
Mini detektory kovov 

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.
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stav – LED svetielko

tlačidlo zapnúť/vypnúť

detektor
reproduktor

nabíjací bod

Obsah balenia:
• 4x kovový detektor
• 1x nabíjacia stanica
• 1x medzinárodný adaptér, ktorý sa používa s nabíjacou stanicou

Návod na obsluhu mini detektorov kovov
• Uchovajte si tieto inštrukcie v prípade použitia v budúcnosti.
• Nedovoľte, aby sa detektory kovov dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  V prípade elektrostatického výboja sa môže stať, že detektory kovov budú vykazovať  

zlú funkcionalitu. V tom prípade ich vypnite a znova zapnite, aby ste ich resetovali.
• Záruka je neplatná, ak ste porušili hociktorú z týchto zásad.

Poznámka: Výrobca nie je zodpovedný za rušenie rádia alebo televízie zapríčinené 
neautorizovanými úpravami zariadenia, keďže akékoľvek úpravy môžu zrušiť autoritu  
užívateľa na používanie tohto zariadenia.
Toto zariadenie bolo vyvinuté a testované tak, aby spĺňalo kritériá triedy B digitálnych zariadení, 
podľa 15. časti pravidiel a nariadení FCC. Limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu proti 
nevhodnému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vydávať 
rádiofrekvenčnú energiu, ak nie je nastavené a používané podľa inštrukcií, môže dôjsť  
k nevhodnému rušeniu rádiovej komunikácie. Aj keď neexistuje záruka, že sa rušenie nevyskytne 
aj v prípade špecifickej inštalácie. 
Ak toto zariadenie zapríčiňuje nevhodné rušenia rádiového alebo televízneho signálu, ktorý je 
ovplyvnený tým, či je zariadenie vypnuté alebo zapnuté, vyzývame užívateľa, aby vyskúšal opraviť 
rušenie postupne nasledujúcimi nastaveniami:
• Preorientujte alebo pretočte prijímaciu anténu.
• Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do úplne inej zástrčky ako je pripojený prijímač.
• Prekonzultujte problém s obchodníkom alebo s technickým expertom na rádio resp. TV.

Spoznajte mini detektor kovov
Detektor kovov je robustný, ale ako každé elektrické zariadenie sa môže pokaziť, ak sa s ním 
zaobchádza nevhodne.

Používanie mini detektora kovov
Tlačidlo zapnúť/vypnúť prepnite do stavu ON, aby ste prístroj zapli. Nie je potrebné nastaviť 
citlivosť, ako u iných detektorov, nastaví sa automaticky.

Detektor kovov určí kovové predmety/zariadenia, keď sa bude pohybovať ponad ne. Keď detektor 
identifikuje kov, pípne a LED svetielko začne svietiť.
Mini detektor kovov identifikuje kovy len v pohybe.

Detektor je schopný identifikovať 25 mm-ovú mincu zo vzdialenosti približne 40 mm.
Ak detektor nepoužívate, vypnite ho posunutím tlačidla do polohy OFF, ušetríte tak energiu.
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Stav batérie – farba LED svetielka
LED svetielko má rôzne farby, závisia od stavu produktu. Môžu byť nasledovné:

Nabíjanie batérie
Mini detektor kovov má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Ak ju chcete nabiť, 
jednoducho vložte detektor kovov do nabíjacej stanice a pripojte externý nabíjací 
adaptér. Keď je nabíjacia stanica zapojená, zasvieti na nej zelené LED svetielko.

Medzinárodný adaptér
Nabíjacia stanica je dodávaná s multiregionálnym adaptérom. Adaptér sa dodáva 
s UK koncovkou, ale tú môžete jednoducho vymeniť za vhodnú koncovku vo vašej 
krajine. Stlačte tlačidlo a vyberte UK koncovku, nahraďte ju požadovaným modulom 
koncovky. Zasuňte koncovku, keď začujete cvaknutie, znamená to, že ste ju zasunuli 
správne.

Bezpečne izolovaný napájací adaptér, ktorý sa používa s nabíjacou stanicou, by mal byť pravidelne 
kontrolovaný kvôli potenciálnemu nebezpečenstvu, akým je poškodenie kábla, šnúry, koncovky, 
puzdra a iných častí. V prípade nejakého poškodenia, sa nabíjacia stanica nemôže používať, kým 
sa prípadné poškodenia neopravia.

• Nabíjacia stanica nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
• Napájací adaptér nie je hračka.
• Nabíjacia stanica sa môže používať iba s odporúčaným adaptérom.

Odstránenie problémov
Detektor kovov je navrhnutý tak, aby pracoval spoľahlivo a zodpovedne v normálnych 
podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Predtým, než kontaktujete technickú 
podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Stav produktu farba LED svetielka

vypnutý žiadna

zapnutý raz blikne na červeno pri zapnutí

používa sa bliká na červeno, keď detektor identifikuje kovový predmet

nabíja sa konštantné červené svetlo

nabitý konštantné zelené svetlo

potrebné dobiť konštantné červené svetlo

Problém Detektor sa nedá zapnúť.

Riešenie Batéria je slabá, dobite ju pomocou nabíjacej stanice.

Problém Detektor je nabitý, ale neidentifikuje kovy.

Riešenie
Dajte detektor bližšie k predmetu, ktorý chcete 
identifikovať. Nezabudnite, že detektor musí byť v pohybe, 
keď chcete identifikovať kovy.
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Technické špecifikácie
Typ batérie:   Li-ion 300mAH
Životnosť batérie:   8 hodín pri normálnom používaní (nabíjanie do 3 hodín)
Hmotnosť:   150g
Veľkosť:    D20cm x Š8cm x H7cm

Podpora a záruka
Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom 
používaní. Zlým zaobchádzaním s mini detektormi kovov alebo otváraním zariadenia porušujete 
záručné podmienky. Všetky opravy mimo záruky zákazník platí na vlastné náklady.

STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava
tel.: 02/ 4342 8904, e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk, http://www.stiefel-eurocart.sk


