
 

MEGAFON 60W CU SLOT USB/SD & SIRENA 

 

Ref.: MEGA60USB 

MANUAL DE UTILIZARE 

Va multumim pentru achizitionarea megafonului de 60W dotat cu slot USB/SD si microfon 

detasabil. Aparatul este confectionat din material rezistent din ABS, dispune de functia de 

sirena si este dotat cu o curea de umar.  

 

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte 

ulterioare. Respectati toate avertismentele si instructiunile. 

 

RECOMANDARI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA 

 Toate reparatiile trebuie efectuate de catre un tehnician calificat 

 Folositi aparatul doar in scopul mentionat in manual. Nu folositi accesorii care nu sunt 

recomandate si/sau aprobate de catre producator.  

 In cazul in care nu folositi megafonul pentru o perioada indelungata, scoateti bateriile 

din compartimentul acestora pentru a evita scurgerea acestora.  

INTRODUCEREA BATERIILOR  

 Deschideti compartimentul bateriilor situat in partea de jos a aparatului 

 Introduceti 8 baterii ‘C’ (R14) (nu sunt incluse) cu polaritatea corecta, asa cum este 

indicat in compartimentul bateriilor.  

 Inchideti compartimentul bateriilor. 

Nota: Inlocuiti bateriile imediat cand observati ca sunetul devine tot mai slab. Respectati 

polaritatea corecta. 

ALIMENTARE IN MASINA 

 Conectati o parte a cablului de 12V in mufa DC de 12V a megafonului si cealalta parte 

in mufa brichetei de masina de 12V. 

FUNCTIONARE 

 Pentru activarea megafonului, reglati volumul si vorbiti in microfon (activare VOX). 

 Apasati butonul "PORNIRE SIRENA" pentru a activa sirena, apasati butonul 

"VORBIRE" pentru a dezactiva functia.  



 

 

SPECIFICATII 

Alimentare 12Vdc – 8x 1.5Vdc baterii ‘C’ (care nu sunt incluse) 

12VDC alimentare de la  mufa de bricheta auto (cablul nu este inclus) 

Microfon unidirectional 

Putere de iesire 30W RMS/60W max. 

Raza de acoperire: 600m,  in functie de conditiile de mediu 

Intrari USB & SD 

Dimensiuni Ø240 x 350mm 

Greutate 1.45kg 

 

 

Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va 
autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura. 

 

 

 

 


