
                         
 
 
 

Megafon se sirénou a mikrofonem ER-66S                    

 

 

Obj. č.: 30 53 06 
 

 

 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu se sirénou a mikrofonem ER-66S.  
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 k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 

 

 
 

Účel použití 
 

Megafon je určen k zesilování hlášení a k přehrávání zvuku sirény během shromáždění, demonstrací, 
sportovních událostí, apod. Lze jej napájet pouze bateriemi (typ: viz níže kapitola „Technické údaje“).  
Nepoužívejte megafon venku při dešti, protože jeho kryt není voděodolný.  
 
 

Vlastnosti 
 

• Nízká hmotnost a odolné tělo 
• Odpojitelný mikrofon s ovládáním hlasitosti 
• Ramenní popruh 
• Režim sirény 
 

Vkládání a výměna baterií 
 

  
Při vkládání baterií se ubezpe čte, je jejich polarita správná. 
Pokud megafon nepoužíváte, vyjm ěte z něj baterie, abyste jej chránili p řed 

 poškozením, které mohou zp ůsobit vyteklé baterie.  
 
• Otevřete kovový uzávěr v horní části megafonu a zvedněte kryt. 
• Vložte do držáku 8 baterií malé mono 1,5 V. Správná polarita je vyznačena uvnitř schránky             

pro baterie.  
• Uzavřete kryt a zajistěte kovový uzávěr. 
• Pokud dojde ke snížení maximální hlasitosti, nebo přístroj přestane pracovat, jsou baterie vybité         

a bude potřebné je vyměnit. 
• Pro zajištění co nejdelší životnosti baterií používejte pouze alkalické druhy baterií. 
• Používání akumulátorů sebou nese v důsledku jejich nižšího napětí a kapacity nižší výkon                

a kratší provozní dobu. 
 

Obsluha  
 

Nesměrujte megafon p římo na lidi nebo na zví řata. 
Udržujte dostate čnou vzdálenost od jiných lid a dejte pozor na správ né nastavení 

 úrovn ě hlasitosti, abyste se vyhnuli poškození sluchu. 
 
Režim hlášení 
 

• Pokud chcete promluvit přes megafon, stiskněte tlačítko na držadle, nebo tlačítko mluvení               
na boční straně mikrofonu a mluvte zřetelně do mikrofonu. 

• Pomocí ovladače hlasitosti na boční straně mikrofonu si upravte hlasitost. 
• Mikrofon si můžete vzít do ruky, nebo jej pověsit na nosič, který je na plášti megafonu.  
 

Tlačítko mluvení na mikrofonu lze stisknutím a zatlačením směrem nahoru zajistit. 
 

 
Režim sirény 
 

• Režim sirény zapnete, pokud tlačítko sirény, které je nad držadlem posunete do polohy ON. 
• Pro vypnutí sirény posuňte přepínač spět do polohy OFF. 
 

Pokud se při používání megafonu vytváří akustická zpětná vazba (hlasitý pisklavý hluk),  
snižte hlasitost, nebo nasměrujte megafon jiným směrem. 

 
 
 
 
 



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 veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly 
spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Megafon nevyžaduje kromě výměny baterií 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 povrch a pouzdro 
megafonu.  
 
 

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! 

 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

Technické údaje 
 
Napájení 12 V AC 
Výstupní výkon 25 W (nominální), 45 W (maximální) 
Baterie 8x typ¨malé mono 1,5 V 
Příkon cca 500 mA (v režimu mikrofonu, citlivá hlasitost) 

cca 1 A (v režimu sirény) 
Životnost baterií cca 16 hodin (režim mikrofonu při střední hlasitosti) 

cca 8 hodin (režim sirény) 
Délka a Ø megafonu 370 x 230 mm 
Hmotnost 1,3 kg 
 
 
 

Záruka  
 

Na Megafon se sirénou a mikrofonem ER-66S  poskytujeme záruku 24 měsíců. 
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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