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Звукові системи

Код Товару

Радіо Принтери Комп'ютери

Тип Продукту

Значення Частоти (Гц)

Номінальне значення струму (ln)

Номінальне Значення Напруги (Vn)

Напруга Відкритого Ланцюга (Uoc) 

Рівень Захисту Від Напруги (Up)  

Безперервна Робоча Напруга (UС)

Загальне Пікове Значення Струму (А)

Загальне Значення Енергії Хвилі (Дж)

Рівень Захисту

Сертифікат якості

Місце Виробництва

Гарантійний Термін 2 роки

Виготовлено в Туреччині

Телебачення

250 B

350 джоулів (1 мс)

230 В

6 кВ

1,7 кВ

50 / 60 (Гц)

Клас III (T3)

Сервісний центр "Panasonic"

ШАНОВНИЙ Клієнте,
Ми віримо у важливість надання якісних послуг, а також надання Вам якісної продукції. Отже, якщо вам потрібна підтримка 
Сервісного центру Panasonic щодо продукції, яку ви придбали, Ви можете скористатися нашою цілодобовою службою 
підтримки в режимі "цілодобово", зателефонувавши на наш номер телефону 444 8456 або відвідавши наш веб -сайт 
estr.panasonlc.com.

Panasonic і навколишнє середовище  

Як Panasonic, ми усвідомлюємо важливість того, який внесок у екологічне та стабільне життя робить гармонійний зв'язок 
між людиною і природою. Завдяки нашим безперервним інноваційним дослідженням та дослідженням, ми віддаємо 
перевагу матеріалам та технологіям, які не будуть негативно впливати на навколишнє середовище під час виробництва та 
використання нашої продукції, починаючи вже зі стадії проектування. Ми вживаємо необхідних заходів для більш 
ефективного використання енергії та природних ресурсів.

Panasonic, оставляет за собой право изменять информацию в руководстве без предварительного уведомления.

Про Продукт

Розмір:

Області використання 

UA

- Електронні пристрої можуть бути пошкоджені раптовою перенапругою в мережі (блискавка, короткочасні стрибки напруги в 
мережі тощо), і ваш пристрій може вийти з ладу.
- Протиударна групова розетка забезпечує захист електронних пристроїв, таких як телевізори, настільні та портативні 
комп'ютери, звукові системи, принтери, сканери від раптових перенапруг та ударів блискавки в мережі.
- Раптове підвищення напруги на електромережі відключається на груповій розетці, що захищає від ударів, забезпечуючи 
досягнення відповідного значення напруги для вашого пристрою. Слід зазначити, що виріб не є регулятором. Він має 
можливість блокувати миттєві збільшення напруги, перериваючи їх,  завдяки варистору, розташованому на електронній схемі.
- У разі раптового перенапруження, яке неможливо запобігти через мультиплетову протиударну групову розетку (6000 В і 
вище), варистор перетворюється на відкритий контур. В цьому випадку включається тепловий вимикач, розташований на 
пристрої. Мультилітна ударостійка групова розетка запобігає пошкодженню електронних пристроїв, підключених до розетки. 
Але після цієї ситуації виріб стає непридатним для використання, втрачаючи захисну функцію. Помаранчеве та зелене світло 
на виробі вимикається. У цьому випадку виріб необхідно замінити.
- На виробі є 3 різні схеми захисту. Цей захист знаходиться між L-N (фаза-нейтраль), L-PE(фаза-земля) і N-PE 
(нейтраль-Земля).

- Обов'язково використовуйте виріб, під’єднавши його до заземленої розетки, безпосередньо підключеної до електричної 
мережі.
- Активуйте, натиснувши перемикач увімкнення / вимкнення на виробі. Після активації на кнопці перемикача вмикається 
помаранчевий індикатор.
- Як тільки ви підключаєте виріб до розетки, функція захисту активується, і на виробі загоряється зелений індикатор "Protected". 
Будь ласка, переконайтеся, що ця лампочка світиться. В іншому випадку ваш виріб не забезпечить захист. У разі виникнення 
такої ситуації виріб необхідно замінити.
- Підключіть виріб, який потрібно вставити, до одного з слотів, розташованих на виробі. Тепер ваш пристрій захищений.
- Якщо ви хочете вимкнути виріб, натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення на виробі. Помаранчевий індикатор на виробі 
вимкнеться. Зелений індикатор на виробі буде світитися до повного відключення електричного з'єднання.

Загальна інформація

Спосіб використання

Умови Гарантії

Попередження

Уважно прочитайте застереження перед використанням продукту.
1. Вироби відповідають класу захисту "IP20" і повинні використовуватися в приміщенні.
2. Вироби не слід встановлювати на вологу або струмопровідну поверхню.
3. Обов'язково використовуйте мультилітну протиударну групову розетку для захисту від перепадів струму, ввімкнувши її в 
заземлені розетки, безпосередньо підключені до електричної мережі.
4. Компанія "Panasonic Elektrik ve Elektronik End. San. Tic. A.Ş." не несе відповідальності за пошкодження та травми, спричинені 
неправильним використанням та встановленням виробів.
5. Символ       на виробі або його упаковці вказує на те, що після закінчення терміну служби цей виріб слід викидати у сміттєвий 
бак, де збирається електричне або електронне обладнання для переробки, а не у будь-який смітник.
6. Мити можна тільки поверхні виробу. Протирайте виріб лише злегка вологою ганчіркою після відключення всіх електричних 
з'єднань та вилучення всіх пристроїв, підключених до виробу. Не використовуйте аерозольні розпилювачі, розчинники або 
абразивні речовини. Категорично уникайте контакту виробу з рідиною.
7. Користувач не може проводити технічне обслуговування або ремонт.

• Гарантійний термін починається з дати поставки товару і триває 2 роки.
• Гарантія поширюється на несправності, які можуть виникнути протягом гарантійного терміну, та ті, що виникають через виробничі дейфекти виробу.
Гарантія надається на весь виріб, включаючи всі його частини. У разі виявлення дефекту товару споживач, згідно зі статтею 11 Закону № 6502 про захист 
споживачів
може скористатися одним із своїх прав: 
a- на розірвання договору, 
b- на звернення за знижкою до ціни продажу, 
c- на запит на безкоштовний ремонт, 
d- на запит на заміну проданого товару на справний.
• У разі, якщо споживач з цих прав обирає право на безкоштовний ремонт, продавець зобов'язаний відремонтувати або забезпечити ремонт товару, 
не вимагаючи компенсації жодних витрат на оплату праці, вартості запасних частин або будь -якої іншої плати. Споживач також 
може скористатися правом безкоштовного ремонту у виробника або імпортера. Продавець, виробник та імпортер несуть солідарну відповідальність за здійснення 
споживачем цього права.
• У разі, якщо споживач користується правом на безкоштовний ремонт, а товар знову виходить з ладу протягом гарантійного строку, перевищується максимальний 
час, необхідний для ремонту, або звітом авторизованого сервісного центру, продавця, виробника чи імпортера визначається, що ремонт неможливий, споживач 
може вимагати від продавця повернення вартості товару, зменшення суми пропорційно дефекту або, якщо можливо, заміну товару на неповноцінний. Продавець 
не може відмовити у запиті споживача. Якщо цей запит неможливо виконати, продавець, виробник та імпортер несуть солідарну відповідальність.
• Термін ремонту товару не може перевищувати 20 робочих днів. Цей період починається з дати повідомлення про несправність, пов'язану з товаром, на 
авторизовану станцію технічного обслуговування або продавцю протягом гарантійного строку, а також з дати доставки товару на авторизовану станцію технічного 
обслуговування поза гарантійним терміном. Якщо несправність виробу неможливо усунути протягом 10 робочих днів, виробник або імпортер повинен виділити 
інший виріб з подібними характеристиками для використання споживачем до завершення ремонту товару. У разі несправності виробу протягом гарантійного 
строку, період ремонту додається до гарантійного терміну.
• Гарантія не поширюється на виріб, якщо він використовується з порушенням умов використання, зазначеним у посібнику користувача, працює поза межами 
зазначеної напруги, струму та умов навколишнього середовища, або якщо користувач пошкодив кабельне з'єднання, чи виріб постраждав від таких стихійних лих, 
як пожежа, повінь, землетрус, блискавка тощо.
• Споживач може звернутися до споживчого арбітражу або споживчого суду за місцем проживання або у місці здійснення споживчої операції у разі виникнення 
спорів, які можуть виникнути у зв'язку з використанням його прав, що випливають з гарантії.
• Якщо продавцем не було надано цей гарантійний сертифікат, споживач може звернутися до Генерального управління захисту прав споживачів та нагляду за 
ринком при Міністерстві митниці та торгівлі.


