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Kezelési utasítás 
 

Megafon 
 

Rendelési szám: 300107 
 
Rendeltetésszerű használat 
Ezzel a megafonnal bemondásokat végezhetünk, pl. 
gyűlések stb. alkalmával. A tápáramellátást 6 db 
bébielem (1,5 V-os) adja. A szabadban, pl. esőben történő 
használat korlátozott, minthogy a készülékház nem 
vízálló. 
A fentiektől eltérő használat a megafon károsodását 
eredményezi. 
A megafon tisztítására egy száraz ruhát használjunk. 
Sohase használjunk karcoló hatású tisztítószert. 
 
Biztonsági előírások 
Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül 
hagyásából származó károkra nem vonatkozik a 
garancia. A következményes károkért sem vállalunk 
semmiféle felelősséget! 
Engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket 
önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
A halláskárosodás megelőzése érdekében tartsuk kellő 
távolságban más személyektől a megafont. 
Ezen kívül állatokra se irányítsuk rá a megafont. 
A megafon nem gyerekjáték, tartsuk ezért gyerekektől 
elzárt helyen. 
Ne eshessenek tárgyak a megafonra, ne hatolhasson be 
folyadék a belsejébe, ne érje közvetlen napsugár és nagy 
hő se, mert károsíthatják. 
Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a megafont, 
vegyük ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak. 
 
Elemcsere 
Az elemek nem valók gyerek kezébe. 
Az elem különleges hulladék, tehát ne dobjuk a 
háztartási szemétbe, hanem dobjuk az erre a célra 
létesített speciális gyűjtőládába. 
Az elemek berakásakor figyeljünk a helyes 
polaritásra. 
Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, fennáll 
annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok 
lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljunk 
orvoshoz. 
A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezve 
marási sérüléseket okozhatnak, viseljünk ezért 
ilyenkor védőkesztyűt. 
Az elemeket ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe és ne 
töltsük. Ezek robbanásveszélyes műveletek. 
1. Nyissuk ki az elemtartót a ház felső burkolatát az 

óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 
2. Rakjuk be az új elemeket helyes polaritással az 

elemtartóba. 
3. Zárjuk le az elemtartó fedelét. 
 
Üzembeállítás 

Rakjuk be először az elemeket az elemtartóba az 
„Elemcsere” és a „Műszaki adatok” szerint. 

 
1. Hangszóró (tölcsér) 
2. Hordszíj 
3. Mikrofon 
4. Hangerőszabályzó. Ennek a szabályzónak a 

forgatásával állítjuk be a hangerőt. Ha vissza-
csatolás lépne fel (hangos sípoló hang), egy kicsit 
vegyük vissza a hangerőt, amíg meg nem szűnik a 
gerjedési hang. 

5. Nyomógomb (mikrofon – sziréna) 
6. Elemtartó fedele 
7. Támasz 
8. Beszédgomb (be/ki). Ha szólni akarunk, nyomjuk 

meg ezt a gombot. 
 
Használat 
1. A megafont a támaszával stabil alapra állíthatjuk, 

vagy pedig a hordszíjával (állítható) a vállunkra 
lógathatjuk. Húzzuk ki balra a mikrofont a 
tartójából, és nyomjuk meg a beszédgombot (be/ki) a 
hüvelykujjunkkal annyi ideig, ameddig beszélni 
akarunk a megafonba. 

2. Tartsuk a hangtölcsér nyílását a kívánt irányba, és 
beszéljünk erős hanggal kb. 10 – 15 cm távolságból 
a mikrofonba. 

3. Állítsuk be a hangerőszabályzóval a megfelelő 
hangerőt. Gondoljunk eközben arra, hogy ha túlzott 
hangerőre állítjuk, akkor visszacsatolás (sípolás) lép 
fel. Állítsuk tehát úgy be a hangerőt, hogy ne lépjen 
még fel visszacsatolás (gerjedés). 

4. Ez a típus szirénával is el van látva. A nyomógomb 
(5) segítségével válthatunk a szirénahang és a 
bemondás között. 

 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 9V= (6 x 1,5 V-os bébielem „R14”) 
Teljesítmény: max. 22 W 
Áramfelvétel: kb. 250 mA mikrofon közepes hangerőnél, 
 kb. 2,9 A sziréna, 
 kb. 2,3 A sípoló hang 
Elemek üzemélattartama: 
 kb. 30/2/3 óra (mikrofon közepes 
 hangerő mellett/sziréna/sípoló hang) 
Hatótávolság: kb. 300 méter városi környezetben 
 kb. 900 méter lakott területen kívül 
 (látótávolságban) 
Hosszúság: 350 mm 
Tölcsér átmérője: 211 mm 
Súly: 1,6 kg (elemek nélkül) 
 


