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Na stronie 2 znajdują się schematy elementów 
użytkowych i gniazd połączeniowych opisanych 
poniżej. 
 
 

1. Elementy użytkowe i gniazda połączeniowe  
 
1.1 Megafon (rys. 1 i 2) 

 
1. Gniazdo z gwintem M8 do montażu megafonu na stojaku. 
2. Uchwyt na mikrofon przewodowy.  
3. (dotyczy tylko modelu TXM-48): Antena teleskopowa. 
4. Wskaźnik poziomu zasilania megafonu: 
- wskaźnik świeci się na zielono: wystarczający poziom     
zasilania 

 - wskaźnik świeci się na czerwono: zbyt niski poziom 
zasilania (np. gdy baterie są prawie wyczerpane) 
5. Włącznik / wyłącznik syreny.  
6. Regulator “TUNER/AUX” do włączania i wyłączania 
megafonu, oraz do regulacji poziomu głośności podczas 
pracy z mikrofonem bezprzewodowym (dotyczy tylko modelu 
TXM-48, zob. rozdz. 6.2) lub z urządzeniem akustycznym 

podłączonym do wejścia “AUX” (11) (zob. rozdz. 6.3). 
7. Obrotowy przełącznik do wyboru kanału transmisji 
bezprzewodowej.  
8. Gniazdo niskonapięciowe (otwór Ø 5.5 mm, biegun 
środkowy Ø 2.1 mm; styk środkowy = biegun dodatni) do 
podłączenia zewnętrznego zasilania 12V, np. zasilacz, 
akumulator. 
9. Sprężynowy zatrzask komory na baterie. 
10. Gniazdo “MIC” do podłączenia mikrofonu przewodowego 
11. Wejście “AUX” (gniazdo 3.5 mm) do podłączenia do 
wyjścia liniowego lub wyjścia słuchawkowego urządzenia 
akustycznego, np. magnetofonu kasetowego, odbiornika 
radiowego. 
 
 
1.2 Mikrofon przewodowy (rys. 3) 

 
12. Przycisk włączający mikrofon: należy trzymać wciśnięty 
w momencie mówienia. Przycisk można zablokować 
przesuwając go ku górze. 
13. Regulator głośności. 
 
 
1.3 Mikrofon bezprzewodowy (rys. 4) 
– dotyczy tylko modelu TXM-48 – 
 
14. Zasobnik na dwie baterie „AA”. 
15. Przykręcana pokrywa zasobnika. 
16. Obrotowy przełącznik do wyboru kanału transmisji        
bezprzewodowej; aby obrócić należy użyć klucza 
regulacyjnego (17). 
17. Klucz regulacyjny do przełącznika kanałów (16). 
18. Wskaźnik poziomu baterii: 
Krótko mrugnie na czerwono podczas włączania / wyłączania 
mikrofonu; zaświecenie się podczas pracy oznacza zbliżające 
się rozładowanie baterii. 
19. Włącznik / wyłącznik. 
 
 
2. Bezpieczeństwo użytkowania 

 
Urządzenia (megafon i mikrofon/y) spełniają wymagania 
normy o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC. 
 
Uwaga! Nie wolno używać megafonu w bliskiej odległości 
od innych osób! Wzmocniony dźwięk z megafonu lub dźwięk 
syreny mogą spowodować uszkodzenie słuchu. 

 Należy chronić urządzenie przed dużą wilgotnością oraz 
ciepłem (temperatura otoczenia pracy powinna wynosić 
od 0-40oC). 

 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. 

 Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas 
(dłużej niż tydzień), należy wyjąć baterie. W przypadku 
przecieku baterii urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu. 

     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. 

 
 
3. Charakterystyka 

 
TM-45 i TXM-48 to megafony charakteryzujące się dużą 
mocą wyjściową 45 W, wyposażone w syreny. Megafony 
mogą być zasilane bateriami lub zewnętrznym zasilaczem 12 
V. Każdy model jest wyposażony w doręczny mikrofon 
przewodowy. Model TXM-48, który jest również 
przeznaczony do transmisji bezprzewodowej, jest 
wyposażony w mikrofon bezprzewodowy. Do każdego z 
modeli można podłączyć urządzenie akustyczne (np. 
magnetofon kasetowy, radio, przenośny odtwarzacz CD, itd.) 

przez wejście AUX. Megafon można ustawić w żądanym 
miejscu lub zamontować na stojaku za pomocą gniazda z 
gwintem M8 [(1) rys. 1]. 
 
 
4. Zasilanie megafonu 

 
Urządzenie może być zasilane bateriami lub zewnętrznym 
zasilaczem 12 V. Jeśli został podłączony zewnętrzny zasilacz, 
urządzenie nie będzie zasilane bateriami. 
Podczas pracy urządzenia wskaźnik “BATTERY” pokazuje 
stan poziomu zasilania (4): 
- wskaźnik świeci się na zielono: wystarczający poziom 
zasilania 

 - wskaźnik świeci się na czerwono: zbyt niski poziom 
zasilania (np. gdy baterie są prawie wyczerpane) 
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4.1 Umieszczanie baterii w komorze  
 
1) Należy mocno wcisnąć sprężynowy zatrzask (9) komory 
na baterie, otworzy się pokrywa komory.  
 

2) Należy wyjąć plastikową kasetę z komory, następnie 
włożyć dziesięć baterii 1.5 V (rozmiar D). Należy zwrócić 
uwagę na odpowiednią polaryzację (zob. oznaczenia na 
kasecie). 
 
3) Należy umieścić kasetę z bateriami w komorze na baterie; 
aby zamknąć komorę, należy mocno wcisnąć pokrywę aż 
zaskoczy zatrzask sprężynowy.  
 
 
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” (8), 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. Należy 
podłączyć kabel połączeniowy do gniazda “DC-12V” i do 
gniazda samochodowego (zapalniczka samochodowa). (W 
celu zapewnienia optymalnej styczności, należy oczyścić 
zapalniczkę z popiołu, można w tym celu użyć suchej, 
miękkiej tkaniny.) 
 
 
5. Zasilanie mikrofonu bezprzewodowego 
– dotyczy tylko modelu TXM-48 – 
 
Wskaźnik pracy (18) mikrofonu bezprzewodowego informuje 
jednocześnie o poziomie zasilania. Jeśli wskaźnik nie zapala 
się, gdy przełącznik (19) znajduje się w górnej lub środkowej 
pozycji, oznacza to, że  w komorze nie ma baterii, lub baterie 
w komorze są wyczerpane. 
 
1) Należy odkręcić pokrywę (15) w dolnej części mikrofonu 
 
2) Należy umieścić w komorze (14) 2 baterie 1,5V, zwracając 
uwagę na odpowiednią polaryzację (zob. oznaczenia w 
komorze). 
 
3) Należy przykręcić pokrywę komory na baterie. 
 
 
6. Przygotowanie do pracy 
 
6.1 Praca z mikrofonem przewodowym 
 
1) Należy podłączyć do megafonu mikrofon przewodowy (w 
zestawie): należy podłączyć wtyk kabla mikrofonowego do 
gniazda “MIC” (10), następnie zamocować połączenie za 
pomocą nakrętki radełkowanej przy wtyku. 
 
2) Należy mówić do mikrofonu przytrzymując naciśnięty 
przycisk „talk” (12) znajdujący się na lewym boku mikrofonu. 
Mikrofon powinien znajdować się maksymalnie blisko ust. 
Przycisk „talk” można zablokować przesuwając go w kierunku 
strzałki, w ten sposób mikrofon zostanie włączony na stałe. 
 
3) Należy ustawić odpowiedni poziom głośności za pomocą 
regulatora (13) znajdującego się na prawym boku mikrofonu. 
W przypadku pojawienia się sprzęgnięcia, należy 
odpowiednio zmniejszyć poziom  głośności. 

 
4) Po skończeniu pracy należy przymocować mikrofon do 
uchwytu (2). 
Jeśli przycisk został zablokowany, należy pamiętać, aby go 
odblokować po skończonej pracy, żeby uniknąć 

niepotrzebnego poboru mocy. 
 
 
6.2 Praca z mikrofonem bezprzewodowym 
– dotyczy tylko modelu TXM-48 – 
 
1) Należy ustawić antenę (3) pionowo i maksymalnie ją 
wyciągnąć. 
 
2) Należy przełączyć megafon na odbiór mikrofonu 
bezprzewodowego: przełączyć regulator “TUNER/ AUX” (6) z 
pozycji “OFF” na “ON”. 
 
3) Należy włączyć mikrofon bezprzewodowy: przesunąć 
przełącznik (19) maksymalnie w górę. (Jeśli przełącznik 
znajduje się w środkowej pozycji, mikrofon jest wyciszony, 
tzn. jest włączony, ale sygnał nie jest przesyłany.) Gdy 

mikrofon jest włączony, zapala się wskaźnik (18). 
 

4) Należy ustawić odpowiedni poziom głośności za pomocą 
regulatora “TUNER/AUX”. Mikrofon powinien znajdować się 
maksymalnie blisko ust. W przypadku pojawienia się 
sprzęgnięcia, należy zmniejszyć odpowiednio głośność. 
 
5) Należy ustawić antenę w pozycji umożliwiającej optymalny 
odbiór sygnału. 
 
6) Po skończeniu pracy należy pamiętać o ustawieniu 
regulatora w pozycji “OFF” oraz o wyłączeniu mikrofonu za 
pomocą przełącznika (19) w celu uniknięcia niepotrzebnego 
poboru prądu. 
 
 
6.3 Praca z urządzeniem akustycznym 
 
1) Należy podłączyć wyjście liniowe lub wyjście słuchawkowe 
urządzenia akustycznego (np. radio, przenośny odtwarzacz 
CD) do gniazda 3.5 mm “AUX” (11). 
 
2) Aby włączyć megafon, należy ustawić regulator 
“TUNER/AUX” (6) z pozycji “OFF” na pozycję “ON”. 
 
3) Należy włączyć urządzenie akustyczne. Następnie należy 
ustawić żądany poziom głośności za pomocą regulatora 
“TUNER/AUX”. 
 
4) Po skończeniu pracy należy pamiętać aby ustawić 
regulator w pozycji “OFF”, aby uniknąć niepożądanego 
poboru mocy. 
 
 
6.4 Funkcja syreny 
 
Aby włączyć syrenę, należy ustawić przełącznik “ALARM” (5) 
w pozycji “SIREN”. Gdy przełącznik znajduje się w pozycji 
“OFF” syrena jest wyłączona. 
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7. Dane techniczne 
 
 
 
7.1 Model TM-45 

 
Charakterystyka: 1 mikrofon przewodowy 
Moc wyjściowa: maks. 45 W 
Poziom dźwięku: 124 dB przy 1W/1m 
Wejście pomocnicze Aux: 300 mV/30kΩ 
Zasilanie: 10 x baterie 1,5V(rozmiar D) 
 lub zewnętrzne 12 V / 4 A 
Wymiary: Ø 350 mm x 505 mm 
Waga (bez baterii): 3,3 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
7.2 Model TXM-48 

 
Charakterystyka: 1 mikrofon przewodowy, 
 1 mikrofon bezprzewodowy 
Moc wyjściowa: maks. 45 W 
Poziom dźwięku: 124 dB przy 1W/1m 
Wejście pomocnicze Aux: 300 mV/30kΩ 
Numery zezwoleń: 
Częstotliwość nośna: 863,05-864,95 MHz 
 
Mikrofon bezprzewodowy: 
 Zakres: ok. 30 m 
 Moc nadajnika: 15 mW 
 Zasilanie: 2x bateria 1,5 V 
 Wymiary: Ø 59/ 36 mm x 245 mm 
 Waga (bez baterii): 220 g 
 
Zasilanie: 10 x baterie 1,5 V (rozmiar D) 

  lub zewnętrzne 12 V / 4 A 
Wymiary: Ø 350 mm x 505 mm 
Waga (bez baterii): 3,4 kg 

 
 
 


