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Proszę otworzyć niniejszą instrukcję na stronie 2, gdzie znajdą Państwo rysunek z numeracją 

poszczególnych części urządzenia. 

 

1. Charakterystyka 

Urządzenie TM-22 jest bateryjnie zasilanym megafonem o mocy 20WMAX oferującym dodatkowo emitowanie dwóch 

rodzajów sygnału dźwiękowego. 

 

2. Elementy użytkowe 

1. Zatrzask zamykający komorę na baterie 

2. Pokrywa komory bateryjnej 

3. Mikrofon 

4. Przycisk załączający mikrofon (spust) – musi być wciśnięty w trakcie nadawania komunikatu 

5. Wskaźnik poziomu baterii 

6. Regulator głośności 

7. Przełącznik wyboru rodzaju sygnału: 

- pozycja 1: syrena 

- pozycja 2: nadawanie komunikatu przez mikrofon 

- pozycja 3: gwizd 

8. Pasek  

9. Stelaż do baterii w komorze bateryjnej 

10. Potencjometr do regulacji całkowitej głośności 

 

3 Bezpieczeństwo użytkowania 

Urządzenie spełnia wymagania wszystkich obowiązujących norm i dlatego zostało oznaczone symbolem CE. 

 

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.  
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4. Zasady użytkowania 

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 AA) w stelażu a następnie 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. Nadawanie komunikatu przez mikrofon 

1) Ustawić przełącznik (6) w pozycję 2 (OFF/TALK). 

2) Podczas mówienia do mikrofonu (3) trzymać wciśnięty przycisk (4). Trzymać megafon w taki sposób, aby 

mikrofon znajdował się jak najbliżej ust. 

3) Ustawić żądaną głośność za pomocą regulatora (5). W przypadku wystąpienia sprzężenia zmniejszyć głośność. 

4.3. Sygnały dźwiękowe 

1) Aby włączyć syrenę, należy ustawić przełącznik (6) do pozycji 1 (SIREN). 

2) Aby włączyć sygnał gwizdka, przełącznik (6) musi zostać ustawiony w pozycję 3 (WHISTLE). 

3) Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe i powrócić to trybu głosowego, należy ustawić przełącznik (6) do pozycji 2 

(OFF/TALK). 

4.4. Regulacja wzmocnienia 

W czasie pracy urządzenia następuje stopniowe rozładowywanie baterii, co może powodować niewielkie, stopniowe 

zmniejszanie się głośności nadawanych sygnałów. Aby zredukować wpływ tego zjawiska należy otworzyć komorę 

bateryjną a następnie za pomocą cienkiego śrubokręta delikatnie przekręcić regulator ”ADJ” (9) zależnie od żądanej 

głośności. Przekręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększanie wzmocnienia. 

 

 

 

5. Specyfikacja 

Moc wyjściowa ………………………………………20WMAX 

SPL ………………………………………………………115dB przy 1W/1m 

Zasilanie ……………………………………………….8 x 1,5V bateria rozmiar AA 

Wymiary ……………………………………………….Ø 195mm x 315mm 

Waga ……………………………………………………850g 

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. 

 


