
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Autós elektronikus 7 hangú sziréna és hangos beszélő - MM8995-100W 

 

Készülék paraméterei 

12 Voltos autós dallam sziréna, többek közt rendőrségi sziréna hangokkal. A tartozék kézibeszélővel beszéd kihangosítására is alkalmas.  

• 7 különböző sziréna hang  

• mikrofonos kézibeszélő 

• 100 Watt teljesítmény 

Készülék kialakítása 

 

 

 

 

Készülék használatbavétele 

A készülék 12V egyenáramú megtáplálást igényel, melyeket a megfelelő csatlakozási pontokon (Piros +, Fekete -) keresztül köthet be. 

 

A készülékház és mikrofon masszív, időjárás álló kivitel, de az elektromos csatlakozások tekintetében óvja azokat a víztől és egyéb olyan behatásoktól, melyek 

rendellenes működést okozhatnak a készülékben, szélsőséges esetben tönkre is tehetik azt. 

 

Készülék használata 

A csatlakoztatott mikrofon egységen található felső (sárga) gombos segítségével különböző sziréna hangokat tud generálni, az alsó gombok segítségével pedig 

különféle effektekkel tudja ezeket ellátni, így összességében 7 különböző fajtájú hangot tud előállítani. 

 

A mikrofon oldalát található gombot folyamatosan nyomva tartva beszélhet a mikrofonba. 

 

A mellékelt tartó segítségével a kábelhosszon belül tetszőleges helyen rögzítheti a mikrofont. 

 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után 
húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat ! A nem rendeltetésszerű vagy 
szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, 
hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén 
azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket 

is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 

környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati 
útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

 

www.metroman.hu 
 

 

http://www.metroman.hu/

