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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később
szüksége lenne rá.

Mindig ellenőrizze a helyi törvényeket és előírásokat.
Soha ne használja az érzékelőt történelmi vagy régészeti lelőhelyeken, kivéve, ha erre jogosult.
Az ásott gödröket soha ne hagyja őrizetlenül, a tárgy megtalálása után mindig temesse vissza.
Tartsa tiszteletben a magántulajdont, és ne lépjen be a magánterületre a tulajdonos beleegyezése

nélkül.
Csak kültéri használatra alkalmas. 
A szerkezet 2x AA elemmel működik.

HASZNÁLAT

HOSSZ BEÁLLÍTÁS

Lazítsa meg a rúd teleszkópját az óramutató járásával megegyező irányba.

Állítsa be a rúd hosszát, majd enyhén húzza meg egy teleszkópot az óramutató járásával ellentétes
irányba.

A tekercsnek párhuzamosan 1-5 cm-re kell lennie a talajtól. Miután beállította a pontos magasságot,
rögzítse a teleszkópot az óramutató járásával ellentétes irányba. Ne húzza meg túl erősen. 

1. Tekercs 5. Vezérlőpult

2. Tekercscsavar 6. Markolat

3. Teleszkóp 7. Szíj

4. Rúd
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TÖLTŐ

A töltő 2x AA elemmel működik.
1. Nyissa ki a panelt a nyíl irányába.
2.  Helyezze  be  az  elemeket  a  megfelelő  polaritással.  Zárja  le  a  fedelet.

FIGYELMEZTETÉS: 

• Ha elemet cserél, cserélje ki mindkettőt.

• Ha nem tervezi használni az érzékelőt, vegye ki az elemeket.

• Cserélje ki az elemeket, ha az akkumulátor jelzője alacsony töltöttségi szintet mutat.

FUNKCIÓK ÉS KIJELZŐ

1. 1. Az objektum összetétele

4



Vastartalmú fémtárgyak:

Szegek, csavarok, nagyobb fémtárgyak, például patkó.

Az érzékelő mély hangot ad ki és kijelzi az adott tárgyat.

Színesfém, alacsony vezetőképességű: 

Amerikai  nikkel  érmék,  gyűrűk,  kis  ékszerek,  fólia,
kupakok stb. Az érzékelő közepes erősségű hangot ad ki

és kijelzi az adott tárgyat.    

Színesfém, nagy vezetőképességű:

Réz és ezüst érmék.

Az  érzékelő  magas  hangot  ad  ki  és  kijelzi  az  adott

tárgyat.

2. Akkumulátor állapotjelző

Ha az akkumulátor lemerült, akkor az  „1” ikon jelenik meg. Ekkor legfeljebb egy óra üzemidő van
hátra. Ha az akkumulátor állapota közel áll a készülék kikapcsolásához, a „2” ikon villogni kezd.

1. Akkumulátor jelző

Ha az akkumulátor lemerült, az 1 ikon jelenik meg. Ekkor
legfeljebb egy óra üzemidő van hátra. Ha az akkumulátor
állapota közel áll a készülék kikapcsolásához, a 2 ikon
villogni kezd.

3. Túlterhelés

Ha  a  fémkereső  tekercs  nagy  fémtárgyat  vagy  erősen  mágneses  részt  észlel,  az  érzékelő
túlterhelődik.  „OVERLOAD  RAISE  COIL”  jelenik  meg  a  kijelzőn.  Az  érzékelő  hangjelzéssel  is
figyelmeztet. A túlterhelés nem károsítja az érzékelőt, de az érzékelő nem működik ilyen körülmények
között. Ha ez megtörténik, emelje fel a keresőt, vagy helyezze át egy másik helyre.

4. Mélység 

Az érme méretű tárgyakat 10 cm mélységig észleli. A detektor szegmensek segítségével jeleníti meg
a mélységet. Az érzékelő érme méretű tárgyakhoz van kalibrálva.
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1 szegmens

0 – 5 cm mélység

2 szegmens

5 – 10 cm mélység

3 szegmens

10 + cm mélység

5. Főkapcsoló

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a be- vagy kikapcsoláshoz

6. Háttérvilágítás

Nyomja meg a gombot a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához

7. Megkülönböztetés beállítása 

Bekapcsolás után az érzékelő minden fémet érzékelni  fog.  A DISC gombbal beállíthatja azokat a
fémeket, amelyeket nem szeretne észlelni.

A vastartalmú fém tárgyak megkülönböztetése

Az  alacsony  vezetőképességű  színesfém  tárgyak
megkülönböztetése

A  nagy  vezetőképességű  színesfém  tárgyak
megkülönböztetése
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HANGJELZÉSEK

A detektor mély, közepes és magas hangjeleket bocsát ki, a talált fémtől függően.

Alacsony tónus: vastartalmú fém tárgy

Középtónus: Színesfém, alacsony vezetőképességű

Magas tónus: Színesfém, nagy vezetőképességű

ADAPTÍV HANGJELZÉSEK

Az érzékelő a tárgy távolságának megfelelően ad ki hangokat. Minél közelebb van a keresőtekercs
egy fémtárgyhoz, annál hangosabb lesz a hang, és fordítva. Az objektumok akkor is észlelhetők,
ha a hang gyenge, és csak az objektum hozzávetőleges mélységét határozza meg.

HASZNÁLAT

GYORS TESZT

A detektor gyors teszteléséhez szögre, nikkelre, arany ékszerre vagy hasonló tulajdonságú fémekre 
lesz szüksége.

Vigye a tekercset a padlótól, faltól és fémtárgyaktól távolabb. Az egyik személy fogja az érzékelőt,

a másik pedig tárgyakat mozgat a tekercs előtt.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az indításhoz. A teszt során figyelje meg, hogy a hang
a tekercs  közepén a  leghangosabb,  és  fokozatosan  halkul,  ahogy távolodni  kezd  a  tekercstől.  A
mélységjelző a tekercstől való távolságot mutatja. Ha túllépi a maximális távolságot, az érzékelő nem
érzékel fémet.

Az érzékelő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.. 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

A "DISC" gombbal állítsa be azokat a fémeket, amelyeket nem kíván észlelni. A magyarázat/leírás a
FUNKCIÓK  fejezetben  találhatók.  Állítsa  be  a  megkülönböztetést  a  keresett  tárgy  szerint.
Egyes talajok gazdagok vagy éppen szenyezztek lehetnek egy adott fémben kapcsolatban. 

A TEKERCS MOZGATÁSA

Mozgassa a tekercset vízszintesen a talaj felett, egyenletes távolságra. A tekercs mozgásának 
lassúnak és egyenletesnek kell lennie. Ha a tekercs nem mozog, az érzékelő nem képes fémet 
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érzékelni. Amikor a mozgás befejeződött, próbálja meg nem felemelni, hanem simán folytatni a 
mozgást.

AZ ÉRZÉKELÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
• Rejtett tárgy szöge.

• A tárgy mélysége.

• Oxidációs szint.

• A tétel mérete.

• A környezet elektromágneses hatásai.

Ha az érzékelőt fémben gazdag talajban vagy nedves homokban mozgatja, a tekercs folyamatosan
jelez tárgyakat, még akkor is, ha nincsenek. Ebben az esetben megkülönböztetést kell beállítani.
Az  érzékelést  az  ásáshoz  használt  tárgyak  is  befolyásolhatják.  Ezért  tartsa  őket  távol  a
fémdetektortól. Ezenkívül ne használja az érzékelőt belső térben. Az elektromágneses hullámok,
fémek stb. nagy hatást gyakorolnak az épületekre. A tekercs vízálló, de a vezérlőpanel nem.

KARBANTARTÁS

• Óvja az érzékelőt az ütésektől és leesésektől.

• Ne használja az érzékelőt szélsőséges körülmények között, például magas/alacsony hőmérsékleten
és rossz időben.

• Tisztítsa meg az érzékelőt nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószereket.

• Tárolja az érzékelőt száraz, tiszta, pormentes és árnyékos helyen.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután  a  termék  élettartama  lejárt,  vagy  ha  a  lehetséges  javítás  nem gazdaságos,  a  helyi
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.
Ezáltal  megóvja  a  környezetet  és  a  természetes  forrásokat.  Ezenkívül  hozzájárulhat  az
emberi  egészség  védelméhez.  Ha  nem  biztos  a  hulladék  helyes  eltávolításában,  kérjen
tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

8


	IN 23370 Gyerek fémkereső inSPORTline Goldino
	BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
	Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá.
	Mindig ellenőrizze a helyi törvényeket és előírásokat.
	Soha ne használja az érzékelőt történelmi vagy régészeti lelőhelyeken, kivéve, ha erre jogosult.
	Az ásott gödröket soha ne hagyja őrizetlenül, a tárgy megtalálása után mindig temesse vissza.
	Tartsa tiszteletben a magántulajdont, és ne lépjen be a magánterületre a tulajdonos beleegyezése nélkül.
	Csak kültéri használatra alkalmas.
	A szerkezet 2x AA elemmel működik.
	HASZNÁLAT
	TÖLTŐ
	FIGYELMEZTETÉS:
	• Ha elemet cserél, cserélje ki mindkettőt.
	• Ha nem tervezi használni az érzékelőt, vegye ki az elemeket.
	• Cserélje ki az elemeket, ha az akkumulátor jelzője alacsony töltöttségi szintet mutat.
	FUNKCIÓK ÉS KIJELZŐ
	HANGJELZÉSEK
	A detektor mély, közepes és magas hangjeleket bocsát ki, a talált fémtől függően.
	Alacsony tónus: vastartalmú fém tárgy
	Középtónus: Színesfém, alacsony vezetőképességű
	Magas tónus: Színesfém, nagy vezetőképességű

	Az érzékelő a tárgy távolságának megfelelően ad ki hangokat. Minél közelebb van a keresőtekercs egy fémtárgyhoz, annál hangosabb lesz a hang, és fordítva. Az objektumok akkor is észlelhetők, ha a hang gyenge, és csak az objektum hozzávetőleges mélységét határozza meg.
	HASZNÁLAT
	GYORS TESZT
	BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
	MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
	A "DISC" gombbal állítsa be azokat a fémeket, amelyeket nem kíván észlelni. A magyarázat/leírás a FUNKCIÓK fejezetben találhatók. Állítsa be a megkülönböztetést a keresett tárgy szerint. Egyes talajok gazdagok vagy éppen szenyezztek lehetnek egy adott fémben kapcsolatban.
	A TEKERCS MOZGATÁSA

	Ha az érzékelőt fémben gazdag talajban vagy nedves homokban mozgatja, a tekercs folyamatosan jelez tárgyakat, még akkor is, ha nincsenek. Ebben az esetben megkülönböztetést kell beállítani. Az érzékelést az ásáshoz használt tárgyak is befolyásolhatják. Ezért tartsa őket távol a fémdetektortól. Ezenkívül ne használja az érzékelőt belső térben. Az elektromágneses hullámok, fémek stb. nagy hatást gyakorolnak az épületekre. A tekercs vízálló, de a vezérlőpanel nem.
	KARBANTARTÁS
	• Óvja az érzékelőt az ütésektől és leesésektől.
	• Ne használja az érzékelőt szélsőséges körülmények között, például magas/alacsony hőmérsékleten és rossz időben.
	• Tisztítsa meg az érzékelőt nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószereket.
	• Tárolja az érzékelőt száraz, tiszta, pormentes és árnyékos helyen.
	KÖRNYEZETVÉDELEM

