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Megafon XB-11SR                                                            

 
 

 

Obj. č.: 30 53 05 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu XB-11SR.  

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! 

 

2 

 

Účel použití 
Tento megafon slouží k zesílení a záznamu, hlášení a k přehrávání varovných signálů  
nebo hudby na shromážděních, demonstracích, sportovních akcí atd.  
Napájení je možné pouze bateriemi (viz Technické údaje).  

 
Vlastnosti 

• Lehká, ale přesto pevná, plastová konstrukce 
• Sklopná rukojeť 
• Bederní pás 
• Funkce hudby 
• Funkce záznamu hlášení 

 

Vložení a výměna baterií 
 

• Vypněte zařízení. ON/OFF tlačítko nesmí být stlačené. 
• Zatlačte na uvolňovací tlačítko umístěné nad rukojetí a odklopte červené víko. 
• Vložte 6 baterií typu 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 
Tlačítko MUSIC:  Slouží k přepínání mezi přehráváním hudby a režimem hlášení. 
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 m egafon namí řit jiným sm ěrem.  

 

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! 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do megafonu. 
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 do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

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 povrch a pouzdro výrobku.  

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! 

 

Technické údaje 
Napájení  6x baterie velké mono 1,5 V  
Výstupní výkon  20/25 W (jmenovitý/maximální) 
Příkon:  cca 500 mA (průměrně) 
Životnost baterií:  cca 35 hodin (na střední hlasitost) 
Max. doba záznamu: 10 s  
Rozměry:  330 x 202 mm 
Hmotnost:  1 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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