
 
MINI-MEGAFON CS-882 

Cod produs: 303780 
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1. Mod de utilizare 

Acest mini-megafon serveşte la amplificarea discursurilor şi la difuzarea sunetelor la 

întruniri, demonstraţii, evenimente sportive etc. Acest megafon are o sirenă 

încorporată al cărei volum este reglabil. Nu folosiţi acest aparat decât în mediu 

uscat.  

Orice modificare neautorizată adusă acestui aparat nu este permisă din motive de 

securitate şi de omologare (CE). Orice altă utilizare decât cea descrisă aici este 

interzisă. Nerespectarea sfaturilor de folosire poate duce la deteriorarea aparatului şi 

duce la risc de electrocutare, electroşocuri sau scurtcircuit. Citiţi cu atenţie sfaturile 

de mai jos şi păstraţi-le cu atenţie. 

 

 

2. Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 

pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă produsul a 

fost utilizat impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile de operare. 

Garanţia va expira! 

 

 Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care 

trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu 

sunt aprobate din motive de securitate (CE). 

 Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 

necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  

 Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 

extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală.  

 Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 

provoca defecţiuni. 

 Dispozitivul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 

ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   

 Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste 

instrucţiuni de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  

 Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi 

bateriile când aparatul nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a 
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evita scurgerile de substanţe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul 

intră în contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor mănuşi de protecţie la 

înlocuirea bateriilor.  

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e 

posibil să fie înghiţite accidental de copii sau animale domestice.  

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt demontate, scurtcircuitate sau aruncate în 

foc. Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie!  

 

 

3. Instalarea bateriilor 

 

 Apăsaţi pe buton pentru a deschide compartimentul bateriilor, apoi deschideţi 

suportul bateriilor. 

 Introduceţi 6 baterii AA (R6) noi şi respectaţi polaritatea indicată. 

 Introduceţi suportul bateriilor cu contactele metalice în exterior şi închideţi la loc 

compartimentul bateriilor. 

 

 

4. Utilizarea 

Porniţi megafonul cu ajutorul butonului ON/OFF (3). LED-ul roşu (1) se va aprinde la 

pornirea aparatului. 

Apăsaţi pe butonul sirenă (4) pentru a activa 

sirena. Apăsaţi din nou pe acest buton dacă 

doriţi s-o opriţi.  

Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUM 

(5). 

Vorbiţi la microfon (2) cu voce tare, de la o 

distanţă de circa 5-10 cm. 

 

 

5. Întreţinere 

Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale şi uscată. Nu folosiţi solvenţi sau materiale 

abrazive. 
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6. Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a 

proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 

mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 

electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. 

Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 

produsului, separat de deşeurile menajere. 

 

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 

Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili 

uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea 

bateriilor şi acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 

acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea 

oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare 

baterie/acumulator ( Cd - Cadmiu, Hg - Mercur, Pb - Plumb).   

 

 

Caracteristici tehnice 

Tensiunea de operare: 9V 

Consum curent: 

                            

2,3 A în mod sirenă şi fluierat 

0,15 A în mod vorbit la volum mediu 

Tip baterii: 6 baterii AA (R6) 

Putere de ieşire: 5 W maximum 

Volum: 105 dB 

Rază de acţiune: până la 200 m 

Dimensiuni: 97 x 155 mm 

Greutate: 270 g (fără baterii) 

 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL  

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum 

ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea 
prealabilă din partea German Electronics SRL. 

Retipărirea acestui document este de asemenea prohibită. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi 

rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie. 
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