Bruksanvisning Metalldetektor
White's 3900 D PRO Plus
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1. Allmänt
Bästa resultat uppnås lättast om du läser igenom denna bruksanvisning mycket noga före
användning.

2. Montering
Stick in rören i varandra och fäst det böjda röret med skruven under det elektroniska handtaget.
Sätt fast armstödet längst bak och dra åt skruven. Sätt fast den runda detektorplattan
(sökspolen) med skruv och brickor på plastdelen.
Linda kabeln runt röret och sätt fast kontakten i den elektroniska lådan, skruva sedan fast
kontakten på det gängade uttaget på den elektroniska lådan.

3. Manöverknapparnas funktion
OFF/ON TUNER

- På/Av-knapp och inställningsknapp för kontrollton.

SENSITIVITY - Inställning av känslighet respektive sökdjup.
G.E.B./DISC. - Med denna knapp kann man välja vilka sorts metaller som skall resp. inte skall
visas.
Vippkontakt under indikatorpanel - markavstörning och batterikontroll.
Det är viktigt att du vet vilka inställningsmöjligheter du har med manöverknapparna:
Knappen OFF/ON TUNER och vippkontakten under indikatorpanelen
Håll spolen ca. 5 cm över marken. Vrid knappen OFF/ON TUNER åt höger (klick!). Apparaten
är påslagen. Innan du börjar sökarbetet, tryck och håll inne vippkontakten under
indikatorpanelen och vrid på knappen TUNER tills en svag kontrollton hörs. Släpp
vippkontakten. Därmed är grundinställningen klar.
Under sökarbetet kan den svaga kontrolltonen ändras. Håll spolen ca. 5 cm över marken; tryck
lätt på vippkontakten. En svag kontrollton hörs! Därmed är apparaten inställd på högsta
känslighet.
Viktigt: Tryck lätt på vippkontakten efter varje omställning på manöverknapparna!
Knappen SENSITIVITY
På inställningen "P" arbetar apparaten med 75 % av den maximala känsligheten, på "HI" (hög)
med 100 % känslighet. Ställ bara in känsligheten så högt, att inga andra störande sökljud från
mindre föremål registreras
Uttag för hörlurar
Du kan använda ett par 8-24 Ohm-hörlurar med motsvarande kontakt.
Knappen G.E.B./DISC.
Med denna knapp kann man ställa in vilka sorts metalldelar som inte skall visas av apparaten.
Exempel: När inställningen är på "5" visas inte små spikar, skruvar etc., däremot större
järnföremål. När inställningen är på "9" visas fortfarande större järnföremål, däremot inte små
föremål av ädelmetall (små mynt, tunna ringar eller kedjor)!
Innan du börjar med sökarbetet, lägg olika metallföremål på marken och sväng spolen fram och
tillbaka över föremålen. Därigenom lär du dig hur apparaten reagerar på olika föremål och olika
metaller samt vilken den normala signalen är.

4. Inställning och sökkänslighet
Välj en lämplig plats utomhus och kontrollera att inga metaller befinner sig i omgivningen. Höj
den runda sökspolen från marken. Ställ knappen SENSITIVITY på "HI" (maximalt djup) eller "P"
(något mindre djup). Knappen GEB/DISC på "6" (små till medelstora metallföremål visas ej).
Eller: GEB/DISC på "1", när alla sorts metaller skall sökas. Bekräfta med ett lätt tryck på
vippkontakten under indikatorpanelen.

5. Sökmetod
Sväng alltid sökspolen i samma höjd över marken, ca. 3 till 5 cm. När spolen närmar sig ett
metallföremål förstärks tonen i högtalaren resp. hörlurarna.
Sväng apparaten långsamt fram och tillbaka och gå långsamt framåt. Håll alltid sökspolen i
samma höjd över marken.
När en signalton ljuder i apparaten, märker du om det är ett litet eller stort metallföremål det
handlar om.
Kort signalton: Mindre föremål. Hög signalton över en större yta: Större föremål. Hög signalton:
Föremålet ligger vid markytan; låg ton: Föremålet ligger djupt.

6. Batteri
Apparaten behöver 8 x 1,5 volts batterier (Alkaline). Batterikontroll: Vrid knappen OFF/ON
TUNER lite åt höger (klick!), tryck in och håll fast vippkontakten på indikatorn, nålen måste visa
”80”. Batterihållaren befinner sig i den övre delen av den elektroniska lådan. För att sätta in eller
byta batterier, lossa de två klämmorna och öppna locket.

7. Varning! Explosionsfara vid utgrävning
Beakta ovillkorligen följande hänvisningar:
När du hittar ett fynd, tänk då på att det kan vara ammunition eller andra sprängämnen istället
för ett värdefullt föremål.
Utgrävning och bärgning av fynd sker på egen risk. Tillverkare och försäljare övertar inget
ansvar för eventuella skador.
Användning av metallsökare av barn, bör endast ske under vuxnas uppsikt. Utgrävningar får
endast göras av en vuxen person.

8. Garanti
Reservdelsgaranti (se garantisedel) för fel som uppkommer vid normalt användande. Gäller ej
kemiska skador (t.ex. genom syra) eller skador som uppkommer genom felaktigt handhavande
(t.ex. skador genom våldsamt handhavande).

9. Rättigheter och skyldigheter
Skattsökning är en hobby som är rolig och spännande. Observera dock att varje land resp. län
har särskilda regler och föreskrifter för skattsökning! Det ligger i ditt eget intresse att du
informerar dig om detta. I Sverige är användande av metalldetektor i princip inte förbjuden. Man
måste dock ha ett tillstånd från länsstyrelsen.
Beträd ej arkeologiska områden utan tillstånd. Skall du leta efter arkeologiska skatter, måste du
ta kontakt med länsstyrelsen i ditt län.

När du har grävt upp ett föremål, täck igen hålet.

Täck igen hålen du har grävt och stampa fast gräset igen.
Och därmed – lycka till.

(C) Copyright: Denna bruksanvisning skyddas av upphovsrätten. Den får ej
översättas, kopieras, reproduceras eller spridas utan en skriftlig tillåtelse från
DTI.
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