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MEGAFON REINCARCABIL 50W 

CU FUNCTIE DE INREGISTRARE  M50W 
 

 

� Fabricat din material ABS, solid dar usor 

� Sirena incorporata si microfon detasabil 

� Sunet clar, cu raza de actiune lunga 

� Memorie pentru inregistrarea unui mesaj de 16 sec 

� Baterie reincarcabila 

 

INAINTE DE UTILIZARE 

Megafonul poate fi alimentat prin acumulatorul încorporat sau 8 baterii tip ‘D’ (R20): 

• Inainte de prima de utilizare, deschideti compartimentul bateriei megafonului. Lasati la încărcat 

bateria aproximativ 10-12 ore inainte de folosire. Odată ce bateria este complet încărcată, 

deschideți compartimentul pentru baterii, introduceți acumulatorul și conectați-l la mufa cu 2 

pini.  

o Nu lasati la incarcat acumulatorul mai mult de 12 ore !  

o Depasirea intervalului poate defecta acumulatorul ireversibil !  

• Introduceti 8 baterii tip ‘D’ (R20) si asigurati-va ca respectati polaritatea corecta. Inchideti 

compartimentul pentru baterii. 

 

INSTRUCTIUNI DE OPERARE 

 

MICROFON: 

Apăsați butonul ON / OFF de pe partea laterală a microfonului în poziția ON. 

Indreptati megafonul catre obiectiv si apropiati microfonul  de buze si vorbiti clar cu voce normala. 

Ajustati volumul sonor la nivelul dorit de la butonul din dreapta a microfonului. Nu setați volumul 

prea tare pentru a evita aparitia ecoului si nu vorbiti prea tare. 

Dacă nu doriți să aveți microfonul pornit permanent, puteți seta butonul ON/OFF pe OFF. 

Apăsați butonul de declanșare de pe partea de sus a mânerului atunci când doriți să vorbiți în 

microfon. Tineti apasat butonul in timp ce vorbiti. 

 

SIRENA: 

Apasati butonul SIRENA pentru a porni sirena incorporate. Apasati butonul din nou pentru al opri. 

 

INREGISTRARE: 

Reglati volumul la minim inainte de inregistrare. Apasati butonul REC si indicatorul 

luminos se va aprinde. Megafonul este gata de inregistrare. Memoria maxima pentru inregistrarea 

unui mesaj este de 16 sec. Apasati butonul REC dupa terminarea inregistrarii. 

 

REDARE: 

Apasati butonul PLAY pentru a reda mesajul inregistrat. 
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SPECIFICATII 

Putere: ....................................................................................................... 25W nominal / 50W Max 

Distanta acoperita: ............................................................................. aprox. 600 m in camp deschis 

Alimentare ............................................. Acumulator reincarcabil inclus / 8 baterii R20 („D”) 1.5V 

Timp de incarcare .............................................................................................................. 10-12 ore 

Durata folosire acumulator ............................................................................................. aprox. 6 ore 

Baterii: ..................................................................................... 8 baterii R20 („D”) (nu sunt incluse) 

Microfon: .................................................................................................................... unidirectional 

Dimensiuni: ................................................................................... diam. horn 240, lungime 355mm 

Greutate: .............................................................................................................. 1.45 kg fara baterii 

 

 

 

Simbolul de mai sus indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se 

reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul 

inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă 

rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. 


