Gebruikshandleiding Metaaldetector
White´s 3900 D PRO Plus
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1.Algemeen
Lees de gebruikshandleiding heel aandachtig, zodat u het beste resultaat bereikt.

2. MONTAGE
De bui zen i n el kaar s teken en de gek romde buis met de schroef onder het handv at v an de
elektronica vastzetten. De armondersteuning aan de achterkant vastzetten met de schroef. De
ronde zoekspoel met de schroef en een rondel op de kunststof-behuizing plaatsen.
Het i s aangew ezen de k abel s piraalvormig r ond de bui s te plaatsen, daarna de stekker in het
elektronica gedeel te t e s teken en daar na pas de el ektronicabehuizing v ast te zetten door de
moer vast te draaien op de schroefdraad.

3. BEDIENINGSKNOP FUNCTIES
OFF/ON TUNER

- Aan/Uit – knop en instelknop voor de zweltoon

SENSITIVITY - Instelmogelijkheid voor de gevoeligheid en/of de zoekdiepte
G.E.B./DISC. - Met deze knop kan u kiezen welk soort metaal al dan niet door het toestel
getoond zal worden.
Omschakelaar onder het display - afregelen van het toestel op de ondergrond en
batterijcontrole
Het is belangrijk, dat u weet welke instelmogelijkheden u met de bedieningsknoppen hebt:
Knop OFF/ON TUNER en Omschakelaar onder het display
Zoekspoel ca. 5 cm boven de grond houden. De knop OFF/ON TUNER naar rechts draaien
(klik!).
Het toestel is nu ingeschakeld. Alvorens met de zoektocht te beginnen wordt de Omschakelaar
onder het display geduwd en vastgehouden terwijl u gel ijktijdig m et de k nop TUNER een
zachte controletoon (zweltoon) instelt. Nu de omschakelaar loslaten. U hebt nu de basisinstelling
uitgevoerd.
Tijdens de zoektocht kan de zachte controletoon (zweltoon) wijzigen. Hou de zoekspoel dan ca.
5 cm boven de grond en duw kort op de omschakelaar. Nu is de zachte controletoon te horen!
Het toestel is daarmee op de hoogste gevoeligheid ingesteld.
Belangrijk: Na el ke v erandering v an de bedi eningsknoppen m oet de omschakelaar kort
ingeduwd worden!
Knop SENSITIVITY
In positie “P” werkt het toestel met 75%van de maximale gevoeligheid, in positie “HI” (hoog) met
100% gevoeligheid. Draai de gevoeligheid enkel zo hoog, zodat u de storende “zoekruis” van de
heel kleine voorwerpen niet hoort.
Koptelefoonaansluiting
U kunt een 8 – 24 OHM koptelefoon met de passende stekker gebruiken.
Knop GEB/DISC.
Met dez e k nop k an u bepal en w elke i jzeren v oorwerpen door het t oestel niet mogen getoond
worden. Voorbeeld: in positie „5“ worden kleine nagels, schroeven, enz. niet getoond, maar wel
grotere ijzeren voorwerpen. In positie „9“ worden ook grote ijzeren voorwerpen niet getoond
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maar w el k leine deel tjes ui t edel metaal(smalle r ingen of k ettingen, ook k leine muntstukken)
maar ook niet meer!
Alvorens met de zoektocht te beginnen, legt u het best verschillende metalen voorwerpen op de
grond en zwaait u de z oekspoel daar over heen en w eer. H ierdoor l eert u hoe het t oestel op
verschillende voorwerpen en metaalsoorten reageert en wat het typische geluid is.

4. REGELING VAN DE ZOEKGEVOELIGHEID
Ga naar bui ten, m aar l et op dat er geen m etalen voorwerpen in de buurt zijn. Hou de sonde
omhoog, weg van de grond.
Draai de bedieningsknop SENSITIVITY op „HI“ (maximale diepte) of “P” (minder diep). Stel de
knop GEB/DISC op “6” (kleine en middelgrote ijzeren delen worden niet getoond); of GEB/DISC
op «1 » als diverse soorten metaal worden gezocht. De omschakelaar onder het display wordt
kort bediend.

5. ZOEKMETHODE
Zwaai de z oekspoel al tijd op dez elfde hoogt e + /- een 3 t ot 5 c m bov en de gr ond. A ls de
zoekspoel een metalen voorwerp nadert, wordt de toon in de luidspreker of koptelefoon luider.
Zwaai het toestel langzaam heen en weer en stap langzaam vooruit. Let op dat u de zoekspoel
altijd op dezelfde hoogte boven de grond zwaait.
Als het toestel een signaaltoon geeft dan hoort u of het om een k lein of een gr oter m etalen
voorwerp gaat:
Korte s ignaaltoon: k lein v oorwerp. Lange s ignaaltoon ov er een gr oot opper vlak : groter
voorwerp.
Luide toon: voorwerp ligt vlak onder of op de grond; zwakke toon: voorwerp ligt diep.

6. BATTERIJEN
Dit toestel heeft 8 x 1, 5 V batterijen (alkaline) nodig. Batterijcontrole: OFF/ON iets naar rechts
gedraaid (klik), schakelaar naast het display induwen en vasthouden, dan moet de wijzer tot op
“80” gaan. De batterijhouder bevindt zich boven in de elektronica-behuizing. Voor de aansluiting
of de uitwisseling van de batterijen moeten de twee klemmen losgemaakt worden en moet het
deksel geopend worden.

7. LET OP! GEVAAR VOOR ONTPLOFFING BIJ HET UITGRAVEN
Let op volgende waarschuwing:
Als dit toestel een gevonden voorwerp toont, moet u ermee rekening houden dat dit ook
munitie of een ander explosief kan zijn.
Het ui tgraven en de ber ging v an een v ondst i s v olledig uw ei gen verantwoordelijkheid. De
fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade.
Het gebr uik v an een m etaaldetector door k inderen mag enkel i n het gez elschap v an een
volwassene.
Het uitgraven van voorwerpen mag enkel door volwassenen uitgevoerd worden.

8. Garantie
Waarborg ter vervanging van onderdelen (zie ook garantiekaartje) voor gebreken die tijdens het
gewone gebruik optreden.
De gar antie i s ni et v an t oepassing v oor k lachten, di e door m echanische of chemische
beschadiging (uitgelopen batterijen) of door misbruik (gebruik maken van geweld) ontstaan zijn.
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9. Rechten en plichten
Let op! In elk land bestaan speciale wetten en voorschriften voor het schatzoeken.
U moet zelf informatie verwerven over de geldende voorschriften.

Als u een voorwerp hebt uitgegraven, gelieve de putten terug te dichten en het gazon vast te
duwen.
Veel geluk en een „goede vondst“!

© Copyright: Deze gebruikshandleiding staat onder auteursrecht en mag niet worden vertaald,
gekopieërd, gereproduceerd of anders verwerkt worden zonder een schriftelijke toestemming
van DTI.
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