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Megafon z syreną i mikrofonem ręcznym  

Numer produktu 305306 

 

Przeznaczenie do użycia  

Megafon służy do wzmocnienia głośności ogłoszeń oraz odtwarzania dźwięku syreny podczas 

spotkań, demonstracji, wydarzeń sportowych itp.  

Zasilanie dostarczane jest wyłącznie z baterii (typ: patrz „Dane techniczne”). 

Nie używaj urządzenia na zewnątrz, podczas deszczu, ponieważ obudowa nie jest wodoodporna. 

Należy ponadto unikać bezpośredniej styczności ze źródłami dużej wilgotności.  

Jakiekolwiek użycie inne niż opisane powyżej może skutkować uszkodzeniem megafonu i jest 

związane z innymi zagrożeniami np. zwarcia, pożaru i porażenia prądem.  

Zabrania się modyfikacji i zmian jakiejkolwiek części produktu.  

Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa.  
 

Niniejszy produkt pozostaje zgodny ze wszystkimi bieżącymi przepisami europejskimi i danego 

kraju.  

 

Opis produktu  

• Lekka i wytrzymała obudowa  

• Odłączany mikrofon z kontrolą głośności  

• Pasek na ramię  

• Tryb syreny  

 
Uwagi ogólne w zakresie baterii – wkładanie/wymiana 

• Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.  

• Przestrzegaj prawidłowej biegunowości podczas wkładania baterii.  

• Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używać megafonu przez dłuższy czas, unikniesz w ten 

sposób uszkodzeń spowodowanych cieknącymi bateriami. Cieknące lub uszkodzone baterie 

mogą wyciekać a substancja chemiczna może powodować poparzenia. Noś rękawice 
ochronne w kontakcie z uszkodzonymi bateriami/akumulatorkami. 

• Trzymaj je poza zasięgiem dzieci!  

• Nigdy nie stosuj baterii różnych producentów lub o różnym poziomie naładowania 

jednocześnie. 

• Pamiętaj, aby nie doprowadzać do zwarcia baterii i nie wrzucać do ognia. Zabrania się 

ładowania zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!  
 

• Otwórz metalowy zawias u góry obudowy i podnieś pokrywę.  

• Włóż osiem nowych okrągłych baterii 1.5V (C) do uchwytu w zasobniku baterii przestrzegając 

oznakowań biegunowości. Prawidłowe ułożenie biegunów oznakowano w zasobniku baterii.  

• Zamknij pokrywę obudowy i ponownie zablokuj metalowy zawias.  
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• W przypadku spadku maksymalnej głośności lub zaprzestania działania urządzenia zachodzi 

konieczność wymiany zużytych baterii.  

• Aby zapewnić długą żywotność baterii, używaj wyłącznie baterii alkalicznych.  

• Używanie akumulatorków powoduje zmniejszenie mocy oświetlenia oraz skrócenie czasu pracy ze 

względu na ich mniejszą pojemność i poziom naładowania. 

 

Obsługa  

Nie kieruj megafonu bezpośrednio w stronę osób lub zwierząt.  

Zachowuj odpowiednią odległość od innych osób i przestrzegaj ustawień odpowiedniego poziomu 

głośności tak, aby nie doprowadzić do uszkodzenia słuchu.  

 

Tryb ogłaszania  

• Przyciśnij przycisk na rączce lub przycisk „push-to-talk” z boku mikrofonu, aby wystosować 

oświadczenie. Mów wyraźnie do mikrofonu.  

• Ustaw głośność za pomocą kontrolki VOLUME znajdującej się z boku mikrofonu.  

• Mikrofon można wziąć do ręki lub umieścić w kątowym wsporniku na obudowie megafonu.  

Przycisk „push-to-talk” na mikrofonie można zablokować przyciskając go i popychając do góry. 

  

Tryb syreny  

• Ustaw przycisk SIREN znajdujący się nad rączką w pozycji ON, aby włączyć syrenę.  

• Ustaw przycisk SIREN z powrotem w pozycji OFF, aby wyłączyć syrenę.  

Jeśli podczas użycia słychać jest szum w tle (głośny, świszczący dźwięk), zmniejsz głośność lub spróbuj 

ustawić megafon w innym kierunku.  

 

Dane techniczne 

Napięcie robocze   12 V/DC 

Moc wyjściowa    25/45 W (nominalna/maksymalna) 

Baterie     8 x 1.5 V baterie typu C  

Nr zamówienia    65 25 69 (2-szt. Zestaw zamów 4x ) 
Moc wejściowa    ok. 500 mA (tryb mikrofonu, regulowana głośność)  

ok. 1 A (tryb syreny) 

Żywotność baterii    ok. 16 godz. (tryb mikrofonu, średnia głośność) 

ok. 8 godz. (tryb syreny)  

Długość x średnica klaksonu   370 x 230 mm 

Masa     1.3 kg 

 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi publikację Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 

Hirschau (www.conrad.com). 

Wszystkie prawa, w tym prawo do przekładu, zastrzeżone.  Powielanie jakąkolwiek metodą, w tym 
kserowanie, mikrofilmowanie lub zapis w elektronicznych systemach przetwarzania danych wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, również częściowy, jest zabroniony, niniejsza 

instrukcja obsługi przedstawia stan techniczny na dzień oddania do druku. Zmiany w zakresie 

technologii i sprzętu zastrzeżone. 

© Prawo autorskie 2011 Conrad Electronic SE. 
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