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Megafon  

XB-7S rendelési száma: 30 42 37 
XB-7S felvételi funkcióval rendelési száma: 30 42 38 
 
Rendeltetésszerű használat 

A megafon bemondás, továbbá figyelmeztető hangjel, ill. zene felerősítésére és felvételére (csak a felvételi funkcióval bíró XB-
7S) szolgál gyűlések, tüntetések, sportrendezvények stb. alkalmával.  
A tápellátás csak elemekkel történhet (a típus a "Műszaki adatok"-ban van megadva). Szabad téren esőben nem szabad 
alkalmazni, mivel a termék háza nem vízálló.  Nagy nedvességgel való közvetlen érintkezése szintén kerülendő.  

A fentiektől eltérő használat nem megengedett, károsíthatja a készüléket, és rövidzár, tűz, stb. veszélyét is magában rejti.  
A termék módosítása vagy bármilyen átalakítása tilos.  
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. 
 

Biztonsági előírások 
A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszti a 
szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 
A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért 

vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget.  
Ezekben az esetekben elvész a szavatosság/garancia. 
A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal. Használatba vétel 
előtt olvassa végig a teljes útmutatót, fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan.  

A "nyíl" piktogram különleges kezelési tanácsok vagy tudnivalók mellett látható. 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.  
• Ügyeljen a megafon szakszerű üzembe helyezésére.  Ennek során vegye figyelembe a jelen Kezelési útmutatót. 

• A termék nem játék, nem gyermekeknek készült.   A gyermekek nem tudják felmérni az elektromos készülékekkel 

kapcsolatos veszélyeket. 
• Ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék felett és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat a készülék közelébe. 
• Ne tegyen nyílt tűzforrásokat, pl. égő gyertyát a készülék közelébe.  
• A termék igen nagy hangnyomással működik, ami a fülre való közvetlen rásugárzás esetén halláskárosodást okozhat.  Ezért 

a készüléket felelősségteljesen kell kezelni, és főleg nem szabad közvetlenül emberekre vagy állatokra irányítani.  
Használatakor mindig tartson elegendően nagy távolságot emberektől és állatoktól, és ne használja kis helyiségekben.  
• Ne tegye ki a megafont magas hőmérséklet, csepegő- vagy freccsenő víz, erős rezgések vagy magas páratartalom 
behatásának. 

• A készüléket ne használja trópusi klímán, hanem csak mérsékelt égövön. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.  
• Vegye figyelembe az egyes fejezetek további biztonsági megjegyzéseit is. 
• Iparszerű vagy nyilvános alkalmazás esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és 

üzemi felszerelésekre vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait is. Mint üzemeltető, tájékozódnia kell az illetékes 
hivataloknál és hatóságoknál, és felelősséggel tartozik az érvényes törvények és előírások betartásáért. 
• Amennyiben nincs tisztában a készülék helyes kezelésével, vagy olyan kérdései merülnek fel, melyekre a használati 
útmutató sem ad választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. 

A termék leírása 
• Könnyű és mégis ellenálló ABS-műanyagház 
• Behajtható fogantyú 
• Vállszíj 

• Sziréna-funkció 
• Zenefunkció (csak az XB-7S) 
• Bemondás-tárolási funkció (csak a felvételi funkcióval bíró XB-7S) 
Elemek berakása/cseréje 

Az elemek nem valók gyerekek kezébe. 
Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.  
Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. 

Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő 
védőkesztyűt.  

Ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ezen kívül az elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély!  
• Kapcsolja ki a készüléket. Az ON/OFF (be/ki) kapcsoló ne legyen benyomva. 
• Nyomja meg a fogantyú feletti reteszelésoldó gombot, és hajtsa fel a ház piros fedelét. 
• Helyezzen be négy db új góliátelemet (AA) pólushelyesen az elemtartóba. A helyes polaritás az elemtartóban be van jelölve. 

• Zárja vissza az elemtartót a ház fedelének a lehajtása által.  A reteszelésoldó gombnak jól hallhatóan be kell pattannia.  
• Ha a maximális hangerő gyengül, vagy a készülék egyáltalán nem működik, az elemek kimerültek, és ki kell őket cserélni.  
 
Kezelés 

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.  

ON/OFF kapcsoló: be-/kikapcsoló 

VOLUME szabályzó: hangerőszabályzó 
ALARM gomb: szirénahang előállítása 
 
XB-7S típus 

MUSIC/SPEAK kapcsoló: zenelejátszás/bemondás funkció közötti átváltás 
Felvételi funkcióval bíró XB-7S típus: 
RECORD gomb: nyomja meg a gombot, ha fel akar venni egy bemondást (max. 10 másodperc). 
PUT SOUND PLAY gomb: a felvett bemondás lejátszása 

 
Ha használat közben visszacsatolás (begerjedés) lépne fel (hangos sípolás), állítsa 
halkabbra a hangerőt, vagy próbálja meg más irányba tartani a megafont. 
 

Karbantartás és ápolás 
A megafon az elemcserétől eltekintve nem igényel karbantartást.  
A készülék külsejét csak egy puha, száraz vagy enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa. 
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a ház felületét.  

Eltávolítás 
Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.  
A használt elemek, akkuk eltávolítása 

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelet szerint) minden elhasznált elem és 

akku leadására; nem szabad őket a háztartási szemétbe dobni! 
A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelynek 
megfelelően tilos az eltávolításuk a háztartási szemét útján. 
A legfontosabb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az 

elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja lakóhelye hulladékgyűjtő telepein, és minden olyan üzletben, 
ahol elemeket/akkukat is árusítanak. 

 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez! 

Műszaki adatok 
Üzemi feszültség  6 V= 
Kimenőteljesítmény   10/15 W (névl./max.) 
Akusztikus hatótávolság 200-800 méter (a beépítettségtől és a környezeti zajoktól függően) 

Elemek    4 x 1,5 V-os góliátelem (D)a 
Rend.sz.: 65 25 24 (2-es csomagolás, nem része a szállításnak) 
Áramfelvétel:  max. 1A 
Elemek üzemélettartama    kb. 6-8 óra (a hangerőtől függően) 

Felvételi kapacitás   1 – 10 mp (csak a felvételi funkcióval is bíró XB-7S típus) 
Hossz:    250 mm 
Tölcsér átmérője   153 mm 
Súly:                           500 gramm  


