
Návod k použití 

Ruční detektor kovů Maclean MCE101  
 

ÚVOD Detektor kovů je malý ruční detektor, který se používá především k běžnému hledání nebo při 

bezpečnostních kontrolách. Při detekci kovu vydává zvukový a vizuální (nebo pouze vizuální) alarm.  

Návod k použití  

1. Uvolněte šroub na krytu baterie, sejměte kryt baterie a do prostoru pro baterii vložte novou 9V 

baterii, podle vyznačených symbolů polarity (+) a (-). Nasaďte kryt baterie a utáhněte šroub. 2.  

2. Detektor držte v pohodlné poloze, nastavte posuvný spínač (3. poloha). Na levé straně detektoru z 

polohy OFF do polohy, kdy se na předním panelu rozsvítí indikátor napájení (zelená LED dioda) a ozve 

se krátké pípnutí.  

3. Testování detektoru. Přesuňte detektor nad známý předmět a zjistěte, jaký bude alarm. zvukový a 

vizuální alarm (červená LED na horní straně vyhledávací smyčky). Čas od času jednotku tímto 

způsobem otestujte, abyste se ujistili, že funguje správně.  

4. Po dodatečném přepnutí posuvného přepínače z polohy a do polohy @ na detektoru kovů. pouze 

červená LED dioda vydává vizuální signál (bez zvukového signálu). 5.  

5. Nastavení citlivosti. Chcete-li upravit citlivost, změňte nastavení citlivosti SENS pomocí malého 

plochého šroubováku. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšte citlivost SENS (otáčením proti 

směru hodinových ručiček snižte citlivost SENS), dokud se zvukový i vizuální poplachový signál 

nevyrovnají, a poté s ním opět pomocí kovového předmětu pohybujte tam a zpět v příslušné 

vzdálenosti nad detektorem. Továrně nastavená citlivost je 5 cm pro minci v hodnotě 0,25 centu. 

(Poznámka: nenastavujte Sens výše, než je nutné, protože to může způsobit falešné poplachy)  

6. Indikátor slabé baterie.  Pokud je detektor zapnutý (bez detekce kovů) a slyšíte nepřetržitý alarm. 

pípne, znamená to, že je baterie vybitá a je třeba ji vyměnit. 7.  

7. Řešení problémů.  

Pokud detektor neočekávaně vydává náhodné nebo nepřetržité poplachy, je nutné najít příčinu.  
Pokud detektor neočekávaně vydává náhodné nebo nepřetržité poplachy, je třeba zjistit příčinu 
podle níže uvedených pokynů:  
- Pokud se při zapnutí detektoru spustí alarm, může to být způsobeno vybitou baterií, Zkontrolujte 
nebo vyměňte baterii.  
- Pokud se alarm ozývá stále, když je jednotka v provozu, ale vypne se, když jednotku zvednete do 
polohy. do vzduchu, může to být způsobeno příliš velkým množstvím kovu v oblasti. V tomto případě 
byste měli podívat se do jiné oblasti.  
- Pokud se alarm ozývá jak při pohybu, tak při stání, může to být způsobeno rušením elektronickými 
zařízeními (např. vysílacími anténami, vedením vysokého napětí atd.), zkuste hledat v jiné oblasti.  
- Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, je možné, že je citlivost zařízení nastavena příliš vysoko a je 
třeba ji změnit.  
citlivost přístroje je příliš vysoká a je třeba ji znovu nastavit.  
 
8. Údržba a péče. Detektor udržujte čistý a suchý. K čištění detektoru lze použít vlhký hadřík. 

Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky. 


