
1 
 

Detector digital de metale 

Gaseste obiectele metalice - 8 ani + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONȚINUT 
 

 

Vă rugăm să păstrați aceste INFORMAȚII: 

Acest produs este o jucărie concepută pentru copii. Acest detector de metale nu este proiectat pentru cercetări 

arheologice. Este interzisă utilizarea unui detector de metale în zone publice. Utilizați detectorul în grădină sau în grădinile 

prietenilor, cu permisiunea lor. 

Instalarea bateriilor 

Necesită 1 baterie 6LR61 (9V), care nu este inclusă. Bateriile trebuie schimbate de un adult. Consultaţi diagrama pentru a 

şti cum se procedează. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din 

jucărie înainte de a fi reîncărcate şi reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un adult. Nu amestecaţi baterii alkaline, 

standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecaţi bateriile noi cu unele folosite. Trebuie folosite 

doar baterii de acelaşi tip cu cel recomandat sau unul similar. Bateriile trebuie introduse conform polarizării (vizionaţi 

diagrama). Atunci când stocaţi jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt consumate, scoateţi-le din 

jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. 

 

 

1. capul detectorului   4. ghidon   7. piulițe de fixare (2) 

 

2. compartiment pentru baterii  5. Mâner   8. buton pentru reglarea sensibilității 

 

3. cutie     6. afișaj digital   9. ON / OFF și buton de volum 
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Asamblarea 

1. Deșurubați piulița din caseta galbenă. 

2. Fixați piulița pe ghidon. 

3. Introduceți mânerul în ghidon, acesta neavând niciun șurub. 

4. Se înșurubează piulița de fixare. 

5. Înșurubați piulița de fixare pe mâner, în filetul șurubului de pe ghidon. 

 

Display digital 

Datorită luminii de fundal albastră, ecranul poate fi citit atât în timpul zilei cât și noaptea.  

Când pictograma se întoarce și este afișat mesajul "SEARCH", înseamnă că detectorul este 

în căutarea metalului. Atunci când se oprește și vedeți mesajul “METAL FOUND”, înseamnă 

că tocmi a descoperit metal! 

Simbolul mic de baterie vă arată câtă energie mai are detectorul. Atunci când apare doar o 

linie orizontală, înseamnă că va trebui să înlocuiți bateria în curând. 

 

Folosirea detectorului 

1. Comutați detectorul în poziția ON. Reglați volumul prin rotirea butonului rotativ. Afișajul digital se aprinde. 

2. Țineți detectorul în poziție verticală. Se rotește butonul de sensibilitate la dreapta, apoi rotiți-l încet la stânga, 

până când auziți un semnal continuu. Apoi se întoarce foarte încet spre dreapta, până când semnalul abia s-a oprit. 

3. Străbateți ușor zona pentru a explora, la aproximativ 2 cm de la sol. 

4. În cazul în care detectorul găsește un obiect metalic, acesta va emite un semnal sonor, iar pictograma de pe 

ecranul digital se va opri din căutare. Pe display va apărea mesajul “METAL FOUND”. 

5. ATENȚIE! Nu scufundați detectorul în apă, deoarece nu este rezistent la apă. Aceasta poate înceta să funcționeze! 

Avertismente! 
 

 
 

 

 

Pentru copiii mai 
mari de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, 
datorita părților mici conținute, care pot fi înghițite!

Pericol de sufocare!

Culorile si 
conținutul pot 

varia ușor de la o 
jucărie la alta!       

Este necesară o baterie 6LR61 
(9V) - aceasta nu este inclusă în 

pachet.

Bateriile sunt clasificate ca WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) şi ar trebui aruncate în 

siguranţă când nu mai sunt necesare.

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult! 

Bateriile vor fi schimbate de către un adult! 

 

 

 


