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MEGAFON Z SYRENĄ 
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Na stronie 2 znajdują się schematy elementów 

użytkowych i gniazd połączeniowych opisanych 
poniżej. 

 
1. Charakterystyka 

 

Urządzenia TM-25, TM-27 i TM-35 to megafony 
charakteryzujące się dużą mocą wyjściową, 

wyposażone w syreny. Megafony mogą być zasilane 
bateriami lub zewnętrznym zasilaczem 12 V. 

Modele TM-25 i TM-27 to megafony doręczne o mocy 
maks. 25 W. Model TM-25 jest wyposażony we 

wbudowany mikrofon, model TM-27 jest wyposażony 

w mikrofon doręczny (z możliwością odłączenia), 
podłączony do urządzenia za pomocą kabla. 

Model TM-35 o napięciu wyjściowym maks. 35 można 
ustawić w żądanym miejscu lub zamontować na 

stojaku za pomocą gniazda z gwintem M8, 

znajdującego się w dolnej części urządzenia [(8) rys. 
3]. Model TM-35, tak jak TM-27, jest wyposażony w 

mikrofon doręczny (z możliwością odłączenia). 
 

 
2. Elementy użytkowe  

 

1. Zatrzask komory na baterie 
2. Pokrywa komory na baterie 

3. Mikrofon 
4. Gniazdo niskonapięciowe (otwór Ø 5.5 mm, biegun 

środkowy Ø 2.1 mm; styk środkowy = biegun dodatni) 

do podłączenia zewnętrznego zasilania 12, np. 
zasilacz, akumulator. 

5. Przycisk włączający mikrofon: należy trzymać 
wciśnięty w momencie mówienia. W mikrofonach 

doręcznych (modele TM-27/ TM-35) można 

zablokować przycisk przesuwając go zgodnie z 
kierunkiem strzałki – wówczas mikrofon pozostaje 

włączony. 
6. Regulator głośności 

7. Włącznik/wyłącznik syreny  
8. Dotyczy tylko modelu TM-35: gniazdo z gwintem M8 

do montażu megafonu na stojaku. 

 
 

 
3. Bezpieczeństwo użytkowania 

Urządzenie spełnia wymagania normy o zgodności 

elektromagnetycznej 89/336/EEC. 
 

Uwaga! Nie wolno używać megafonu w bliskiej 
odległości od innych osób! Wzmocniony dźwięk lub 

wycie syreny może spowodować uszkodzenie słuchu. 
 Należy chronić urządzenie przed dużą wilgotnością 

oraz ciepłem (temperatura otoczenia pracy 

powinna wynosić od 0 do 40oC). 

 Należy unikać używania urządzenia podczas 

deszczu i chronić przed dostaniem się cieczy do 
środka urządzenia. 

 Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej 

lub lekko zwilżonej miękkiej tkaniny bez dodatku 
środków chemicznych czy silnych detergentów. 

 Producent ani dostawca nie ponoszą 

odpowiedzialności za wynikłe szkody (uszkodzenie 

sprzętu lub obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie 
było używane niezgodnie z przeznaczeniem, lub 

jeśli zostało nieodpowiednio podłączone, 
użytkowane lub poddawane nieautoryzowanym 

naprawom.  

 Nie należy wyrzucać do śmieci zużytych ani 

uszkodzonych baterii; należy oddać je do 
specjalnego punktu utylizacji odpadów (można też 

zwrócić baterie dostawcy). 

 Jeśli urządzenie ma zostać ostatecznie wycofane z 

użycia, należy przekazać je do punktu utylizacji 

odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia 

środowiska.  

 

4. Przygotowanie do pracy 
Urządzenie może być zasilane bateriami lub 

zewnętrznym zasilaczem 12 V. Jeśli został podłączony 
zewnętrzny zasilacz, urządzenie nie będzie zasilane 

bateriami. 

 
 

4.1 Umieszczanie baterii w komorze  
1) Należy zwolnić zatrzask (1) komory na baterie, 

następnie otworzyć pokrywę komory (2).  

 
2) Należy umieścić osiem baterii 1.5 V (rozmiar C) w 

komorze na baterie. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednią polaryzację (zob. oznaczenia na 

komorze). 
 

3) Należy zamknąć pokrywę komory na baterie i 

zabezpieczyć ją za pomocą zatrzasku. 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas 

(dłużej niż tydzień), należy wyjąć baterie. W przypadku 
przecieku baterii urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu. 

 

 
4.2 Zasilanie zewnętrzne 

Aby podłączyć zasilanie zewnętrzne 12 V (np. zasilacz 
12 V, akumulator 12 V), należy zdjąć pokrywę 

zabezpieczającą, która znajduje się nad gniazdem “DC-

12V” (4), następnie podłączyć zasilacz za pomocą 
wtyku niskonapięciowego 5.5 mm/ 2.1 mm (średnica 

zew./ wew.). Biegun dodatni ma się znajdować przy 
środkowym wtyku. 

Można również podłączyć akumulator samochodowy 
12 V; biegun ujemny akumulatora ma być uziemiony. 

W ofercie firmy MONACOR jest dostępny kabel 

połączeniowy TM-12DC do modeli TM-25 i TM-27. 
Kabel połączeniowy do modelu TM-35 wchodzi w skład 

wyposażenia urządzenia. Należy podłączyć kabel 
połączeniowy do gniazda “DC-12V” i do gniazda 

samochodowego (zapalniczka samochodowa).  

 
 

 
 

 



 4 

5. Obsługa 

1) Trzymając naciśnięty przycisk „talk” (5) należy 
mówić do mikrofonu (3) 

- wbudowanego, w przypadku modelu TM-25  
- doręcznego (z możliwością odłączenia), w przypadku 

modeli TM-27 i TM-35.  

W przypadku modelu TM-27 można użyć przycisku 
„talk” znajdującego się na uchwycie megafonu, lub 

przycisku „talk” na mikrofonie. 
Mikrofon powinien znajdować się maksymalnie blisko 

ust. Przycisk „talk” można zablokować przesuwając go 
w kierunku strzałki, w ten sposób mikrofon zostanie 

włączony na stałe. 

 
2) Należy ustawić odpowiedni poziom głośności za 

pomocą regulatora (6). W przypadku pojawienia się 
sprzęgnięcia, należy odpowiednio zmniejszyć poziom 

głośności. 

 
3) Aby włączyć syrenę, należy ustawić 

włącznik/wyłącznik syreny (7) w pozycji “ ON” (dotyczy 
modeli TM-25 i TM-27) lub w pozycji “SIREN” (dotyczy 

modelu TM-35). Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji 
“OFF”, syrena jest wyłączona. 

 

5.1 Regulacja poziomu głośności syreny 
(dotyczy tylko modeli TM-25 i TM-27)  

W komorze na baterie znajduje się wbudowany 
regulator, za pomocą którego można regulować 

poziom głośności syreny (w ograniczonym zakresie). 

Należy otworzyć komorę na baterie i ostrożnie ustawić 
potencjometr „ADJ” (zob. rys. 4 poniżej) za pomocą 

małego śrubokrętu Phillips na żądaną wartość. Obrót w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

powoduje zwiększenie poziomu głośności. 

 

 
 

 

DANE TECHNICZNE 

Model 
Moc 

wyjściowa 

 

Poziom 
dźwięku 

 

Zasilanie 
 

Wymiary 

 

Waga 

TM-25 maks. 25 W 115dB 
8 x bateria 1.5 V, rozmiar 

C lub zewn. 12 V / 2 A 

 
Ø 230 mm x 370 mm 

 

 
1.7 kg 

 

TM-27 maks. 25 W 119dB 
8 x bateria 1.5 V, rozmiar 

C lub zewn. 12 V / 2 A 

 
Ø 230 mm x 340 mm 

 

 
1.7 kg 

 

TM-35 maks. 35 W 122dB 
8 x bateria 1.5 V, rozmiar 

C lub zewn. 12 V / 3 A 

 
Ø 300 mm x 460 mm 

 

 
2.5 kg 

 


