
Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для 
нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього 
комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого 
дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також 
можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 
465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua
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МЕТАЛОШУКАЧ 

1. Перед першим використанням зніміть пластикову стрічку. 
2. Натисніть та утримуйте кнопку живлення (увімкнено). 
3. Відрегулюйте датчик, повертаючи регулятор чутливості до кінця. 
4. Зелений світлодіод буде блимати і пролунає зумер. 
5. Потім повільно поверніть регулятор регулювання чутливості до тих пір, поки 
світлодіодне світло та зумер не вимкнуться. 
6. Чутливість детектора налаштована правильно.
7. Перевірте свій металошукач, перемістивши його ближче до металевого 
предмета. 
8. Зелений світлодіод повинен спалахнути, а звуковий сигнал повинен зазвучати. 

Як це працює? 
• Металошукач містить котушку дроту. 
• Через котушку проходить змінний електричний струм (струм, який багато разів 

змінює напрямок на секунду). 
• Таким чином котушка перетворюється на електромагніт, який створює навколо 

неї магнітне поле. 
• Якщо в магнітному полі є металевий об’єкт, то поле створює в об’єкті потік 

електричного струму, через що об’єкт має власне магнітне поле. 
• Металошукач виявляє це нове магнітне поле і видає звукове попередження. 

УВАГА!

Ризик задухи – маленькі деталі. Не призначено 
для дітей до 3-х років.

ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК
1. Батарейки не входять до комплекту.
2. Для кращих результатів завжди використовуйте нові батареї.
3. Переконайтеся, що батареї вставлені правильно.
4. Видаляйте батареї з набору, якщо вони не використовуються.
5. Відразу ж замінюйте старі батареї, щоб уникнути можливої поломки набору.
6. Акумулятори повинні віддалятися з набору перед їх зарядкою.
7. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.
8. Переконайтеся, що контакти живлення в батарейному відсіку не закорочені.
9. Не намагайтеся заряджати батареї, що не можуть заряджатися.
10. Не змішуйте старі і нові батареї.
11. Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) батареї або акумулятори (Ni-Cd).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ




