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20 mp-es hangfelvevő modul 
Rendelési szám: 191083 
 
Rendeltetésszerű használat 
A hangfelvevő modulra 20 másodpercnyi zajt vagy beszédet 
vehetünk fel és játszhatunk le.  
A modul táplálását egy 9 V-os tömbelem (nem része a szállításnak) 
adja, és ez által helytől függetlenül és teljesen veszélytelenül 
üzemeltethető. A modul önálló egységként, vagy más készülékbe 
beépítve „információs táblaként” nyerhet általános alkalmazást. 
Ez a modul „nem a CE által bevizsgált” termék, és készülékekbe 
vagy önálló házba való beépítésre van tervezve. Alkalmazása 
esetén be kell tartani a CE-szabványok előírásait. 
A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni és/vagy 
átépíteni. 
 
Biztonsági előírások 
• A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő 

bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk 
semmiféle felelősséget a következményes károkért sem. 

• A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be 
nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem 
vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is 
elvész a garancia. 

• A készülék nem gyerek kezébe való. 
• Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek 

vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal 
forduljunk orvoshoz. 

• Ne játsszuk le a zajokat közvetlenül a fülünknél. 
 
Üzembeállítás és kezelés 
Az üzemhez egy 9 V-os tömbelemre van szükség (nem része a 
szállításnak).  
Csatoljuk rá az elemkapcsokat egy új 9 V-os elemre. 
 
Beszéd-/zajfelvétel 
A beszédfelvételhez nyomjuk meg a főkártyán kívül elhelyezkedő 
gumi-nyomógombot, és tartsuk addig nyomva, amíg felvételt 
akarunk készíteni. Egy piros jelzőfény jelzi a felvételi üzemmódot. 
Beszéljünk kb. 8 cm távolságból közvetlenül a hangszóróra, amely 
felvételkor mikrofon gyanánt szolgál. 20 másodperc múlva a felvételi 
folyamat automatikusan megszakad. 
 
Beszéd-/zaj lejátszása 
A beszéd lejátszásához nyomjuk meg a főkártyán elhelyezkedő 
gumi nyomógombot egyszer. A felvétel tartalmát most 
visszahallgatjuk. 
A lejátszási minőség javítás érdekében építsük be a hangszórót egy 
hátulról zárt dobozba. 
 
Az elemek berakása/cseréje 
Elemcserére akkor van szükség, ha csökken a hangerő, vagy a 
készülék már nem működik. Ajánlatos a kimerült elemeket azonnal 
kivenni, hogy megelőzzük az elemek kifolyásából származó 
károsodást. 
A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem 
vigyük speciális gyűjtőhelyre. 
 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 9 V= (6F22 típusú tömbelem) 
Áramfelvétel: kb. 40 mA (lejátszás) 
Üzemélettartam: kb. 1000 lejátszási ciklus 
Tömeg: 12 gramm (elem nélkül) 
Méretek (h x sz x ma): 45 mm x 25 mm x 6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


