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Megafon 

 

Obj. č.: 30 42 37 
 

XB-7S  

Obj. č.: 30 42 38 
 

XB-7S s funkcí záznamu  

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu XB-7S.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje 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! 

 

Účel použití 

Tento megafon slouží k zesílení a záznamu (pouze model XB-7S s funkcí záznamu) hlášení                    
a k přehrávání varovných signálů nebo hudby (pouze model XB-7S) na shromážděních, 
demonstracích, sportovních akcí atd. 
Napájení je možné pouze bateriemi (typ: viz Technické údaje). 
Venkovní použití za deště není přístupné z důvodu toho, že kryt není vodotěsný. 
Vyhněte se rovněž přímému kontaktu s vysokou vlhkostí. 
Jakékoliv jiné použití než-li je uvedeno výše může vést k poškození výrobku nebo zvýšit rizika jakými 
jsou např. zkrat, požár a úraz elektrickým proudem. 
Žádná z částí přístroje nesmí být modifikována či jinak přestavována. 
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. 
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Bezpečnostní pokyny 
 
V případě škody na majetku či přístroji zp ůsobené nedodržením bezpe čnostních 
pokyn ů uvedených v návodu k použití se výrobce vyvazuje z  odpov ědnosti za tyto 
škody. Výrobce dále nenese odpov ědnost za materiální škody či poran ění osob 
způsobené v d ůsledku nedodržení bezpe čnostních pokyn ů dále uvedených.               

                      V těchto p řípadech je záruka neplatná. P řed uvedením p řístroje do provozu                 
                      si pe člivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje d ůležité informace ohledn ě  
                      správné manipulace s p řístrojem. 

 

Symbol vyk řičníku upozor ňuje na d ůležité informace v návodu k použití. Pozorn ě 
si p řed uvedením za řízení do provozu prostudujte celý návod k použití. Obsahuje 
důležité informace ke  správnému fungování. 

� Symbol šipky upozor ňuje na zvláštní informace a rady k provozu za řízení. 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) jsou jakékoliv úpravy nebo modifikace 
výrobku zakázány. 

• Ujistěte se, že zařízení pracuje správně. Z toho důvodu pozorně postupujte podle návodu 
k použití.  

• Výrobek není hračka, není vhodný pro děti. Děti si neuvědomují možná rizika spojená 
s používáním elektrických zařízení. 

• Nikdy nepolévejte elektrická zařízení žádnými kapalinami ani na ně žádné nádoby 
s kapalinami nepokládejte. 

• Nepřibližujte se k zařízení s žádnými zdroji otevřeného ohně jakými jsou např. hořící 
svíčky. 

• Výrobek vydává velmi silný akustický signál a může tedy při přímém vystavení jeho 
účinkům vést k poškození sluchu. Proto se zařízením zacházejte zodpovědně a nemiřte 
jím přímo na osoby nebo zvířata. Udržujte při jeho používání dostatečnou vzdálenost od 
lidí a zvířat a nepoužívejte jej v malých místnostech. 

• Nevystavujte jej vysokým teplotám, silným vibracím a kapající nebo stříkající vodě. 
• Zařízení používejte pouze v oblastech s mírným klimatem a vyhněte se tropickému 

prostředí. 
• Nenechávejte ležet obalový materiál bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou         

pro děti. 
• Dodržujte rovněž doplňkové bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách 

tohoto návodu k použití. 
• Dejte pozor na příslušné právní předpisy a zákony týkající se předcházení nehod 

způsobených při použití na veřejných místech. Jako obsluha zařízení si musíte vyžádat 
informace od osob konajících dozor a máte přímou zodpovědnost za dodržování platných 
zákonů a předpisů. 

• V případě, že si nejste jisti tím, jak zařízení správně používat nebo v případě, že máte 
otázky, které nejsou v tomto návodu k použití zodpovězeny, kontaktujte prosím naší 
technickou podporu. 

 

Popis výrobku 
• Lehká, ale přesto pevná konstrukce z ABS 
• Sklopná rukojeť 
• Bederní pás 
• Režim sirény 
• Funkce hudby (pouze model XB-7S) 
• Funkce záznamu hlášení (pouze model XB-7S s funkcí záznamu) 



3 

 

Vložení a výměna baterií 

Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu (pozor na plus a mínus).  
Vyteklé nebo poškozené baterie mohou způsobit kyselinové popáleniny pokud dojde             
ke kontaktu s pokožkou a proto použijte při zacházení s poškozenými bateriemi vhodné  
ochranné rukavice.  
Baterie musí být drženy z dosahu dětí. Nikdy nenechávejte baterie ležet kolem, je zde 
riziko, že je děti nebo domácí zvířata spolknou. Pokud k něčemu takovému dojde, 
vyhledejte ihned lékařskou pomoc 

Baterie nesmí být rozebírány, zkratovány nebo vhazovány do ohně.  
Nikdy nenabíjejte klasické nedobíjecí baterie. Nebezpečí výbuchu!  
Nikdy nevkládejte různě nabité baterie (plně a napůl nabité baterie). 
Baterie by měly být z výrobku vyjmuty pokud nebude delší dobu používáno, aby nedošlo 
k jejich vytečení.  
 

• Vypněte zařízení. ON/OFF tlačítko nesmí být stlačené. 
• Zatlačte na uvolňovací tlačítko umístěné nad rukojetí a odklopte červené víko. 
• Vložte čtyři baterie velké mono 1,5 V do přihrádky baterií a dbejte při tom na správnou polaritu. 

Správná polarita je vyznačena uvnitř přihrádky baterií. 
• Zavřete přihrádku baterií přiklopením červeného víka zpět. Uvolňovací tlačítko musí opětovně 

zapadnout na své místo. 
• Pokud poklesne maximální hlasitost nebo již není zařízení nadále schopné provozu, jsou vybité 

baterie a je třeba je vyměnit. 
 

Obsluha 

Nemiřte megafonem p římo na osoby nebo zví řata. 

Dodržujte dostate čnou vzdálenost od ostatních osob a udržujte nastave ní stupn ě 
hlasitosti na pat řičné úrovni, abyste p ředešli poškození sluchu poslucha čů. 

„ON/OFF“ přepínač:  Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení 
VOLUME control:  Slouží k ovládání hlasitosti 
ALARM tlačítko:  Spouští sirénu 
 
Model XB-7S: 
Tlačítko MUSIC/SPEAK: Slouží k přepínání mezi přehráváním hudby a režimem hlášení. 
 

Model XB-7S s funkcí záznamu: 
Tlačítko RECORD:  Stisknutím dojde k záznamu hlášení (max. 10s) 
Tlačítko PUT SOUND PLAY: Stisknutím dojde k přehrání hlášení 
 

�  Pokud dojde v pr ůběhu hlášení prost řednictvím megafonu  k akustické zp ětné vazb ě 
(pronikavé pískání) snižte hlasitost nebo zkuste me gafon namí řit jiným sm ěrem.  

 

Údržba a péče 

Kromě výměny baterií nevyžaduje megafon žádnou další údržbu. 
Výrobek čistěte suchým nebo navlhčeným hadrem. 
Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo chemická rozpouštědla, může tím dojít 
k poškození povrchu výrobku. 
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Likvidace 

Elektronické výrobky jsou recyklovatelný materiál, který nepatří do domovního 
odpadu. Pokud je výrobek na konci své životnosti a není již nadále použitelný, musí 
být zlikvidován v souladu s místními předpisy a odevzdán do příslušného sběrného 
dvora. Likvidace společně s domovním odpadem není přípustná. 

Likvidace použitých baterií  

Jako konečný spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat všechny použité 
baterie a akumulátory na místech k tomu určených. Jejich odkládání do 
komunálního odpadu je zakázáno. 

 
Baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny těmito symboly, 
které poukazují na zákaz jejich likvidace společně s komunálním odpadem. 

 
Označení rozhodujících těžkých kovů je následující: Cd – kadminum, Hg – rtuť,  

  Pb – olovo. 
 
Vaše použité baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech                         
ve vaší obci, v našich pobočkách a všude tam, kde se prodávají. 
 
Tím splníte svou zákonnou povinnost a p řisp ějete k ochran ě životního prost ředí. 
 
 

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! 
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Technické údaje 
 

Napájení  6 V  

Výstupní výkon  10/15 W (jmenovitý/maximální) 

Dosah:  200 až 800 m (v závislostina hustotě výstavby                         

                                                                        a okolním rušení) 

Baterie:  4 x baterie velké mono 1,5 V 

Příkon:  max. 1A 

Životnost baterií:  cca 6 až 8h (v závislosti na hlasitosti) 

Max. doba záznamu: 10 s (pouze model XB-7S s funkcí záznamu) 

Délka:  250 mm 

Průměr  tlampače: 153 mm 

Hmotnost:  500 g 

 

Záruka  
 

Na megafon XB-7S poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, 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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                         KOV/5/2010 

 


