκατάστασης), και ο εξοπλισμός 
τηλεφωνικής υπηρεσίας που διαθέτετε θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια κατάλληλα 
εγκατεστημένη και λειτουργική συσκευή 
“πρωτεύουσας προστασίας” στην είσοδο της 
υπηρεσίας. (Τέτοιες συσκευές προστίθενται 
κανονικά κατά την εγκατάσταση 
τηλεφωνικών γραμμών.) Εάν δεν καταφέρετε 
να συνδέσετε σωστά τον απαγωγέα 
τηλεφωνικής γραμμής, ο εξοπλισμός που 
έχετε συνδέσει δεν θα καλύπτεται πλέον από 
την Εγγύηση Συνδεδεμένου Εξοπλισμού.
Για να αιτηθείτε αποζημίωση για βλάβη που 
προκλήθηκε από μεταβατικά φαινόμενα 
στην ομοαξονική γραμμή, ο εξοπλισμός θα 
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