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WYKRYWACZ METALU 

 

Znajdź metalowe przedmioty! 

 

Wiek: 8+ 
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W skład zestawu wchodzi: 

 

1. Baza 

2. Przegródka na baterie 

3. Schowek 

4. Drążek 

5. Rączka 

6. Wyświetlacz cyfrowy 

7. 2 złączki  

8. Pokrętło do ustawiania czułości 

9. Przycisk do uruchamiania oraz regulowania głośności.  
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PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ INFORMACJĘ: 

Produkt jest zabawką zaprojektowaną dla dzieci. Nie nadaje się do archeologicznych badań. 

Zakazuje się użytkowania wykrywacza w miejscach publicznych. Używaj detektora w swoim 

ogrodzie lub u kolegi, tylko za jego zgodą.  
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Wymagana bateria 6LR61 (9V), nie zawarta w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez 

osoby dorosłe. Na obrazku jest przedstawiony schemat wkładania i wyjmowania baterii. Nie próbuj 

ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) 

powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie wkładaj 

jednocześnie różnych typów baterii: standardowych alkalicznych (cynkowo-węglowych) lub 

akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie mieszaj nowych ze starymi. Używaj tylko polecanych 

lub podobnych rodzajów. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). 

Wyjmij baterie jeśli się zużyją lub jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. Końcówki 

zasilania nie mogą być narażone na spięcie.  
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MONTAŻ 

 

1. Wykręć złączkę z żółtego pudełka. 

2. Umieść złączkę na drążku. 

3. Zamontuj tą stroną drążka, która nie ma gwintu. 

4. Dokręć złączkę. 

5. Dokręć rączkę. 
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CYFROWY WYŚWIETLACZ 

 

Dzięki niebieskiemu podświetleniu, ekran może być używany zarówno w dzień jak i w nocy. Twój 

wykrywacz rozpocznie poszukiwania, gdy włączy się ikonka, a na ekranie pojawi się napis 

„SEARCH”. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „METAL FOUND” oznacza to, że znalazłeś 

właśnie coś metalowego! 

Mała ikonka przedstawiająca baterie podpowie Ci ile energii zostało twojemu urządzeniu. 

Kiedy pokaże jedynie poziomą kreskę – czas na zmianę baterii.  

 

UŻYTKOWANIE WYKRYWACZA 

 

1. Wciśnij ON na wykrywaczu. Dostosuj głośność za pomocą pokrętła. Wyświetlacz załączy się 

sam. 
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2. Trzymaj wykrywacz pionowo. Przekręć w prawo pokrętło do ustawiania czułości, następnie 

wolno przesuwaj w lewo dopóki nie usłyszysz ciągłego sygnału. Następnie ponownie przekręć w 

prawo tylko do momentu, aż sygnał ustanie.  

3. Utrzymuj wykrywacz około 2 cm nad ziemią, przesuwaj się powoli. 

4. Wykrywacz zapiszczy, kiedy namierzy metalowy obiekt. Ikonka na wyświetlaczu przestanie 

migać. Pojawi się wiadomość „METAL FOUND”. 

5. UWAGA! Nie zanurzaj wykrywacza w wodzie, nie jest wodoodporny. Robiąc tak możesz go 

zniszczyć! 
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OSTRZEŻENIE: Przeznaczone tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia.  

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które 

mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. 

ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić 

Wymagana bateria 6LR61 (9V), nie zawarta w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez 

osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte 

powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. 


