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ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ AM/FM  
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ-ΚΟΥΜΠΙΩΝ 

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση. 

1. Ηχείο 
2. Φωτεινή Ένδειξη λειτουργίας 
3. Επιλογέας Μπάντας 
4. Δείκτης 
5. Κλίμακα Ραδιοφωνικών 

Συχνοτήτων 

6. Κεραία 
7. Χερούλι μεταφοράς 
8. Ρυθμιστής σταθμού (TUNING) 
9. Ρυθμιστής έντασης (VOLUME) και 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ON/OFF) 
10. Υποδοχή ακουστικών 3.5 mm 

 
 

 

 CAUTION  

 
 
Η ένδειξη κεραυνού με βέλος μέσα
στο ισόπλευρο τρίγωνο αποσκοπεί
στο να προειδοποιήσει τον χρήστη
για την ύπαρξη επικίνδυνης μη
μονωμένης τάσης στο εσωτερικό του
προϊόντος, η οποία ενδεχεται να
είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ 
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 
SERVICE . 

 

 
 

Η ένδειξη θαυμαστικού μέσα σε ένα 
ισόπλευρο τρίγωνο, αποσκοπεί στο 
να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι 
ένα εξάρτημα πρέπει να 
αντικατασταθεί απόκλειστικά και 
μόνο από το ειδικό ανταλλακτικό  
που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο 
για λόγους ασφαλείας.  

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 
Ή ΠΙΤΣΙΛΙΕΣ Ή ΝΕΡΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ. 
Το βύσμα ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής. Πρέπει να παραμένει εύκολα 
προσβάσιμο και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από 
το δίκτυο τροφοδοσίας, το βύσμα πρέπει να εξέλθει εντελώς από την πρίζα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου και 

τοποθετήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πλαϊνή 
υποδοχή  του ραδιοφώνου. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ). 

2. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα ισχύος 230V AC. 
3. Εκτείνετε πλήρως την κεραία του ραδιοφώνου σε κάθετη κατεύθυνση  για να αποκτήσετε 

την μέγιστη δυνατή ισχύ.  
4. Πατήστε το κουμπί ΟΝ/OFF / Volume για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και για να 

ρυθμίσετε την ένταση και θα εμφανιστεί μια φωτεινή ένδειξη LED. 
5. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής μπορείτε να επιλέξετε μπάντα AM / FM. 
6. Για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό, γυρίστε τον ρυθμιστή σταθμού 

(tuning). 
7. Χρησιμοποιείστε τον ρυθμιστή έντασης (volume) για να ρυθμίσετε την ένταση στο 

επιθυμητό επίπεδο. 



ΚΕΡΑΙΑ 
 
Για λήψη AM, αυτό το ραδιόφωνο ενσωματώνει μιας υψηλής ευαισθησίας εσωτερική κεραία. 
Μετακινήστε το ραδιόφωνο έως ότου επιτευχθεί η καλύτερη λήψη AM. 

 
Για λήψη FM, το ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένο με μια τηλεσκοπική κεραία. 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε εκτείνει την κεραία στο μέγιστο μήκος της για καλύτερη 
απόδοση. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
 
Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να συνδέσετε στο ραδιόφωνο σας ακουστικά (δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία).Η υποδοχή ακουστικών  βρίσκεται στο πλαϊνό 
μέρος του ραδιοφώνου, κάτω από το κουμπί ΟΝ/OFF / Volume. 
Τοποθετήστε ακουστικά με βύσμα 3.5mm για να ακούσετε μόνοι σας την μουσική σας. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

1. Στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου αφαιρέστε το καπάκι της μπαταριοθήκης. 
2. Τοποθετήστε 2 τεμάχια 1.5V ‘LR20’ μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία). 
3. Σιγουρευτείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι στα σωστά σημεία σύμφωνα με τις 

σημάνσεις. 
4. Κλείστε το καπάκι. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 
Σε περίπτωση που το ραδιόφωνο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβη ή τραυματισμό από πιθανή διαρροή υγρού 
μπαταρίας.  

ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Η καμπίνα μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. 
Αποφύγετε να αφήσετε τη συσκευή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε ζεστά, υγρά ή 
σκονισμένα  μέρη.  
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από συσκευές θέρμανσης ή συσκευές που παράγουν θόρυβο όπως 
λαμπτήρες φθορισμού ή κινητήρες. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

AC Τροφοδοσία 230V ~ 50Hz 
DC Τροφοδοσία LR20 x 2μπαταρίες) – Δεν συμπεριλαμβάνονται 
Συχνότητες Ραδιοφώνου AM 530 - 1600kHz 

FM 87,5 -108MHz 
Κατανάλωση Ενέργειας 3,5W 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 
H Industrias Masats S. L. U. δηλώνει ότι το προϊόν DRP-123 συμμορφώνεται πλήρως με τις 
οδηγίες ασφαλείας και τις απαιτήσεις της οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 
2004/108/EC. 

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο δήλωσης συμμόρφωσης αυτού του μοντέλου, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.electronicaflamagas.com. Η  Industrias Masats S.L.U. είναι ο 
αποκλειστικός εισαγωγέας. 



ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όροι Εγγύησης Προϊόντος 
1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Cobra Center ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών για όλες τις 
συσκευές και έξι (6)  μήνες για όλα τα παρελκόμενα αυτών, όπως π.χ. μπαταρία, φορτιστή, 
κεραία, μικρομεγάφωνο και μικροακουστικό, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς.2. Στην 
περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το 
Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της Cobra Center θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία 
κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.3. Η εγγύηση ισχύει 
μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα 
του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Η Cobra Center διατηρεί το δικαίωμα να 
αρνηθεί την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν το προϊόν δεν συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την 
απόδειξη αγοράς από τον καταναλωτή.4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στο service της εταιρείας 
που εδρεύει στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, Τ.Κ. 17778 στον Ταύρο Αττικής, καθώς 
επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται 
με την επισκευή του.5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο 
service της Cobra Center.6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:• Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας.• 
Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε μη εξουσιοδοτημένο service από την 
Cobra Center.• Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά 
τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης, πτώσης, υπερβολικών 
δονήσεων.• Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό σειράς (S/N) ή έχει παραβιαστεί το 
αυτοκόλλητο ασφαλείας (εάν υπάρχει).• Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι 
συμβατός ή εγκεκριμένος από την Cobra Center.• Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από 
ακραίες συνθήκες, αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής 
ρεύματος ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της Cobra Center.7. Η εγγύηση 
προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.8. Η 
εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η Cobra Center δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το 
εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποτίθεται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να 
προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομοιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά, θα πρέπει να 
διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι 
ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 
FLAMAGAS S.A. 
C.Metallurgy 38, 08038, Barcelona 
Σ. Μεταλλουργίας 38,08038, Βαρκελώνη 
T:+34 93 291 0505 
E:info@flamagas.com , 
info@daewoo-international.es 
www.electronicaflamagas.com. 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ 
Cobra Center Ltd 
25th Martiou 13 &Teo, 17778, Tavros, Attiki 
25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής 
T.:210 4829801  
F:+30 210 4826528 
E:info@cobra-center.gr  
www.cobra-center.gr 
www.daewoo-international.gr 
 


