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Predvidena uporaba  
 
Megafon je namenjen ojačanju in snemanju govora ter predvajanju melodije pri shodih, 
demonstracijah, športnih prireditvah itd.  
 
Napajanje lahko poteka samo z baterijami (za ustrezen tip glejte poglavje „Tehnični podatki“). 
 
Uporaba na prostem v dežju ni dovoljena, samo ohišje ni vodotesno.  
 
Prav tako je treba preprečiti neposreden stik z veliko vlago.  
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb megafona, poleg tega so s 
tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.  
 
Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati.  
 
Obvezno upoštevajte varnostne napotke. 
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske državne in evropske zahteve. 
 
Varnostni napotki 

 
Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za 
posledično in posredno škodo.  

 
Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. 
 
Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v navodilih za uporabo. 
Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, 
saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi. 
 
Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja 
izdelka. 
 

• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 
..na lastno pest nista dovoljena. 
• Poskrbite za ustrezno pripravo megafona na delovanje. Pri tem upoštevajte napotke v teh 
..navodilih za uporabo. 
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•.Ta izdelek ni igrača, zato ni primeren za otroke. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so 
..povezane z uporabo električnih naprav. 
•.Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. V njihovi bližini prav tako ne 
..postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino. 
• V bližini naprave ne postavljajte odprtih virov požara kot so npr. goreče sveče.  
• Izdelek ustvarja zelo visoke zvočne tlake, ki lahko pri neposrednem delovanju na uho vodijo 
..do poškodb sluha. Iz tega razloga z napravo ravnajte odgovorno in je predvsem ne 
..usmerjajte neposredno na ljudi ali živali. Pri uporabi vedno skrbite za dovolj veliko razdaljo 
..od ljudi in živali ter naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih. 
• Megafona ne izpostavljajte visokim temperaturam, kapljanju ali škropljenju vode, močnim 
..vibracijam ali visoki vlažnosti. 
• Megafon lahko uporabljajte samo v zmernem podnebju. Uporaba v tropskem podnebju ni 
..dovoljena. 
• Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko 
..nevarna igrača. 
•.Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za 
..uporabo. 
• V obrtnih obratih ali v javnih ustanovah je treba upoštevati številne zakone in predpise, npr. 
..predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata 
..obrtnih delavcev. Kot uporabnik naprave se morate ustrezno informirati pri pristojnih uradih 
..in ste odgovorni za upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov. 
• Če imate vprašanja glede pravilne uporabe naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v 
..teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na 
..kakšnega drugega strokovnjaka. 
 
Opis izdelka 
 
• Lahko in trpežno ohišje iz umetne mase 
• Nosilni trak 
• Funkcija melodije 
• Funkcija shranjevanja govora 
 
Vstavljanje/menjava baterij 
 

Baterije ne sodijo v otroške roke. 
 
Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost. 

 
Če megafona dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj 
boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. 
Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo 
povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi 
baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice. 
 
Baterije shranjujte izven dosega otrok. Nikoli hkrati ne uporabljajte baterij 
različnih proizvajalcev ali z različnimi stanji napolnjenosti. 
 
Pazite, da baterij ne boste metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega 
stika. Poleg tega navadnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost 
eksplozije. 

 
• Izključite napravo. Stikalo ON/OFF ne sme biti pritisnjeno. 
• Pritisnite rdečo tipko za sprostitev nad ročajem in odprite rdeči pokrov ohišja. 
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•.V baterijski predal vstavite šest novih 1,5 V baterij tipa D (Mono) in pri tem pazite na 
..pravilno polarnost. Pravilna polarnost je označena v baterijskem predalu. 
• Ponovno zaprite baterijski predal, tako da zaprete pokrov ohišja. Pokrov ohišja mora čisto 
..zaskočiti. 
• Ko se maksimalna glasnost zmanjša ali pa naprava več ne deluje, so baterije prazne in jih 
..je treba zamenjati. 
• Priporočamo, da za daljšo življenjsko dobo baterij uporabljate samo alkalne baterije. 
•.Uporaba polnilnih baterij ima zaradi nižje napetosti in kapacitete posledično tudi manjšo 
..glasnost in čas delovanja. 
 
Upravljanje 
 

Megafona nikoli ne usmerjajte neposredno na osebe ali živali.  
 
Za preprečitev poškodb sluha morate pri uporabi poskrbeti za zadostno 

...............razdaljo od drugih oseb in za primerno nastavitev glasnosti. 
 
Stikalo ON/OFF: stikalo za vklop/izklop 
Stikalo MUSIC: preklapljanje med predvajanjem melodije/funkcijo govora 
Stikalo RECORD: pritisnite stikalo za snemanje govora (maks. 10 s) 
Stikalo PUT SOUND PLAY: predvajanje posnetega govora 
Regulator VOLUME: regulator glasnosti 
 

Če med uporabo prihaja do povratne zveze (glasno piskanje), nastavite 
manjšo glasnost ali pa poskušajte megafon drugače usmeriti. 
 

 
Nega in vzdrževanje 
 
Megafon z izjemo menjave baterij ne potrebuje vzdrževanja. 
 
Zunanje površine lahko obrišete samo s suho ali rahlo navlaženo krpo.  
 
Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta 
sredstva poškodujejo površino ohišja. 
 
Odstranjevanje 

 
Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi določili. 
 
 

Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano. 
 

Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol 
levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med 
gospodinjske odpadke. 
 
Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = 
svinec.  
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Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski 
deponiji ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo! 

 
S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja. 
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: ................................................................................................... 9 V/DC 
Izhodna moč: ..................................................................................... 20/25 W (nazivna/maks.) 
Baterije: ............................................................................................... 6 x 1,5 V baterija tipa D 
..................................................... kat. št.: 65 25 25 (komplet 2 kosov – prosimo, naročite 3 x) 
Poraba toka: .................................................................................... pribl. 500 mA (povprečno) 
Življenjska doba baterij: .......................................................... pribl. 35 h (pri srednji glasnosti) 
Kapaciteta snemanja: ......................................................................................................... 10 s 
Dolžina x premer lijakastega dela: ..................................................................... 330 x 202 mm 
Teža: .................................................................................................................................. 1 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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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 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Megafon Speaka XB-11SR 
Kat. št.: 30 53 05 
 
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.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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