
 MEGAFON 
MODEL: AG504

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Mocny megafon z wbudowaną syreną, akumulatorem oraz funkcją nagrywania.
Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Przenośny megafon charakteryzujący się czystym dźwiękiem oraz wysoką głośnością, a co

za tym idzie dalekim zasięgiem słyszalności - niezastąpiony sprzęt podczas imprez 
plenerowych oraz na mecze, zawody sportowe, koncerty, pielgrzymki. 

• Ergonomiczny kształt i niewielka waga, sprawia, że megafon łatwo i przyjemnie się używa. 
• Wbudowany pojemny i wydajny akumulator ładowany bezpośrednio z sieci elektrycznej - 

nie trzeba wymieniać baterii w megafonie. 
• Funkcja nagrywania i odtwarzania dźwięków (10 sekundowe sekwencje) nagranych za 

pomocą megafonu. 
• Lekki (wykonany z mocnego tworzywa ABS) i bardzo łatwy w obsłudze, wygodny dostęp do

regulacji głośności oraz przycisków funkcyjnych. 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Instalacja baterii/akumulatorka: naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk na megafonie, a 

następnie odchyl pokrywę panelu sterowania. Włóż do środka dołączony do zestawu 
akumulator i podłącz go do megafonu lub włóż do środka 4 baterie R20. Zamocuj z 
powrotem pokrywę panelu sterowania.. 

2. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do 
gniazdka sieciowego.

3. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2-5 godzin. Po tym okresie należy przerwać 
ładowanie urządzenia. W czasie ładowania na akumulatorku pali się czerwona dioda 
„status”.

Funkcje przycisków:
1. włącznik
2. dioda nagrywania
3. dioda gotowości
4. regulacja głośności
5. włącznik melodii

6. przycisk nagrywania – wciśnij aby nagrać (do 10 sekund) sekwencję dźwiękową
7. przełącznik  odtwarzanie nagranego dźwięku /  mówienie na żywo, gdy wciśnięty megafon 

będzie odtwarzał w pętli nagrane wcześniej dźwięki.
8. mikrofon

3. Specyfikacja
• Moc wyjściowa 15W 
• Zasięg: do 200metrów 
• 2 OPCJE ZASILANIA: 1) Zasilanie bateryjne: 4 x R20; 2) Zasilanie z akumulatora 
• Możliwość nagrywania oraz odtwarzania 10 sekundowych sekwencji dźwiękowych, 
• Wbudowany dźwięk alarmowy (melodyjka) 
• Regulacja głośności 
• Wymiary: 24cm x 18,5cm x 15cm 
• Kolor: jak na zdjęciu 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 12 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

