ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν Beats έχει εγγύηση για τυχόν ελαττωματικά υλικά και εργασία διάρκειας ενός (1) έτους από
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο έμπορο των Beats. Εάν
υπάρχει ελάττωμα, η εταιρία Beats έχει το δικαίωμα (1) να επιδιορθώσει το ελάττωμα του προϊόντος
χωρίς χρέωση του καταναλωτή χρησιμοποιώντας νέα ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, (2) να
αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο νέο ή ανακατασκευσμένο, που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο
λειτουργικά με το αρχικό προϊόν, (3) να επιστρέψει ποσό ισοδύναμο με την τιμή αγοράς του
προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να καταστρέψετε τα ακουστικά σας και να αναμένετε να
καλυφθείτε από την εγγύηση. Η Beats δεν παράσχει εγγύηση για φυσιολογική φθορά, αδιάλειπτη
και χωρίς σφάλματα λειτουργία του προϊόντος, δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται λόγω
μη συμμόρφωσης του καταναλωτή με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει
χαλασμένα ηχεία, κομμένα καλώδια, λυγισμένες υποδοχές, γρατζουνιές, κλοπή ή απώλεια. Αυτή η
εγγύηση εξαιρεί ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, ή άλλες αιτίες που
δεν οφείλονται από ελαττωματικά υλικά και εργασία. Οποιαδήποτε προσαρμογή του προϊόντος
ακυρώνει την εγγύηση.
Η επισκευή περιορίζεται στην αρχική τιμή αγοράς του προϊόντος. Κανείς μεταπωλητής, εμπορικός
αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος της Beats δεν δικαιούται να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή, παράταση
ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση περιορισμένης ευθύνης.
Η εταιρία από την οποία αγοράσατε το προϊόν είναι υπεύθυνη για κάθε άλλη εγγύηση.
Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και είναι δυνατόν να διαθέτετε
και επιπλέον δικαιώματα ανάλογα με την χώρα, πολιτεία ή περιφέρεια στην οποία βρίσκεστε. Η
παρούσα εγγύηση περιορισμένης ευθύνης διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της
χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αγορά του προϊόντος. Αυτά τα δικαιώματα δεν θίγονται από την
παρούσα εγγύηση περιορισμένης ευθύνης. Αυτή η εγγύηση δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να ανατεθεί.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέας την εταιρία iSquare
(www.isquare.gr) ή στην εταιρία Beats χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην
ιστοσελίδα www.beatsbydre.com/support. Απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξη αγοράς.
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε Υπεύθυνα
Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν δεν είναι ασφαλές, όπως όταν οδηγείτε ένα όχημα, καθώς
διασχίζετε ένα δρόμο, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας ή όταν είστε σε ένα
περιβάλλον όπου απαιτείται η απόλυτη προσοχή σας.
Είναι επικίνδυνο να φοράτε ακουστικά, ενώ οδηγείτε και σε ορισμένα μέρη παράνομο, λόγω του
ότι ελαττώνονται οι πιθανότητες να ακούσετε σημαντικούς ήχους, που προέρχονται έξω από το
αυτοκίνητό σας, όπως η κόρνα κάποιου αυτοκινήτου και οι σειρήνες οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Παρακαλώ πολύ αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά Beats ενώ οδηγείτε. Αντ’ αυτού,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό FM για να ακούτε από τις φορητές συσκευές σας.
Ακούστε Υπεύθυνα
Για αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην ακοή, βεβαιωθείτε ότι η ένταση στη συσκευή αναπαραγωγής
της μουσικής σας, είναι χαμηλή, προτού συνδέσετε τα ακουστικά σας. Αφού τοποθετήσετε τα
ακουστικά στο κεφάλι σας, σταδιακά δυναμώστε την ένταση έως ότου βρείτε το επιθυμητό επίπεδο.
Τα επίπεδα ήχου μετριούνται σε ντεσιμπέλ (decibels dB). Η έκθεση σε οποιονδήποτε ήχο των 85
ντεσιμπέλ (decibels dB) ή μεγαλύτερο, μπορεί σταδιακά να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η απώλεια
ακοής είναι αποτέλεσμα της έντασης του ήχου έναντι του χρόνου χρήσης. Όσο δυνατότερη η ένταση,
τόσο λιγότερο χρόνο μπορείτε να εκτίθεστε σε αυτή. Όσο χαμηλότερη η ένταση, τόσο περισσότερο
χρόνο μπορείτε να εκτίθεστε σε αυτή. Κάντε χρήση με σύνεση.

Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλη
χρονική περίοδο.
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Ο συγκριτικός πίνακας ντεσιμπέλ (decibel dB) δείχνει κάποιους συνήθεις ήχους και την κατάταξη σε
πιθανή βλάβη ακοής.

ΗΧΟΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ (dB)

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Ψίθυρος

30

Πολύ σιγανά

Ήσυχο γραφείο

56-60

Η άνετη ακρόαση είναι
κάτω από 60 dB

Ηλεκτρική σκούπα,
Πιστολάκι μαλλιών

70

Ενοχλητικό σε
τηλεφωνικές συνομιλίες

Μπλέντερ

85-90

85 dB είναι το επίπεδο
όπου η βλάβη ακοής
ξεκινά

Σκουπιδιάρικο,
Μπετονιέρα

100

Μέγιστη επιτρεπόμενη
έκθεση σε ήχους μεταξύ
90-100 dB: 15 λεπτά

Ηλεκτρικό πριόνι, τρυπάνι,
κομπρεσέρ

110

Συνήθης έκθεση σε
ήχο άνω των 100 dB
περισσότερο από 1 λεπτό,
πιθανώς να προκαλέσει
μόνιμη απώλεια ακοής

Ροκ συναυλία (ποικίλλει)

110-140

Ο πόνος ξεκινάει περίπου
στα 125 dB

*Πηγή πληροφόρησης από: http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_
sounds.aspx
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Ευρώπη - Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
Η Beats Electronics, LLC δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Τη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορείτε να τη
βρείτε στην ιστοσελίδα www.beatsbydre.com/compliance.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΤ ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EU WEE DIRECTIVE
2012/19/EU
Αυτό το προϊόν υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παροτρύνουν την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
εξοπλισμών. Αυτό το προϊόν δημιουργήθηκε με εξαγωγή και χρήση φυσικών πόρων και πιθανόν
να περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Το παραπάνω σύμβολο, που βρίσκεται πάνω στο προϊόν ή στη
συσκευασία του, σημαίνει ότι η αποκομιδή του προϊόντος σας δεν θα πρέπει να γίνει μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αντιθέτως, όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, είναι
υποχρέωσή σας να το πηγαίνετε σε ένα σημείο συλλογής, όπως αυτό έχει ορισθεί από τις τοπικές
αρχές. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας, τη στιγμή της αποκομιδής θα
βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση θα γίνει με
τέτοιο τρόπο ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το που μπορείτε να αφήσετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση,
παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, με την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
ή το κατάστημα απ’ όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα Beats, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.beatsbydre.com

