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Megafon  
 

Instrukcja obsługi  
 

XB-7S (nr produktu: 304237)  

 
XB-7S z funkcją nagrywania (nr produktu: 304238) 

Wersja 03/11  

 
 
 
 
 
 

Przeznaczenie  
 

Megafon służy wzmacnianiu i nagrywaniu (tylko model XB-7S z funkcją nagrywania) ogłoszeń i 

odtwarzaniu sygnałów ostrzegawczych lub muzyki (tylko model XB-7S) na spotkaniach, 

demonstracjach, wydarzeniach sportowych, etc. Zasilany jest przez baterie (zobacz: Dane 

techniczne). Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz podczas deszczu, gdyż obudowa nie jest 

wodoodporna. Należy także unikać źródeł wysokiej wilgotności.  

 
Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej może doprowadzić do uszkodzenia produktu i  

zawiera inne niebezpieczeństwa, jak zwarcie, pożar i porażenie prądem.  

Nie wolno modyfikować lub przebudowywać żadnego z elementów tego produktu. 

Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa pod każdym pozorem.  
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Środki bezpieczeństwa 
 

Należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi oraz środkami bezpieczeństwa w 

niej zawartymi. W przypadku szkód materialnych jak i narażenia życia ludzkiego, 

które zostały spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie 

wskazówek bezpieczeństwa producent nie ponosi odpowiedzialności. W takich 

przypadkach wygasa gwarancja. 

 
Symbol wykrzyknika wskazuje na ważne informacje zawarte w niniejszej instrukcji 

obsługi. Należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed pierwszym 

uruchomieniem produktu. Zawiera ważne informacje nt. poprawnej obsługi. 
 

Symbol strzałki wskazuje na dodatkowe informacje oraz porady dotyczące obsługi 

urządzenia. 
 

 
 
 

• Z  powodu  bezpieczeństwa  i  zgodności  (CE),  nieautoryzowana  konwersja  lub  modyfikacja 

urządzenia jest zabroniona. 

• Upewnij  się,  ze  obsługujesz  urządzenie  poprawnie.  Zapoznaj  się  dokładnie  z  instrukcją 

obsługi. 

• Produkt nie jest zabawką i należy go trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie są w stanie ocenić 

potencjalnego zagrożenia związanego z użyciem urządzeń elektrycznych. 

• Nie wylewaj i nie stawiaj żadnych płynów na urządzeniu. 

• Nie  kładź  żadnych  źródeł  otwartego  ognia  w  pobliżu  urządzenia,  takich  jak  palące  się 

świeczki. 

• Produkt wytwarza bardzo wysokie ciśnienie akustyczne, które przy bezpośredniej ekspozycji 

może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dlatego, należy obchodzić się z urządzeniem 

odpowiedzialnie i nie kierować go bezpośrednio na ludzi i zwierzęta. Należy zachować 

odpowiednią odległość od ludzi i zwierząt podczas eksploatacji urządzenia i nie uruchamiać w 

małych pomieszczeniach. 

• Nie narażaj  urządzenia  na wysokie  temperatury,  silne  wibracje  lub kapiącą  lub bryzgającą 

wodę. 

• Używaj urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym, unikaj klimatu tropikalnego. 

• Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru. Może się stać niebezpieczną zabawką dla dzieci. 

• Należy   przestrzegać    dodatkowych    środków    bezpieczeństwa    zawartych    w   każdym    z 

rozdziałów. 

• W  zakładach  publicznych  lub  komercyjnych  należy  przestrzegać  regulacji  dotyczących  np. 

prewencji  wypadków.  Jako  operator  musisz  zasięgnąć  informacji  u  odpowiednich  władz  i 

jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji. 

• Jeśli nie jesteś pewien jak poprawnie obsługiwać urządzenie lub w przypadku innych pytań, 

na  które  nie  ma  odpowiedzi  w  niniejszej  instrukcji  obsługi,  prosimy  o  kontakt  z  naszym 

działem technicznym lub innym specjalistą. 
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Opis produktu 
 

• Lekka i wytrzymała obudowa wykonana z plastiku 

• Składany uchwyt 

• Pasek na ramię 

• Tryb syreny 

• Funkcja muzyki (wyłącznie model XB-7S) 

• Funkcja pamięci ogłoszeń (wyłącznie model XB-7S z funkcją nagrywania) 
 

 
 
 

Wkładanie / wymiana baterii 
 

Baterie należy trzymać z dala od dzieci. 

 
Podczas wkładania baterii należy zapewnić poprawną biegunowość. 

Baterie należy wyjąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu. 

Wyciekające    lub   uszkodzone   baterie   mogą   spowodować    poparzenia   podczas 

kontaktu ze skórą. Dlatego zaleca się używanie rękawic ochronnych. 
 

Pod żadnym pozorem nie należy poddawać zwarciu baterii lub wrzucać ich do ognia. 

Nie  należy  ładować  baterii  jednokrotnego  użytku.  Istnieje  niebezpieczeństwo 

wybuchu. 

 
• Wyłącz urządzenie. Przycisk ON/OFF nie może być wciśnięty. 

• Naciśnij  pokrętło  zwalniające  znajdujące  się powyżej  uchwytu  i otwórz  czerwoną  pokrywę 

obudowy. 

• Włóż  cztery  nowe  baterie  1.5V  (D)  do  komory  baterii,  zwracając  uwagę  na  biegunowość. 

Poprawna biegunowość jest oznaczona w komorze baterii. 

• Zamknij komorę baterii poprzez zatrzaśnięcie pokrywy. Zatrzaski muszą zaskoczyć. 

• Jeśli maksymalna głośność zmaleje lub urządzenie przestanie działać, oznacza to konieczność 

wymiany rozładowanych baterii. 
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Eksploatacja 
 
 

Nie wolno kierować megafonu bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta. 

    Należy zachować odpowiednią odległość od innych ludzi i zwrócić uwagę na 

poprawne ustawienie poziomu głośności, w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu. 
 

Przełącznik „ON/OFF”:  włącznik / wyłącznik 

Kontrolka VOLUME:  kontrola głośności 

Przycisk ALARM:  generuje dźwięk syreny 

 

 
 

Model XB-7S: 
 

Przycisk MUSIC/SPEAK:  przełączanie pomiędzy odtwarzaniem muzyki / trybem ogłoszeń 
 
 
 
 

Model XB-7S z funkcją nagrywania: 

 
Przycisk RECORD:  naciśnij przycisk aby nagrać (maks. 10s) ogłoszenie 

 
Przycisk PUT SOUND PLAY:  odtwarzanie nagranego ogłoszenia 

 
 
 
 

Jeśli pojawia się sprzężenie akustyczne podczas eksploatacji (głośny gwiżdżący 

hałas), należy zredukować poziom głośności lub skierować megafon w innym 

kierunku. 

 
 

 
Czyszczenie i konserwacja 

 
Poza wymianą baterii megafon nie wymaga konserwacji. 

Obudowę należy czyścić za pomocą suchej lub wilgotnej szmatki. 

Nie wolno używać środków żrących lub rozpuszczalników chemicznych, gdyż może to uszkodzić 

powierzchnię obudowy. 
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Utylizacja 
 
 
 
 

Po zakończeniu eksploatacji produktu prosimy o jego zutylizowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

 
 
 

Baterie/Akumulatory 
 

Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do oddania wszystkich 

zużytych baterii i akumulatorów.  Zabroniona jest ich utylizacja razem z 

odpadami pochodzenia domowego! Baterie/Akumulatory zawierające 

substancje  szkodliwe  oznaczone  są  znajdującym  się  obok  symbolem, 

który wskazuje na zakaz ich utylizacji wraz z odpadami pochodzenia 

domowego. Oznaczeniami  zdecydowanie  ciężkich metali są Cd = Kadm, 

Hg = rtęć, Pb = ołów. 

 
Zużyte baterie można oddać nieodpłatnie w gminnych punktach zbiórki, naszych oddziałach a także 

wszędzie tam, gdzie prowadzi się sprzedaż baterii/akumulatorów. 

 
W ten sposób użytkownik wypełnia ustawowe obowiązki, a także przyczynia się do ochrony 

środowiska. 

 
 

 
Dane techniczne 

 
Napięcie pracy  6V= 

Moc wyjściowa  10/15W (nom./maks.) 

Zakres akustyczny  200-800 m (w zależności od gęstości budynków i szumów otoczenia) 

Baterie  4 x baterie 1.5V (D) 

zamówienie nr: 652524 (2 szt./opakowanie, należy zamawiać 2 opak.) 

Pobór mocy  maks. 1A 

Żywotność baterii  ok. 6-8h (w zależności od poziomu głośności) 

Całkowity czas nagrywania  10s (wyłącznie model XB-7S z funkcją nagrywania) 

Długość  250 mm 

Średnica stożka  153 mm 

Waga  500 g 


