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UVOD 
Spoštovani kupec, 
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta izdelek 
ustreza zahtevam veljavnim evropskim smernicam 
(elektromagnetska skladnost 89/336/EWG). Konformnost je 
bila dokazana, ustrezne deklaracije in dokumenti so 
shranjeni pri proizvajalcu. 
Skrbno preberite navodila. 
 

UPORABA V SKLADU S PREDPISI 
S tem megafonom lahko posredujete sporočila, npr. na 
zborovanjih. Deluje preko 8 Baby baterij (po 1,5V). 
Uporaba na prostem, npr. v dežju je mogoča le pogojno, 
saj ohišje ni neprepustno za vodo! 
Drugačna uporaba vodi k poškodbam megafona.  
Za čiščenje uporabite samo suho krpo! Uporaba grobih 
čistilnih sredstev ni dovoljena! 
 

VARNOSTNA NAVODILA 
Pri poškodbah, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh 
navodil, poteče pravica do garancije! Za posledično škodo 
ne prevzamemo jamstva! 
Napravo je zaradi atesta (CE) prepovedano samovoljno 
predelovati in/ali spreminjati! Da bi preprečili poškodbe 
sluha, morate do drugih oseb zavzeti zadostno razdaljo. Iz 
istega razloga ga je prepovedano usmerjati v živali. 
Megafon ni igrača, zato ne sodi v otroške roke! Pazite, da 
ne pade nič na megafon in da skozi odprtine ne prodre 
tekočina v notranjost ohišja! Megafona ne uporabljajte ob 
direktnem sončnem sevanju ali v bližini ogrevanja! Visoka 
vročina ga lahko poškoduje. Pri uporabi v gospodarskih 
ustanovah upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč pri 
električnih napravah in prevoznih sredstvih. Če megafona 
dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije, da bi preprečili 
njihovo izlitje.  
 

MENJAVA BATERIJ 
Pri vstavi baterij pazite na pravilno polariteto! 

1. Z vrtenjem zgornjega pokrova na ohišju v 
nasprotni smeri urnega kazalca odprite baterijski 
predal. 

2. Glede na pravilno polariteto vstavite nove baterije. 
3. Zaprite pokrov baterijskega predala. 

 

ZAGON 
Najprej vstavite baterije. Upoštevajte poglavji »Menjava 
baterij« in »Tehnični podatki«! Glejte originalna navodila, 
stran 5. 

1. zvočnik 
2. nosilni pas 
3. mikrofon 
4. regulator glasnosti (Z vrtenjem tega regulatorja 

določite glasnost. Če zaslišite povratni sklop – 
glasnejše piskanje –, je potrebno glasnost znižati, 
dokler tega zvoka ne slišite več!) 

5. preklopno stikalo (sirena – mikrofon – sirena) 
6. pokrov baterijskega predala 
7. podnožje 
8. tipka za vklop/izklop (S pritiskom na to tipko lahko 

začnete z govorjenjem.) 
 
A. Zaradi podnožja lahko megafon položite na 

stabilno podlago ali pa ga nosite na ramenu s 
pomočjo nosilnega pasu (nastavljiv). Zasučite 
mikrofon levo od držala in s palcem držite tipko za 

vklop/izklop navzdol, dokler želite prenašati 
sporočilo. 

B. Odprtino zvočnika usmerite v želeno smer in 
začnite z močnim glasom govoriti v mikrofon z 
razdalje ca. 10 – 15cm! 

C. Z regulatorjem glasnosti nastavite ustrezno 
glasnost, brez da bi prišlo do glasnega piskanja 
(glejte točko 4). 

D. Ta model je opremljen s sireno (2 različna tona).  
S preklopnim stikalom lahko izberete mikrofon ali 
oba tona sirene! 

 

TEHNIČNI PODATKI 
Napetost 12V DC (8 x Baby baterija 

»R14«    po 1,5V) 
Moč   maks. 45W 
Poraba toka ca. 250mA mikrofon pri srednji 

glasnosti 
   ca. 2,9A sirena 
   ca. 2,4A piskajoč zvok 
Trajanje baterij ca. 30/2/3h (mikrofon pri srednji 

glasnosti/ sirena / piskajoč zvok) 
Domet   ca.  250m v mestnem območju 

ca. 1000m izven (pri prostem 
pogledu) 

Dolžina   315 mm 
Premer lijaka  190 mm  
Teža   1,2 kg (brez baterij) 
 

                                                        

 
 
 
 
 
  

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Megafon model 05/00 
Kat. št.: 300107 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga potrošniku. Garancija velja na območju 
Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje 
v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 
Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo 
iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne 
aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme 
CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  
Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/


Prodajalec: 
_______________________________________________
____________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec 
dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim 
garancijskim listom. 
 
 
- Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo 
iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
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