
Üzemi feszültség: 9 V/DC 
Áramfelvétel: 2,3 A (sziréna & hangjelzés üzemnél) 

0,15 A (Bemondás üzemmód / közepes hangerő) 
Elemtípus:  6 db AA ceruzaelem 
Kimeneti teljesítmény: max. 5 W 
Hangnyomás szint:  105 dB 
Akusztikus hatótávolság: kb. 200 m 
Méretek (ø x M): 97 x 155 mm 
Súly (elemek nélkül): 270 g 

 

Változat:  02/12 

2. 

Mini-Megafon CS-882 3.
 

Rend. sz. 30 37 80 Fekete 
Rend. sz. 30 38 99 Fehér 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rendeltetésszerű használat: 

A megafon a beszéd hangerejének növelésére, gyűléseken, tüntetéseken, sporteseményeken 

stb. figyelmeztető hangjelzések lejátszására  alkalmas. Beépített, beállítható hangerejű 

szirénával rendelkezik.  A megafont csak száraz környezetben szabad használni. 

 
Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy 

módosítása.  A fentiektől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen 

kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl.  rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye.  Olvassa el a 

teljes használati útmutatót, és őrizze meg.  A készüléket csak használati útmutatóval együtt 

adja tovább.  

 

2. Biztonsági tudnivalók: 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 

utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a jelen 

használati útmutatónak a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításait, nem 

vállalunk felelősséget az ebből követező anyagi és személyi károkért. Ezen 

kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is. 

Személyek/a készülék biztonsága 
• A megafont ne használja esőben, mivel a háza nem vízálló. 

• Soha ne irányítsa a megafont közvetlenül személyekre vagy állatokra. 

• A halláskárosodás elkerülésére működtetés közben ajánlatos megfelelő távolságot tartani 

más személyektől, és a hangerőt megfelelő fokozatba állítani.  

• A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká válhatnak a 

gyerekek kezében. 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, 

magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 

• Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a használatból, 

és gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A biztonságos használat 

akkor nem lehetséges már, ha a készülék 

3. Elemek berakása 

1.  Nyomja meg a gombot az elemtartó rekesz felnyitásához és húzza ki az elemtartót. 

Helyezzen be helyes polaritással hat új ceruzaelemet. A helyes polaritás az elemtartó 

rekeszen jelölve van („+” = pozitív; „–” = negatív). 

Helyezze vissza az elemtartót, úgy, hogy a fém érintkezők kifelé nézzenek, majd zárja vissza 

az elemtartó rekeszt. 

 

4. Kezelés 
1. Kapcsolja be a megafont a BE-/KI-kapcsolóval (3). A vörös 

LED (1) jelzi az üzemkészséget. 

2. Nyomja meg a „SIREN“ (4) gombot, a sziréna 

bekapcsolásához. Egy újabb gombnyomás ezt a funkciót újra 

kikapcsolja. 

3. A hangerőt a „VOLUME“ (5) szabályozógomb forgatásával 

lehet beállítani. 

4. Billentse ki a megafon nyelét. Beszéljen a mikrofonba (2) erős 

és érthető hangon. Tartsa 5 - 10 cm- távolságban a szájától. 

 
5. Ápolás 

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.   Ne használjon semmilyen súrolószert vagy 

oldószert! 

 

6. Eltávolítás 

Készülék 
Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási 
hulladék közé. 

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 

ártalmatlanítani a terméket. 

Vegye ki belőle az esetleg  benne lévő elemet és azt a terméktől elkülönítve 

ártalmatlanítsa . 

Elemek/akkuk  
Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor 

leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, 

amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A 

legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom 

(a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály 

ikon alatt található). 

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, 

fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 

 

7. Műszaki adatok 
- szemmel látható sérülést szenvedett, 
- nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

- szállítás közben túl nagy terhelésnek volt kitéve.  

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő 

leeséstől is megsérülhet. 

Elemek/akkuk  
• Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.  

• Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt 

telepek által okozott károk elkerülése érdekében.   A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a 

bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell 

foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt. 

• Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  Az 

elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. 

• Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni.  Régi és új elemek/akkumulátorok kevert 

használata a készülékben az elemek/akkumulátorok kifolyásához, és ez által a készülék 

meghibásodásához vezethet. 

• Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne 

kísérelje meg nem feltölthető elemek töltését!  Robbanásveszély áll fenn! 

Egyéb kérdések 
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával 

vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel 

végeztessen. 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, 

forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 

 
 

Ez a kezelési  útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau 
kiadványa. 
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy 
elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével  lehetséges.  
Utánnyomás - kivonatos formában is - tilos.  
Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  A 

műszaki adatok és a kivitel módosításának a jogát fenntartjuk. 
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