Metal detektör White's Classic 1 SL
Kullanma kılavuzu
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1. Genel
Lütfen bu kullanma kılavuzunu çok dikkatlice okuyun. O halde en iyi sonuçları elde edersiniz.

2. Montaj
Boruları birbirine takın ve eğri boruyu vida ile elektroniğin tutamağına bağlayın. Kol dayanağını
arkaya takın ve vida ile sabitleştirin. Yuvarlak arama sondasını vida ve pul ile plastık parçaya
takın.
Önce kabloyu borunun etrafına dolayın, sonra fişi elektronik kutuya takın ve sonra da civatayı
elektronik kutudaki vida dişine takın.
Pilleri pil mahfazasına yerleştirin, pil mahfazasını kontaklarını öne doğru cihaza yerleştirin.
Elektronik parçayı kapatın.

3. Kullanma düğmelerinin fonksiyonları
DISC-On/Off ayarı
Bu düğme ile detektörü açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca Ayırma oranını ayarlayabilirsiniz. Böylece
hurda demir parçaların ne kadar filtreleneceğini belirleyebilirsiniz. "Ringrange" (yüzük ayarı) ile
küçük demir parçalar filtreleniyor, "Coinrange" (sikke ayarı) ayarında biraz daha büyük demi
parçalar f iltreleniyor. P ayarı ile başlayın. Detektör bir arama gücü otomatiği ile donatılmıştır.
Kendini her zaman en güçlü ayara ayarlar.

4. İlk arama
Cihazı çalıştırın ve DISC-ayarını ‘Ringrange’ pozisyonuna getirin. Küçük metal parçalar böylece
filtreleniyor. Asil madenler gösteriliyor.

5. Arama metodu
Arama sondasını sabit seviyede 3 ile 5 cm yükseklikte gezdirin. Sonda metal parçaya yaklaşırsa
hoparlördeki veya kulaklıktaki ses yükseliyor.
Cihazı yavaş yavaş öteye beriye gezdirin ve bu sırada yavaşça ileri gidin. Arama sondası ile
devamlı toprağın üzerinde aynı yükseklikte kalmaya çalışın.
Cihaz sinyal sesi verdiğinde küçük veya büyük metal nesne olduğunu anlarsınız.
Kısa sınyal sesi: Küçük parça. Daha büyük bölge üzerinde yüksek sinyal sesi: Büyük parça.
Yüksek ton: Parça toprağın yüzeyinde kalıyor. alçak ton: Parça derinlerda kalıyor.

6. Piller
Cihazın çalışmasına 6 x 1,5-Volt-Pil gerekiyor .

7. Dikkat! Kazarken patlama tehlikesi
Aşağıdaki bilgilere mutlaka dikkat edin:
Cihaz bir buluntu gösterdiğinde, değerli bir şey yerine cephane veya başka patlayıcı madde
olabileceğini düşünün.
Bir buluntuyu toprağı kazıyıp çıkarmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Üretici ve satıcı
zararlar için herhangi bir mesuliyet üstlenmez.
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Metal arama cihazları çocuklar tarafından sadece yetişkinler denetimi altında kullanılabilir.
Toprağı kazıp çıkarmak her zaman yetişkin kişiler tarafınden yapılması gerekir.

8. Garanti
Normal kullanım sırasında ortaya çıkabilecek kusurlar için yedek parça garantisi (Garanti
belgesine bakın) verilir. Bu garantiden kimyasal maddelerden (örneğin asitler ) dolayı veya
suistimalden (şiddet) oluşan hasarlar hariçtir.

9. Hak ve görevler
Hazine aramak zevkli ve heyecan dolu serüvenli bir hobidir.
Her ülkede ve Almayada her eyalette define aramaları için yasalar ve uygulamalar neşredildiğini
dikkate alın. Kendinizi bilgilendirmeniz kendi yararınız içindir. Almanyada metal detektörlerin
kullanımı prensipte yasak değildir. Yalnız arazi sahibinin müsadesine ihtiyacınız var.
Arkeolojik değerli yerlere müsadesiz girmeyin. Arkeolojik değeri olan maddeler ararsanız veya
bulursanız eyaletinizdeki yetkili Landesdenkmalamt (eyalet kültür eserleri dairesi) ile irtibat
kurun.
Kazdığınız delikleri ve çıkardığınız nesnelerin çukurlarını doldurun,çimeni düzeltin.
Ve böylece - bol şanslar.
.

(C) Copyright

Bu kullanma kılavuzu telif hakları kanunuyla korunmuştur. DTI nin yazılı izni
olmaksızın çevrilmesi, alıntılanması, çoğaltılması veya yayımlanması yasaktır.
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Sayfa 3 / 3

Detector Trade International GmbH & Co KG






www.detector-trade.de
info@detector-trade.de
+49 (0) 2133 97 90 20
Hamburger Str. 17
41540 Dormagen
Germany
www.facebook.com/dtigmbh
www.twitter.com/detectortradein
www.youtube.de/user/detectortradeintern

