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1. Bevezetés 
 

Tisztelt Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. 

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek.  

Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében Önnek, 
mint felhasználónak be kell tartania ennek a használati útmutatónak az előírásait! 

Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik.  Fontos 
tudnivalókat tartalmaz az üzembeállításra és a kezelésre vonatkozóan.                 
Figyeljen erre akkor is, amikor a készüléket harmadik személynek 
továbbadja.  

Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. 
 
 
Az  útmutatóban előforduló összes készülékmegnevezés és cégnév a mindenkori tulajdonos 
márkaneve.  Minden jog fenntartva.  

 
 
Műszaki kérdéseivel forduljon a következő címekre: 

Németország: www.conrad.de/kontakt 
 
Ausztria:    www.conrad.at 

www.business.conrad.

at 

Svájc: www.conrad.ch  

www.biz-

conrad.ch 

 
 
 

2. A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a 
figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.  
 

A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési  tudnivalókra hívja fel a 
figyelmet. 
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3. Rendeltetésszerű használat 
 

Ez a készülék  automatikusan hat különböző fémfajtát megkülönböztető és azokat 
szimbólumokkal kijelző fémkereső. A fémkeresés szárazföldön, valamint sekély vízben is 
lehetséges.  A készülék használatához két db 9 V-os elemre(pl. Conrad 652510 rend. sz.) van 
szükség.  

A jellemzők és funkciók felsorolása a 14. fejezetben található. A 

készülék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.  

Vegye figyelembe a jelen használati útmutató minden biztonsági útmutatását! Ezek 
fontos információkat tartalmaznak a készülék kezelésével kapcsolatban. 

A fémkereső készülék veszélytelen használatáért a felhasználó maga felelős! 
 

 

 

4. Jellemzők és funkciók 
 

• Automatikusan megkülönböztet hatféle fémet, és ezeket szimbólumok útján jeleníti meg a 
kijelzőn.  

• 4 beállítható működési mód: All-Metall: minden fémet egyaránt kimutat, DISC a közvetlen 
fémazonosításhoz, NOTCH - bizonyos fémfajták figyelmen kívül hagyása, DISC/NOTCH - a 
fémfajták egyedi kiválasztása  

• LC-kijelző 

• mélység kijelzése 

• pontszerű helyzetmegállapítás 

• három hangmagassággal való szelektálás 

• „SENS“ érzékenységbeállítás 

• automatikus alkalmazkodás a talajhoz 

• elemkimerülés kijelzése 

• vízálló keresőtekercs, sekély vízben való kereséshez alkalmas 

• fejhallgató-kimenet 

• hangerőszabályzó 

• a nyél hossza beállítható 

• ergonómikus S alakú nyél, fogantyú és kartámasz 
 
 

 

5. A szállítás tartalma 
 

• fémkereső készülék 

• használati útmutató 
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6. Biztonsági tudnivalók 
 

A használati útmutató be nem tartásából eredő károkra nem vonatkozik a 
szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk 
felelősséget! 

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.  

A szavatosság és a garancia köréből ki van zárva a használat közben 
fellépő normális kopás (pl.törött kartámasz). 
Tisztelt vevőnk, ezek a biztonsági tudnivalók nemcsak a készülék védelmét, hanem 
saját személyének, valamint másoknak a biztonságát is szolgálják. Ezért még a 
készülék üzembe vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet! 
 

a) Általános tudnivalók 
Figyelem, fontos tudnivaló! 
A fémkereső készülék használata folyamán anyagi károk és személyi 
sérülések következhetnek be. Vigyázzon ezért okvetlenül arra, hogy a 
készülék használatára és annak lehetséges következményeire kellően be 
legyen biztosítva, pl. szavatossági biztosítás révén.  
Vegye figyelembe, hogy bizonyos országokban a "kincskeresők" számára 
bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy a kincskeresés  
tilalom alatt áll! 

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket 
önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.  

• A készülék nem játékszer, nem alkalmas 14 év alatti gyerekek számára. 

• A készüléket  - a keresőszonda kivételével- nem érheti víz vagy 
nedvesség. 

• Ha még nem rendelkezik kielégítő ismeretekkel a fémkereső 
készülékekkel való bánásmódban, forduljon egy tapasztalt "kincskeresőhöz", vagy 
tanulmányozza a vonatkozó szakirodalmat.  

• Ne végezzen fémkeresést magánterületen engedély nélkül! Alapjában 
véve a helyi rendelkezések és törvények a mérvadók. Ha bizonytalan ezek 
ismeretében, érdeklődjön a megfelelő hatóságnál vagy a terület tulajdonosánál.  

• A keresés helyét hagyja el mindig olyan rendben, ahogyan azt találta.  
A talált szemetet gyűjtse össze és távolítsa el a törvényeknek megfelelően.  

• Az ásás után a kiásott gödröket ismét fel kell tölteni és be kell temetni, 
hogy a területen rend legyen, és ne legyen veszélyes.  Úgy hagyja ott a területet, 
ahogyan találta.  

• Az értékes tárgyakat juttassa vissza azok jogos tulajdonosához, 
amennyiben az illetőt meg tudja találni.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek kezében veszélyes 
játékszerré válhatnak.  

• Ha olyan kérdések merülnek fel Önben, amelyekre a használati útmutatóból sem 
talál választ, forduljon hozzánk (elérhetőségeink az 1. fejezetben találhatók), vagy 
más szakemberhez. 
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b) Használat közben: 
• A lelet kiásása és mentése teljes mértékben az Ön saját felelőssége. Ha a készülék 
leletet jelez, gondoljon arra, hogy értékes tárgy helyett lehet azon a helyen lőszer 
vagy egyéb robbanóanyag is.  Életveszély áll fenn ilyenkor! Ebben az esetben állítsa 
le azonnal az ásatást, biztosítsa megfelelő távolságban a lelőhelyet, és értesítse 
rögtön a helyi hatóságot (pl. a rendőrséget).  

• A fémkereső készüléket gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

• A leletek kiásását minden esetben csak felnőtt felügyelete mellett szabad végezni! 

• A keresésnél nézzen mindig előre.  Ne csak a talajra nézzen, mivel veszélyes hely is 
lehet a közelben, pl. egy szakadék, egy út, vagy bármi más! 

 

c) Alapvető tudnivalók a kezeléshez 
Az elrejtett fémtárgyak keresése olyan kedvelt időtöltés, amely nagyon sok örömmel 
és izgalmas élménnyel jár. Vegye azonban figyelembe, hogy minden országban 
előírások szabályozzák az ásatásokat! Önnek is érdeke, hogy tisztában legyen ezekkel! 

Ha nincs megfelelő engedélye/meghatalmazása, ne menjen a régészeti szempontból 
értékes lelőhelyekre, ill. az ilyen szempontból ismert helyekre! Ha olyan tárgyakat 
talál, amelyek régészeti szempontból értékesek lehetnek, vegye fel a kapcsolatot egy 
múzeummal! 
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7. Tudnivalók az elemekről és 
akkumulátorokról 

 

Bár az elemek és akkumulátorok használata a mindennapi életben már magától 
értetődő, mégis számos veszély és probléma jelentkezhet. Különösen a magas 
energiatartalmú LiPo- és LiIon akkumulátoroknál (a hagyományos NiCd- vagy NiMH 
akkumulátorokkal szemben) feltétlenül be kell tartani különböző előírásokat, 

ellenkező esetben robbanás- és tűzveszély áll fenn. 

Vegye figyelembe ezért az elemekkel és akkumulátorokkal való bánásmódra 
vonatkozó következő általános információkat és biztonsági tudnivalókat. 

• Elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.  

• Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy 
gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz! 

• Elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ilyen 
esetben robbanásveszély áll fenn! 

• A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor marási sérüléseket 
okozhatnak, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. 

• Az elemekből/akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiailag nagyon agresszív.  A tárgyakat 
vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben erősen károsíthatja. Ezért az 
elemeket/akkumulátorokat megfelelő helyen tárolja. 

• Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Tűz- és robbanásveszély! 
Töltsön kizárólag erre alkalmas akkumulátorokat! Használjon ehhez alkalmas 
akkumulátortöltő készüléket. 

A nem tölthető elemek csak egyszeri használatra vannak szánva, és miután kimerültek, 
előírásszerűen el kell távolítani őket.  

• Az elemek vagy akkumulátorok csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes polaritásra (plusz/+ és 
mínusz/-). 

Helytelen polaritásnál nemcsak a fémkereső készülék károsodhat.  Tűz- és robbanásveszély 
áll fenn! 

• Mindig a teljes elem- vagy akkumulátorkészletet cserélje. Teljesen feltöltött és félig töltött 
elemeket ne használjon vegyesen. Mindig azonos típusú és azonos gyártótól származó 
elemeket használjon. 

• Kizárólag jó minőségű alkáli elemeket használjon. Akkumulátorok használata esetén az 
üzemidő rövidebb lehet.  A keresőkészülékbe nincs feltöltő elektronika beépítve.  

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. tárolja), vegye ki belőle az elemeket, hogy 
elkerülje a kifolyt elemek által okozott károkat.  
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8. A fémkereső készülék végszerelése 
 

a) Egyes alkatelemek 
 

 
1) záródugó 8) a kezelőegység rögzítőcsavarja 

2) kartámasz rakodópolc-tartóval 9) kezelőegység 

3) felső vezetőcső 10) középső vezetőcső 

4) kezelőszervek fejhallgató-hüvellyel 11) összekötő-karmantyú 

5) kijelző 12) alsó vezetőcső 

6) gumírozott fogantyú 13) rögzítőcsavar 

7) a kezelőegység tartója 14) keresőszonda 
 

b) Végszerelés 
• Szerelje fel a keresőszondát (14) a rögzítőcsavarral (13) az alsó vezetőcsőre (12). Húzza meg 
a rögzítőcsavart - szerszám használata nélkül - csak annyira, hogy a keresőszonda az alsó 
vezető rúdhoz minden kívánt szögben beállítható legyen, és ebben a helyzetben 
megmaradjon.  

• Kösse össze az alsó vezetőcsövet (12) a középső vezetőcsővel (10). Tolja be ehhez az alsó 
vezetőcsövet a karmantyúba (11), rövidítse le a csőhosszat saját igényének megfelelően, és 
rögzítse a vezetőcsövet a karmantyút az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva. 

• Állítsa be az alsó vezetőcsövet (3) úgy, hogy a fémkeresővel egyenesen 
tudjon állni.  A keresőszonda mintegy 3 - 5 cm-rel legyen a talaj fölött, és 
az Ön karja lazán feküdjön fel (lásd a 2. ábrát).  

 
 
 

• Szerelje fel a kezelőegységet (9) az erre a célra szolgáló tartóra (7), majd csavarozza fel 
erősen a tartóra a rögzítőcsavarral (8). 

• Tekerje fel 3-4-szer a keresőszonda kábelét lazán a kezelőegységig a vezetőcső köré. Dugja 
be a kezelőegység hátoldalán lévő hüvelybe a keresőszonda dugóját.  
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9. Az elemek berakása 
 

• Az elemek berakásához távolítsa el a kezelőegység hátoldalán lévő elemtartó fedelét. Nyomja 
az elemtartó fedél szélén a bal- és a jobboldalon lévő recézett helyeken a reteszelőkart 
könnyedén lefelé, és tolja le oldalra a fedelet.  

• Tegyen be két db 9 V-os elemet egy-egy elemtartóba.  Feltétlenül vegye figyelembe az 
elemek helyes polaritását (plusz/+ és mínusz/-). 

• Tegye vissza ezután az elemtartó fedelét, és hagyja a benyomásnál a reteszelőkart 
megfelelően bepattanni.  Az üzemidő új, jó minőségű alkáli típusú elemekkel kb. 16 óra. 

 
 

 

10. Tudnivalók a használathoz 
 

a) Kijelző 
Ebben a fejezetben ismertetjük a funkciókat, és megjelenítésüket a kijelzőn. Kövesse ehhez a 
3. ábra számozását. 

 

 
• A kijelzőn megjelenő fém-ikonok (1) tájékoztatásra szolgálnak arról, hogy milyen anyagot, ill. 
tárgyat talált éppen. Ezt minden esetben egy nyíl jelöli („TARGET“ - 5) közvetlenül az adott 
szimbólum alatt. Itt a készülék megkülönbözteti az arany- és az ezüst-tartományt (a 
szimbólumok balról jobbra nézve). Balról az első 4 szimbólum az arany-tartományhoz 
tartozik, a két további az ezüst-tartományhoz. 

• Az első szimbólum (csavar-ikon) jelentése vas/bádog, és azt mutatja, hogy a talált tárgy 
valószínűleg vasból vagy fémlemezből van. Némelyik rozsdás vastárgy az ezüst-tartományban 
jelenik meg. 

• A második szimbólum egy ötcentes pénzdarabot (Nickel-ikon) jelent, és azt mutatja, hogy a 
talált tárgy valószínűleg egy ötcentes pénzdarab vagy hasonló. 

• A harmadik szimbólum egy húzófület (húzófül ikon) ábrázol, és azt mutatja, hogy a talált 
tárgy valószínűleg egy alumíniumdoboz nyitófüle. Némelyik durva aranytárgy a „húzófül-
kategóriában“ jelenik meg. 
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• A negyedik, az „S-CAPS“ jelölésű szimbólum, azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg 
fémféle tárgy, pl. egy palackkupak. Némelyik kisméretű aranytárgy ebben a kategóriában 
jelenik meg. 

• Az ötödik szimbólum a cink/réz tárgyakat (az 1-centes érme ikonja) képviseli, és azt mutatja, 
hogy a talált tárgy valószínűleg cinkből vagy rézből van.  Némelyik nagyméretű aranytárgy 
ebben a kategóriában jelenik meg. 

• A hatodik szimbólum (a 25-centes érme ikonja) azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg 
egy ezüstérme. Némelyik nagyméretű alumíniumtárgy ebben a kategóriában jelenik meg. 

• A keresési érzékenység (2) kijelzése a „plusz“ (+) és a „mínusz“ (-) nyomógombbal állítható 
be a legkisebb érzékenység (egy szimbólum világít) és a legnagyobb  érzékenység (12 
szimbólum) között. A legnagyobb érzékenységre csak ritkán van szükség. Ebben a 
beállításban a készülék majdnem megállás nélkül leletet jelentene. 

• A „Lo-Bat“ kiírás (3) akkor világít, amikor az elemek kimerültek, és ki kell cserélni őket. 
• A különböző üzemmódok kijelzései (4) kiválasztásuknak megfelelően világítanak.  Az „ALL 
METAL“, a 
„DISC“ és a „NOTCH“ üzemmód közül lehet (a kijelző alatt lévő) megfelelő nyomógombbal 
választani. 

• Az „ALL METAL“ üzemmód az egyes fémfajták detektálására szolgál. Ebben az üzemmódban 
csak az érzékenység (SENS) állítható. 

• A „DISC“ üzemmódban be lehet állítani a tárgyak megkülönböztetését. Itt beállíthatja a 
céltartományt oly módon, hogy először a DISC/NOTCH nyomógombot, majd a „plusz-“ vagy 
a „mínusz“-nyomógombot nyomja meg. A fém-ikon (1) alatt több vagy kevesebb szimbólum 
fog világítani. Ezután csak a szimbólumok által megjelölt fémek detektálása fog megtörténni. 
Egy példa: Állítsa be a DISC-tartományt 4-re (lásd a skálát a kijelzőn), az érzékelő az 1c vagy 
a 25c S-CAPS tartományban fog detektálni, míg a többi fémfajtát figyelmen kívül hagyja. A 
DISC-tartományt csak az ezüstről az aranyra lehet növelni. 

• A „NOTCH“ üzemmód tiszta ezüst- vagy aranytárgyak detektálására szolgál. Ha megnyomja a 
NOTCH-üzemmód nyomógombját, a „DISC/NOTCH“ sornak a bal és a jobb szélén csak egy-
egy szimbólum jelenik meg. A fémkereső ebben a beállításban az egészen tiszta ezüst- vagy 
aranytárgyakat detektálja, és a legtöbb más ötvözetet nem veszi figyelembe. Ha megnyomja 
először a DISC/NOTCH nyomógombot, majd a „plusz-“ vagy a „mínusz“-nyomógombot, 
megnövekszik a lehetséges fémek tartománya. Ezáltal nem teljesen tiszta tárgyakat is 
detektál a készülék. Ebben az esetben a „nemesfémek“ kijelzés (csak a „DISC/NOTCH“ 
sornak a szélén világít egy-egy szimbólum) mellé egyre több más szimbólum is 
bekapcsolódik. Ha a „DISC/NUTCH“ sor összes szimbóluma világít, a keresési üzemmód ismét 
az „ALL METAL“ üzemmódnak felel meg. A DISC/NOTCH keresési üzemmódban az 
érzékenységet csak akkor lehet megváltoztatni, ha előzőleg megnyomta a „SENS“ 
nyomógombot. 

• A detektált tárgyakat fémikonok jelölik. Ha a fémkereső egy tárgyat észlel, megjelenik egy 
nyíl (5) a valószínüleg detektált anyagfajta alatt. Ha a fémkereső erős jelet vesz, a nyíl 
folyamatosan látható. Ha gyenge a jel, a nyíl villog vagy egyáltalán nem jelenik meg. Ha az 
észlelés 5 másodpercnél hosszabb ideig megszakad, a nyíl megint eltűnik.  Ezek a cél-
megjelölések csak vizuális utalások. Segítségükkel eldöntheti, hogy érdemes-e tovább kutatni 
a tárgyat. 

• A mélység kijelzése (7) azt mutatja meg, hogy a tárgy közvetlenül a földfelszín alatt, vagy 
nagyobb mélységben található. Minél több szimbólum jelenik meg a „DEPTH“ (mélység) 
sorban, annál mélyebben fekszik a tárgy. A mérés azonban erősen függ a tárgy nagyságától 
és helyzetétől. A mélység kijelzése csak tájékoztató célú.  
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b) Hangjelzések 
A kezelőegységbe be van építve egy hangszóró és egy fejhallgató-hüvely is.  Ha egy 
fejhallgatót csatlakoztat, a beépített hangszóró kikapcsolódik.  A hangerő a „Volume“ (3) 
szabályozóval növelhető (jobbra forgatással), vagy csökkenthető (balra forgatással).  

• Ha a fémkereső az ALL METAL üzemmódra van beállítva, csak egyféle hangjel szólal meg az 
összes fémfajtára. Ha a fémkereső a DISC vagy a NOTCH üzemmódra van beállítva, a 
beépített hangos azonosítórendszer a három alábbi fémcsoport mindegyikére egy-egy eltérő 
hangjelet bocsát ki.  Ezáltal könnyebb meghatározni a fémeket. 

• Ha a kereső aranytárgyat, szöget, palackkupakot vagy pénzérmét észlel, mélyebb hangjel 
szólal meg. 

• Közepes magasságú hang szólal meg alumínium-húzófül, réz- vagy cinktárgy észlelésekor. Az 
ötvözőanyagtól függően az aranygyűrűk mintegy 15%-a is közepes magasságú hangjelet 
szólaltat meg. 

• A magas hangjelek sárgarézből vagy ezüstből készült tárgyat jeleznek. Az erősen oxidált 
vastárgyak közepes vagy magas hangot válthatnak ki. 

 

c) Használat 
• Kapcsolja be a fémkeresőt a kijelző alatt balra 
található kapcsolóval. Egy pillanatra megjelenik a 
kijelző összes szimbóluma és megszólal egy hangsor. 

• Válassza ki most a kívánt üzemmódot (ALL ME- TAL, 
DISC vagy NOTCH). 

• Állítsa be a kívánt érzékenységet a plusz- és mínusz 
nyomógombbal.  

• Szabályozza fel a hangerőt a kívánt mértékre.  
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11. Használati tanácsok 
 

a) Általános tudnivalók 
Ha a "kincskeresés"-ben eredményes akar lenni, akkor tudnia kell, hogy a fémkereső készüléke 
hogyan reagál a különböző fémekre, a helyzetükre és a távolságukra.  Ezért még otthon 
végezzen el egymástól eltérő teszteket különböző fémekkel és különböző észlelési szögekkel.  

Ilyen esetben a tesztet ne a padlón végezze, mert a legtöbb esetben a padlók acéllal vagy 
vassal vannak keverve.  Azt ajánljuk, hogy a különböző tárgyakat tegyen egy faasztalra.  

Detektálja az egyes tárgyakat, pl. órákat, gyűrűket, régi vastárgyakat stb. Jegyezze meg a 
tárgyakhoz tartozó optikai és akusztikus jelzéseket.  Gyakorolja ezt addig, amíg az optikai és 
akusztikus jelzéseket egyértelműen és hibátlanul tudja azonosítani.  

 

b) A helyes mozgatás 
A helyes mozgatást is gyakorolni kell.  A jó keresési eredmények érdekében tegye a 
következőket:  

• Keresse végig egy előzőleg megállapított útvonalon félkörökkel a 
célterületet.  

 
 
 
 

• Lengesse a keresőszondát lehetőleg egyenletes magasságban kb. 
3 - 5 cm-nyire a talaj fölött.  Soha ne mozgassa a szondát úgy, 
mintha inga volna.  Ha a keresőszondát egy lendülettel vagy a 
kutatás végén magasra emeli, az téves eredményekhez vezethet.  

 
• A mozdulatokat lassan végezze, hogy lehetőleg minden tárgyat észlelni tudjon.  

• Egy tárgyat némi gyakorlás után a célhoz közeli pontossággal 
észlelhet. Ha a kereső egy lefedett tárgyat talál, mozgassa a 
keresőszondát a fentiek szerint egyre kisebb kitérésű "X"-alakú 
mozdulatokkal (lásd a képet).  Jegyezze meg a pontos helyet a 
talajon, ahol a fémkereső sípoló hangot adott ki.  Tartsa a 
keresőszondát pontosan e hely fölé.  Mozgassa a keresőszondát 
többször előre- és hátra, és jegyezze meg mindig újból, hogy a 
fémkereső hol ad jelzést, és mindig kisebb köröket leírva rögzítse 
szisztematikusan a lelőhelyet.  
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c) Negatív hatások a keresésnél 
Nehéz pontos eredményt kapni olyan tárgyakról, amelyeket még nem ismerünk.  A tényezők 
egész sora nehezíti a detektálást, és ezzel a tárgyak megtalálását.  Ilyenek például:   

• az a szög, amelyben a tárgy a talajban elhelyezkedik (a detektálás felülete) 

• a tárgy mélységi elhelyezkedése 

• a tárgy oxidációjának a mértéke 

• a tárgy mérete 

• elektromágneses és elektromos zavarok (pl. földkábel) a tárgy közelében 

A fentebb felsorolt körülmények miatt nagyon fontos, hogy alaposan megismerje a fémkeresőt 
és a lehetséges keresési eredményeket, mielőtt a "kincskeresést" elkezdi.  

 

12. Karbantartás és ápolás 
 

A fémkereső készüléknek nincs szüksége karbantartásra.  Hibás működés esetén először 
cserélje ki az elemeket.  Ha a hiba még mindig fennáll, forduljon az illetékes szakszervizhez.  

A készüléket csak egy enyhén megnedvesített törlőkendővel szabad tisztítani.  Ha a 
fémkeresést vízben végezte, akkor a készüléket egy száraz ruhával letörölve meg kell szárítani.  

 
 

 

13. Eltávolítás 
 

a) Általános tudnivalók 
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
eltávolítani. 

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.  
 

b) Elemek és akkumulátorok 
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (telepekre vonatkozó rendelet) az elhasznált elemek 
és akkumulátorok leadására; tilos azokat a háztartási szemétbe dobni! 

A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak 
megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A 
legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom 
(a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály 
ikon alatt található). 

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő 
állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol 
elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
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14. Megfelelőségi nyilatkozat 
 

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető 
követelményeinek és más lényeges előírásainak. 

A készülékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi weblapon: 
www.conrad.com 

 
 

 

15. Műszaki  adatok 
 

hosszúság.............................................................. max. 134 cm 

szonda-átmérő ...................................... 20 cm 

keresési mélység 

....................................................... max. 20 

cm 

súly.......................................................... 1100 gramm 

elemtípus 9 V-os elem (2 db-ra van szükség) 

fejhallgató-kimenet  .......................................... 3,5 mm-es  jack-dugó 

A méretekben és súlyban csekély eltérések gyártástechnikai okok folytán 
előfordulhatnak. 


