Gebruikshandleiding
Metaaldetector „White´s AF 101“
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1.Algemeen
Lees de gebruikshandleiding aandachtig, zodat u dit toestel op de juiste manier bedient en het
beste resultaat bereikt.

2. Montage
De kunststofbuis met de ronde zoekspoel in de smalle metalen buis steken. Dit in de dikke buis
schuiven en dan in het elektronische gedeelte inzetten. De kleine metalen knopjes moeten
daarbij in de gaatjes klikken. Om tijdens de zoektocht met de kabels niet te verdwalen in het
struikgewas, is het aangewezen de kabel spiraalvormig rond de buis te plaatsen, maar niet te
strak zodat de goede verbinding tussen sonde en elektronicagedeelte gewaarborgd blijft.
U kunt het toestel instellen op de juiste lengte (afhankelijk van de grootte van de persoon) door
de sondenbuizen in de verschillende gaatjes te klikken. Stel de lengte zo in dat de zoekspoel
juist de grond raakt als u het toestel in de hand neemt.

3. Bedieningsknop
Knop naar links draaien tot het klikt = UIT
Knop lichtjes naar rechts gedraaid = AAN
De gevoeligheid wordt ingesteld door de knop verder naar rechts te draaien of terug te draaien.

4. Regeling van de zoekgevoeligheid
Ga naar buiten, maar let op dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn. Hou de sonde ca.
3 cm boven de grond.
Draai de bedienknop langzaam naar rechts totdat je een zachte signaaltoon in de luidspreker
hoort. Nu is het toestel op de hoogste gevoeligheid ingesteld. Let op, dat het toestel altijd op
deze “reactiedrempel” ingesteld is voordat u met de zoektocht begint.

5. Zoekmethode
Voor het opsporen van metalen voorwerpen, zwaai het toestel voor uw lichaam langzaam heen
en weer en stap langzaam vooruit. Let op dat u de zoekspoel altijd op dezelfde hoogte boven
de grond zwaait.
Als u een metalen voorwerp nadert, wordt de toon in de luidspreker luider. De toon is het luidst
als de zoeksonde precies verticaal in het midden boven het voorwerp staat.
Hoe langer u met de detector werkt, hoe meer ervaring u opbouwt. U kunt dan al horen of het
een klein of groter metalen voorwerp is.
Zwaai het toestel langzaam heen en weer!
Korte signaaltoon: klein voorwerp. Lange signaaltoon: groter voorwerp.
Hef het toestel langzaam verticaal omhoog, waarbij u het langzaam heen en weer zwaait.
Verdwijnt de signaaltoon vlug dan is het voorwerp klein en ligt het vlak onder of op de grond.
Verdwijnt de signaaltoon langzaam dan is het voorwerp groter.
Als de sonde vlak over een groot metalen deel wordt gezwaaid, schakelt de signaaltoon abrupt
af (overload-effekt). Hef dan de zoekspoel langzaam op en zwaai tot de signaaltoon terug
normaal is.

6. Batterijen
Dit toestel heeft 6 x 1,5 V batterijen of een 9 V batterij nodig. Als u bij de regeling van de
gevoeligheid vindt dat de controletoon niet meer constant blijft, d.w.z. niet meer te horen is,
moeten de batterijen uitgewisseld worden. Hiervoor de kunststof afdekplaat boven in de
elektronica-behuizing zachtjes induwen en de plaat naar beneden trekken. Nu kunt u de
batterijhouder eruit nemen.
Als het toestel voor een langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen verwijderd worden
om geen schade aan de elektronica te veroorzaken. Laat het toestel nooit een lange periode in
de zon staan.
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7. Garantie
Wij geven 2 jaar garantie voor de herstelling van gebreken te wijten aan materiaal- of
productiefouten. De garantievergoeding gebeurt door herstelling of vervanging van de defecte
delen uit het originele gamma van de fabrikant. De garantie is niet van toepassing voor
klachten, die
- door ondeskundig gebruik,
- door ingreep van derden,
- door misbruik (gebruik maken van geweld)
- door mechanische of chemische beschadiging (uitgelopen batterijen)
ontstaan zijn. Batterijen maken geen deel uit van de garantie.
Verdergaande schadegevolgen aan spullen of personen zijn uitgesloten.
Het toestel is vrachtvrij, in de originele verpakking met een foutbeschrijving aan DTI, Düsseldorf
te sturen. De garantiekaart en een kopie van de aankoopbon zijn bij te voegen. De
terugzending binnen Duitsland is vrachtvrij, in andere landen betaalt u de transportkosten.

8. Let dringend op de 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 uitgraven en de berging van een vondst is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. De
fabrikant en de verkoper nemen geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade.
Het gebruik van een metaaldetector door kinderen mag enkel als zij vergezeld zijn van een
volwassene.
Het uitgraven van voorwerpen mag in elk geval enkel door volwassenen uitgevoerd worden.

9. Rechten en plichten
Schatzoeken is een hobby die veel plezier en opwinding brengt. Maar let op dat in elk land –ook
in elke deelstaat van Duitsland – speciale wetten en voorschriften bestaan voor het
schatzoeken.
U moet zelf informatie verwerven over de geldende voorschriften. In Duitsland is het gebruik
van een metaaldetector in principe niet verboden. Maar u moet wel de toestemming van de
grondeigenaar hebben.
Kom niet op archeologisch waardevol terrein als u daarvoor niet gemachtigd bent. Als u
doelgericht naar archeologische schatten zoekt of deze vindt, moet u zich met de bevoegde
monumentenzorg-instantie contacteren.
Als u een voorwerp hebt uitgegraven, gelieve de gaten terug te dichten.
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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