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Megafon 
Rendelési szám: 305305 

 
Rendeltetésszerű használat 
 
Ezzel a megafonnal bemondásokat végezhetünk, pl. 
gyűlések, stb. alkalmával. A tápfeszültség-ellátást  
8 db ceruzaelem (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. 
 
Más személyektől tartsuk kellő távolságban a megafont, 
nehogy halláskárosodást okozzunk nekik. 
 
Ezen kívül állatokra se irányítsuk rá a megafont. 
 
A megafon nem gyerekjáték, tartsuk ezért távol tőlük, és 
tartsuk gyerektől 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, begyük 
ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak. 
 
Elemcsere 
 
Az elemek nem gyerek kezébe valók. 
 
Az elem különleges hulladék, tehát ne dobjuk a 
háztartási szemétbe, hanem dobjuk speciális 
hulladékgyűjtőbe. 
 
Az elemek berakásakor ügyeljünk a helyes polaritásra. 
 
Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, fennáll annak 
a veszélye, hogy gyereke vagy háziállatok lenyelik. 
Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz. 
 
A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezve 
marási sérüléseket okozhatnak. Hordjunk ezért ilyenkor 
védőkesztyűt. 
 

Az elemeket ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe és ne 
töltsük. Ezekben az esetekben robbanás-veszély áll 
fenn. 
 
1. A ház felső burkolatát az óramutató járásával 

ellentétes irányba forgatva vegyük le, ezzel az 
elemtartók fészkét kinyitva. 

2. Vegyük ki mind a két elemtartót. 
3. Helyes polaritással rakjuk be az új elemeket az 

elemtartókba a jelölések szerint. 
4. Rakjuk vissza az elemtartókat a fészkükbe. 
5. Zárjuk le a fedelet. 
 

Használatba vétel 
 
Először is rakjuk be az elemeket az elemtartókba. Lásd az 
„Elemcsere” és a „Műszaki adatok” c. fejezetet. 
 
A készülék részei a német leírás 5. oldalán lévő ábra szerint: 
1. Elemtartó 
2. Mikrofon 
3. Billenőkapcsoló (sziréna – mikrofon – sziréna) 
4. Hangerőszabályzó. Ennek a szabályzónak a 

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

5. Fogantyú 
6. Hordszíj 
7. Beszélőgomb (be-/ki). Ha beszélni akarunk, nyomjuk 

meg ezt a gombot. 
8. Hangszóró (kürt) 
 
Kezelés 
1. Tartsuk erősen a megafont a fogantyújánál fogva, és 

mutatóujjunkkal addig tartsuk nyomva a 
kapcsológombot (be-/ki), ameddig a bemondást 
akarjuk végezni. 

2. Tartsuk a hangszórótölcsér nyílását a kívánt irányba, 
és beszéljünk erős hangon a mikrofonra kb. 10-15 cm 
távolságból. 

3. Állítsuk be a hangerőszabályzóval a megfelelő 
hangerőt. Vigyázzunk eközben arra, hogy amennyiben 
túlságosan felcsavarjuk a hangerőt, visszacsatolás 
(sípolás) lép fel. Állítsuk tehát úgy be a hangerőt, hogy 
ne jöjjön létre begerjedés. 

4. Ez a típus szirénával (két különböző hang) is el van 
látva. Egy billenőkapcsoló segítségével válthatunk át a 
bemondásról a szirénára, és viszont. 

 
Műszaki adatok 
 
Tápfeszültség: 12 V= (8x1,5 V-os „AA”  
 ceruzaelem 
Teljesítmény: max. 10 W 
Áramfelvétel: kb. 200 mA bemondás, 
 kb. 1,1 A sziréna 
Elem-üzemélettartam: kb. 2/12 óra (sziréna/bemondás) 
Mikrofon: kondenzátor-mikrofon 
Hatótávolság: kb. 250 méter városban 
 Kb. 900 méter szabadban 
 (szabad rálátás esetén) 
Hosszúság: 315 mm 
Tölcsér átmérője: 190 mm 
Súly 0,9 kg (elemek nélkül) 


