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Szczegóły

Użytkowanie

1. Powierzchnia wykrywania
2. Wskaźnik siły sygnału
3. LED (Zielone swiatło jest wskaźnikiem zasilania. Czerwone światło jest wskaźnikiem 
sygnalizatora.)
4. Przycisk niskiej czułości (dłuższe przytrzymanie zmniejsza częstotliwość)
5. Alarm dźwiękowy
6. Uchwyt
7. Pokrywa baterii
8. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
9. Gniazdo akumulatora      
10. Przełącznik (dźwięk/wyciszenie/wibracje)

1. Wykrywanie metali na lotniskach,  stacjach i w dokach.

2. Kontrola bezpieczeństwa przez Urząd Celny, ochronę publiczną, ochronę graniczną oraz wydziały 
bezpieczeństwa. 

3. Kontrola jakości  w farmaceutyków, żywności oraz w  przemyśle handlowym. 

4. Kontrola bezpieczeństwa w ważnych instytucjach i obiektach sportowych.

5. Wykrywanie metali szlachetnych, np. w produkcji biżuterii.
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Zasięg wykrywania

Ładowanie i zmiana baterii

Wydajność

1. Pinezka 3-5 cm
2. Kula stalowa (średnica 25 mm) 12 cm
3. Pistolet 20 cm
4. Sztylet 25 cm

1. Czułość wykrywania zależy przede wszystkim od rozmiaru, kształtu i materiału wykrytego 
obiektu.
2. Urządzenie nie ma wymagań dotyczących kierunku działania; jest łatwe i wygodne w użyciu.
3. Napięcie akumulatora zostaje zmniejszone z 9 V do 7 V, a zasięg wykrywania nie zmienia się.
4. Prędkość zużycia baterii jest niska, a czas pracy wynosi ponad 40 godzin
5. Gdy bateria się wyczerpuje, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga.
6. Włączanie i wyłączanie są sygnalizowane dźwiękami.
7. Wykrywacz dysponuje wysoką czułością i niską czułością.
8. Dostępne jest zewnętrzne gniazdo ładowania.
9. Zapewniony jest przełącznik pomiędzy trybami akustyczno-optycznymi i wibracyjnymi.
10. Wykrywacz posiada wskaźnik siły sygnału.
11. Zestaw do ładowania baterii w zestawie.
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Działanie

Uwaga!

1. Wykręć wkręty za pomocą śrubokręta, aby otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieść baterię 9 V zgodnie z + i – zaznaczonymi na pokrywie baterii.
3. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śruby.

1. Włącz przełącznik (10). Jeśli usłyszysz sygnał, wykrywacz metalu jest włączony, a zielona lampka 
miga. Jeśli nie słychać dźwięku, akumulator nie jest naładowany lub styk między baterią i stykami 
baterii jest słaby. Jeśli usłyszysz kolejne dźwięki, musisz wymienić baterię na nową.
2. Po usłyszeniu dźwięku uruchamiania można wykonać test wysokiej czułości. Przytrzymaj uchwyt 
i przesuwaj wykrywacz wokół obiektu z powierzchnią wykrywania w pobliżu. Wykrywacz wydaje 
dźwięk alarmu i zapala czerwony wskaźnik po wykryciu metalu. Jeśli zatrzymasz wykrywanie, 
dźwięk alarmu zatrzyma się, a czerwony wskaźnik zgaśnie.
3. Test niskiej czułości: Przytrzymaj długo  przycisk niskiej czułości (4), aby wykluczyć małe obiekty 
metalowe z wykrywania. Przesuwaj wykrywacz wokół obiektu. Wykrywacz wydaje dźwięk alarmu i 
zapala czerwony wskaźnik po wykryciu metalu. Jeśli zatrzymasz wykrywanie, dźwięk alarmu 
zatrzyma się, a czerwony wskaźnik zgaśnie. Czułość jest zmniejszana więcej niż pięć razy. Metal 
wykrywany w tym trybie ma zazwyczaj duży rozmiar.

1. Należy wyłączać wykrywacz po skończeniu użytkowania.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez określony czas, zaleca się wyjąć baterię, aby uniknąć 
wycieku baterii, co może spowodować poważne uszkodzenie czujki.
3. Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, gdy wykrywacz omiata metalowy obiekt. Jeśli wykrywacz 
pozostaje nieruchomy przed metalowym obiektem, alarm nie zostanie uruchomiony.
4. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy ładować baterii, która nie nadaje się do ponownego 
naładowania.
5. Podczas ładowania należy wyłączyć wykrywacz.
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Specyfikacja

Napięcie zasilania: Akumulator 9 V
Zużycie energii: ≤ 270 mW
Częstotliwość pracy: 22 kHz
Prąd czuwania: <5 mA
Napięcie robocze: DC 7 V ~ 12 V
Temperatura pracy: -10 ℃ ~ + 65 ℃
Waga: 260 g
Wymiary (dł. X szer. X wys.): 345 mm x 69 mm x 25 mm
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