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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup minimegafonu CS-882.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití   
Megafon je určen ke zvýšení hlasitosti mluveného projevu, ale také k varování během shromáždění, demonstrací, 
sportovních událostí apod.  Disponuje také zabudovanou sirénou, jejíž hlasitost je nastavitelná. Megafon se smí 
používat pouze v suchém prostředí. 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do minimegafonu. Případné 
opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, 
nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné 
dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

Minimegafon nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť                 
by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.  

• Nikdy megafon nesměrujte přímo na osoby nebo zvířata.  

• Abyste omezili nebezpečí poškození sluchu během provozu, dodržujte dostatečnou vzdálenost                                 
od jiných osob a dbejte také na přiměřené nastavení hlasitosti.  

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 
 

Vložení baterií   
1. Stiskněte knoflík, abyste mohli otevřít přihrádku na baterie, a vyjměte držák na baterie. 

2. Vložte šest nových baterií typu AA (Mignon) a dbejte na správnou polaritu. Správná polarita je v přihrádce             
na baterie označena („+“ = kladný pól, „–“ = záporný pól). 

3. Vložte držák na baterie zpátky – kovové kontakty musí směřovat ven – a přihrádku na baterie znovu uzavřete. 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Obsluha   

1. Megafon zapněte vypínačem (3).  Červená LED kontrolka (1) svítí,             
je-li přístroj připraven k provozu. 

2. Stiskněte tlačítko „SIREN“ (4) a zapněte sirénu. Dalším stisknutím 
tlačítka tuto funkci opět vypnete. 

3. Otáčením ovladačem hlasitosti „VOLUME“ (5) nastavte hlasitost. 

4. Odklopte rukojeť megafonu. Mluvte hlasitě a zřetelně do mikrofonu (2). 
Přitom dodržujte vzdálenost cca 5 až 10 cm od úst. 

 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad           
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

 

Technické údaje  

Napájení    9 V/DC 

Odběr proudu    2,3 A (siréna a signální tón), 0,15 A (mluvené slovo o střední hlasitosti) 

Typ baterie    6 baterií typu AA  

Výstupní výkon   max. 5 W 

Akustický tlak    105 dB  

Akustický dosah   cca 200 m 

Rozměry (Ø× V)  97 × 155 mm 

Hmotnost (bez baterií)   270 g 

 

Záruka  
 

Na minimegafon teploměr poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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