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ER 66S 
megafon 



Stránka č. 2 

 

Úvodem: 
ER-66 a ER-66S jsou megafony, přičemž typ ER-66S je navíc vybaven sirénou. Megafony jsou standardně 

vybaveny bateriovým napájením (baterie nejsou součástí dodávky), odnímatelným mikrofonem a páskem 
k zavěšení na rameno. Uvedené přístroje použijete k ozvučování veřejných prostranství, meetingů, shromáždění 
atd.  

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete pl-
ně spokojeni. 

 

Technická specifikace: 

- odnímatelný mikrofon s vypínačem 
- pásek k zavěšení na rameno 
- provedení z kovu a plastu ABS 
- výkon 25 W 
- akustický dosah 500 - 700 m 
- napájení bateriemi 8 x „C“ (velký monočlánek) 
- hmotnost 4,65 kg bez baterií 
- rozměry ∅  230 x 340 mm 

 

Všeobecné podmínky: 
Před zprovozněním přístroje  si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, 

ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na 
místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen 
do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Není-li zařízení 
delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj 
jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický 
stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může po-
škodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. Opravy zařízení a servisní činnost může 
provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. 

 

Popis výměny baterií: 
1. Sejměte zadní kryt megafonu. 
2. Vyjměte plastové držáky baterií. 
3. Baterie ve správné polaritě umístěte do držáku baterií a takto obsazené držáky vsuňte do megafonu. 
4. Uzavřete zadní kryt megafonu. 



Stránka č. 3 

Popis ovládacích prvků, obsluha: 

 
 

1. Zavěste megafon  na rameno anebo jej pevně uchopte rukou. 
2. Megafon spínáte buďto tlačítkem na megafonu (je-li mikrofon zavěšen na megafonu), anebo tlačítkem na 

mikrofonu, máte-li megafon v ruce. 
3. Mikrofon držte blízko ústům a megafon nasměrujte ve vodorovné poloze požadovaným směrem. Do mik-

rofonu nekřičte. 
4. Regulátorem na pravé straně mikrofonu nastavte požadovanou hlasitost 



Stránka č. 4 

Údržba: 
Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže. 

 

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost: 
Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je společnost Dexon Czech s.r.o. za-

psána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 
2005/10/10/92. Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým 
materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz), které 
likvidaci a recyklaci zajistí. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály. 

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu 
o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790. Kartónový obal přístroje 
vyhoďte do nádob komunálního odpadu určených pro papír. 

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení 
o shodě. 

Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2002/95/ES 
Evropského parlamentu a Rady (RoHS) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických 
a elektronických zařízeních. 
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