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1. Wprowadzenie
Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup tego produktu.

Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego. 

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się 
się niniejszej instrukcji użytkowania!

  Niniejsza instrukcja użytkowania należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki 
dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując 
produkt osobom trzecim.

 Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania do późniejszego korzystania!

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczegól-
nych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Potrzebujesz pomocy technicznej? 

Skontaktuj się z nami!: (Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

 Klient indywidualny Klient biznesowy 

E-mail: bok@conrad.pl b2b@conrad.pl

Tel:  801 005 133 (12) 622 98 22 

 (12) 622 98 00

Fax: (12) 622 98 10 (12) 622 98 10

Strona www: www.conrad.pl

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska

2. Objaśnienia symboli
  Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejs-

zej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.

  Symbol „strzałki” pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.
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3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt to detektor metalu, który automatycznie rozróżnia sześć rodzajów metalu i sygnalizuje 
je odpowiednimi symbolami na wyświetlaczu. Urządzenie nadaje się do poszukiwania metali na lądzie i w 
płytkiej wodzie. Do korzystania z urządzenia potrzebne są dwie baterie 9 V (np. Conrad nr zam. 652510, 2x).

Zestawienie cech i funkcji znajduje się w rozdziale 4. 

Produkt jest przeznaczony dla dzieci od 14 roku życia.

  Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w ni-
niejszej instrukcji. Zawierają one ważne informacje dotyczące postępowania z produktem.

 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie detektora!

4. Cechy i funkcje
• Automatycznie rozróżnia 6 rodzajów metali i sygnalizuje je odpowiednimi symbolami na wyświetlaczu

• 4 ustawiane rodzaje funkcji: All-Metall, DISC do bezpośredniego rozróżniania metali, NOTCH do ignoro-
wania określonych rodzajów metali, DISC/NOTCH do indywidualnego wyboru detekcji min./maks. rodza-
jów metali 

• wyświetlacz LC

• wskaźnik głębokości

• lokalizacja punktu

• trójdźwiękowa dyskryminacja

• ustawienie czułości „SENS“

• automatyczne dostosowanie do gleby

• wskaźnik niskiego napięcia baterii

• wodoodporna cewka wykrywająca pozwalająca na pracę w płytkiej wodzie

• wyjście słuchawek

• regulacja głośności

• regulowana długość drążka

• ergonomiczny drążek S, uchwyt i podłokietnik

5. Zakres dostawy
• detektor metalu

• instrukcja użytkowania 
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6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
  W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa 

gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!

  Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się 
z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja!

  Ponadto gwarancja nie obejmuje przypadków zwykłego zużycia oraz uszkodzeń powstałych 
wskutek upadku urządzenia (np. złamany podłokietnik).

  Szanowni Państwo, te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają przyczynić się nie tylko do 
ochrony produktu lecz także mają zapewnić bezpieczeństwo Państwu i innym osobom. Dlatego 
przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

 a) Informacje ogólne
  Uwaga, ważna wskazówka!

  Podczas użytkowania urządzenia mogą powstać szkody rzeczowe lub obrażenia ciała osób. 
Należy zatem pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego i wystarczającego ubezpieczenia pod-
czas użytkowania detektora, np. obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  Należy pamiętać: W niektórych krajach obowiązuje wymóg zgłoszenia lub zakaz działalności 
„poszukiwaczy skarbów“!

 •  Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia (CE) zabronione jest 
dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu.

 • Produkt nie jest zabawką, jest przeznaczony dla dzieci od 14 roku życia. 

 • Produkt nie może zostać zamoczony lub zawilgocony - oprócz sondy. 

 •  Użytkownik nie posiadający jeszcze wystarczających umiejętności w obchodzeniu się z detek-
torami metalu powinien skontaktować się z doświadczonym „poszukiwaczem skarbów“ lub 
poszukać informacji w odpowiedniej literaturze.

 •  Nie można prowadzić prac poszukiwawczych na terenach prywatnych bez pozwolenia 
właściciela. Zasadniczo obowiązują lokalne regulacje i przepisy. W przypadku wątpliwości 
należy zwrócić się do właściwego urzędu lub właściciela terenu.

 •  Miejsce poszukiwań należy pozostawić w takim stanie, w jakim było przed rozpoczęciem 
poszukiwań. Znalezione śmieci należy zebrać i poddać odpowiedniej utylizacji.

 •  Po kopaniu należy zawsze zakopywać wykopy, aby teren był uporządkowany i nie występowały 
żadne zagrożenia. Teren należy pozostawić w takim stanie, w jakim był przed Twoim przyby-
ciem

 •  Wartościowe przedmioty należy oddać prawowitemu właścicielowi, jeśli można go ustalić. 

 •  Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Opakowanie może stać się niebezpieczną zabawką 
dla dziecka.

 •  W przypadku pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się 
z nami (dane kontaktowe podano w rozdziale 1) lub z inną wykwalifikowana osobą.  
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 b) Podczas użytkowania
 •  Za wykopanie i wydobycie znaleziska jest odpowiedzialny poszukiwacz. Gdy urządzenie poin-

formuje o wykryciu metalu, należy pamiętać, że zamiast wartościowych przedmiotów może to 
być amunicja lub materiały wybuchowe. Zagrożenie dla życia! W takim przypadku należy na-
tychmiast przerwać wykopaliska, zabezpieczyć miejsce odpowiednio daleko i poinformować 
niezwłocznie lokalne instytucje (np. policję). 

 •  Dzieci mogą korzystać z detektorów metali tylko pod nadzorem dorosłych.

 •  Tylko osoba dorosła może wykopywać znalezisko.

 •  Podczas poruszania się patrzeć przed siebie. Nigdy nie patrzeć tylko na ziemię, przed Tobą 
moga znaleźć się takie zagrożenia jak skarpa, ulica itp.

 c) Podstawowe zasady użytkowania
  Poszukiwanie ukrytych obiektów metalowych to hobby dające wiele radości i niezwykłych 

przeżyć. Należy jednak pamiętać, że w każdym kraju obowiązują przepisy dotyczące wykopalisk. 
W Twoim interesie jest zapoznanie się z tymi przepisami.

  Osobom nieupoważnionym nie wolno wchodzić na cenne archeologicznie lub inne znany stano-
wiska. W przypadku znalezienia przedmiotów o wartości archeologicznej należy skontaktować 
się z muzeum lub inną lokalną instytucją.
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7. Wskazówki dotyczące baterii i akumulatorów
  Chociaż używanie baterii i akumulatorów jest obecnie w codziennym życiu bardzo powszech-

nie, to jednak występują przy tym liczne zagrożenia i problemy. Szczególnie w przypadku aku-
mulatorów LiPo/LiIon zawierających więcej energii (niż zwykłe akumulatory NiMH) należy 
bezwzględnie przestrzegać różnych przepisów, ponieważ w przeciwnym wypadku zachodzi 
ryzyko wybuchu i pożaru.

  Należy zatem bezwzględnie stosować się do poniższych informacji i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bateriami i akumulatorami.

• Baterie i akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci.

• Nie pozostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, zachodzi ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub 
zwierzęta. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza.

• Nie można baterii/akumulatorów zwierać, demontować lub wrzucać do ognia. Niebezpieczeństwo wy-
buchu!

• Baterie/akumulatory, z których nastąpił wyciek lub baterie/akumulatory uszkodzone mogą przy kontakcie 
ze skórą spowodować poparzenia. W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych. 

• Ciecze wyciekające z baterii/akumulatorów są bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub po-
wierzchnie, które się z nimi zetkną, mogą ulec znacznemu zniszczeniu. Dlatego baterie/akumulatory 
należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

• Zwykłe baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania nie mogą być ładowane. Zachodzi ryzyko 
pożaru i wybuchu! Ładować można tylko nadające się do tego akumulatory przy użyciu odpowiednich 
ładowarek. 

 Baterie są przeznaczone do jednorazowego użytku i po wyczerpaniu muszą zostać poddane zgodnej z 
przepisami utylizacji.

• Przy podłączaniu baterii zwracać uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów (plus/+ i minus/- ). 

 Błędne podłączenie biegunów spowoduje nie tylko uszkodzenie detektora. Ponadto zachodzi ryzyko 
pożaru i wybuchu! 

• Zawsze wymieniać na raz wszystkie baterie. Nie mieszać baterii pełnych z częściowo rozładowanymi. 
Stosować zawsze takie same baterie tego samego typu i producenta.

• Należy używać wyłącznie dobrej klasy baterii alkalicznych. Przy stosowaniu akumulatorów czas pracy 
urządzenia może ulec skróceniu. W urządzeniu nie ma elektronicznego układu ładowania.

• W przypadku dłuższego nieużywania (np. magazynowanie) należy wyjąć baterie, aby nie dopuścić do 
uszkodzeń spowodowanych wyciekami z baterii. 
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8. Końcowy montaż detektora metalu
a) Poszczególne elementy

1) Zatyczka 8) Śruba mocująca panelu obsługi

2) Podłokietnik z podpórkami 9) Panel obsługi

3) Górna rurka prowadząca 10)  Środkowa rurka prowadząca

4) Elementy obsługi z gniazdem słuchawek 11) Mufa łącząca

5) Wyświetlacz 12) Dolna rurka prowadząca

6) Gumowany uchwyt 13) Śruba mocująca

7) Mocowanie panelu obsługi 14) Sonda

b) Montaż końcowy
• Zamontować sondę (14) śrubą mocującą (13) na dolnej rurce prowadzącej (12). Dokręcić śrubę bez użycia 

narzędzi tak, aby można było ustawić sondę pod każdym kątem względem dolnej rurki prowadzącej i aby 
sonda w takiej pozycji pozostawała. 

• Połączyć dolną rurkę prowadzącą(12) ze środkową (10). W tym celu wsunąć dolną rurkę do mufy (11), 
ustawić długość rurki odpowiednio do swoich wymagań zamocować dolną rurkę prowadzącą obracając 
mufę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.   

• Ustawić dolną rurkę prowadzącą (12) tak, aby można było stać prosto trzymając 
detektor. Sonda powinna znajdować się ok. 3 do 5 cm nad powierzchnią ziemi a 
ramie powinno swobodnie spoczywać na podłokietniku (patrz rysunek 2).

• Zamontować panel obsługi (9) na przeznaczonym do tego uchwycie (7) i przekręcić mocno do uchwytu 
śrubą mocującą (8).

• Kabel od sony do panelu obsługi nawinąć luźno 3-4 razy na rurkę prowadzącą. W tyłu panelu obsługi 
wpiąć do gniazda wtyk kabla od sondy. 
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9. Wkładanie baterii
• Aby włożyć baterie, należy zdjąć pokrywę komory baterii w tyłu panelu obsługi. Nacisnąć lekko z lewej 

i prawej strony w dół rowkowane miejsca dźwigni blokującej przy krawędzi pokrywy komory baterii i 
zsunąć pokrywę na bok. 

• Włożyć dwie nowe baterie 9 V. Zawsze zwracać uwagę na poprawne ułożenie biegunów poszczegól-
nych ogniw (plus/+ oraz minus/-). 

• Założyć następnie ponownie pokrywę komory baterii i naciskając zatrzasnąć dźwignię blokującą. Czas 
pracy po założeniu nowych, wysokiej jakości baterii alkalicznych wynosi ok. 16 godzin. 

10. Informacje dotyczące eksploatacji

a) Funkcje i wskazania na wyświetlaczu
W tym rozdziale objaśnione są funkcje i informacje na wyświetlaczu. Odnoszą się one do numeracji na 
rysunku 3.

• Ikony metali (1) na wyświetlaczu pomagają w zorientowaniu się, jaki materiał lub jaki obiekt został 
właśnie znaleziony. Jest to sygnalizowane strzałką („Target“ - 5) bezpośrednio pod danym symbolem. 
Rozróżnia się przy tym obszar złota i obszar srebra (symbole od lewej do prawej). Pierwsze cztery sym-
bole patrząc od lewej oznaczają obszar złota, dwa ostatnie obszar srebra. 

• Pierwszy symbol (ikona śruby) oznacza żelazo/blachę i informuje, że znaleziony obiekt prawdopodobnie 
wykonany jest z żelaza lub blachy. Czasami utlenione żelazo sygnalizowane jest przez ikonkę z obszaru 
srebra.

• Drugi symbol oznacza nikiel ( ikona 5c) i informuje, że znalezisko to prawdopodobnie moneta 
pięciocentowa.

• Trzeci symbol to zamknięcie puszki (ikona zamknięcia) i informuje, że znaleziony obiekt to prawdopo-
dobnie zamknięcie puszki aluminiowej. Niektóre obiekty z grubego złota są sygnalizowane przez ikonkę 
„zamknięcia puszki“.



10

• Czwarty symbol „S-CAPS“ informuje, że obiekt to typ metalu taki jak np. kapsel od butelki. Niektóre małe 
obiekty ze złota mogą być sygnalizowane w tej kategorii.

• Piąty symbol oznacza cynk/miedź (ikona 1c) i informuje, że znalezionym obiektem może być moneta z 
cynku lub miedzi. Niektóre większe obiekty ze złota mogą być sygnalizowane w tej kategorii.

• Szósty symbol (ikona 25c) informuje, że znaleziony obiekt to prawdopodobnie moneta srebrna. Niektóre 
większe obiekty z aluminium mogą być sygnalizowane w tej kategorii.

• Wskazanie czułości (2) można regulować przyciskami „Plus“ (+) i „Minus“ (-) w zakresie od najniżej 
(świeci się jeden symbol) do najwyższej (świeci się 12 symboli). Najwyższa czułość jest potrzebna bardzo 
rzadko. Przy takim ustawieniu urządzenie zgłaszałoby znalezione obiekty prawie bez przerwy. 

• Wskaźnik „Lo-Bat“ (3) świeci się, gdy baterie są wyczerpane i muszą zostać wymienione.

• Wskaźniki trybu pracy (4) świecą się w zależności od wybranego trybu poszukiwania. Do dyspozycji są 
„All METAL“, „DISC“ i „NOTCH“ i są one wybierane odpowiednimi przyciskami (pod wyświetlaczem).

• „ALL METAL“ służy do wykrywania wszystkich typów metalu. W tym trybie można regulować jedynie 
parametr SENS (czułość).

• W trybie „DISC“ można ustawić rozróżnianie obiektów. Można tutaj ustawić obszar docelowy naciskając 
najpierw przycisk DISC/NOTCH a następnie przycisk „Plus“ lub „Minus“. Pod ikonami metalu (1) zapali 
się więcej lub mniej symboli. Wtedy wykrywane są tylko metale oznaczona świecącymi się symbola-
mi. Przykład: Gdy obszar DISC zostanie ustawiony na 4 (patrz skala na wyświetlaczu), detektor będzie 
pracował na obszarze S-CAPS, 1c lub 25c a pozostałe typy metalu będą ignorowane. Obszar DISC można 
powiększyć tylko ze srebra na złoto.

• „NOTCH“ służy do wykrywania tylko typów czystego złota i srebra. Po naciśnięciu na przycisk trybu 
NOTCH w wierszu„DISC/NOTCH“ całkiem po lewej i po prawej stronie ukaże się symbol. W tym ustawie-
niu detektor będzie lokalizował raczej czyste typy srebra i złota a większość innych stopów ignorował. Po 
naciśnięciu na przycisk DISC/NOTCH a następnie na przycisk plus obszar możliwych metali powiększy 
się. Wtedy wykrywane są także obiekty mniej czyste. W takim przypadku do wskazania „metale szla-
chetne“ (tylko dwa skrajne symbole w wierszu DISC/NOTCH) po obu stronach zakresu detekcji będą 
dołączane kolejne symbole. Gdy świecą się wszystkie symbole w wiersze „DISC/NUTCH“, odpowiada to 
ponownie trybowi detekcji „ALL METAL“. W trybie DISC/NOTCH można zmienić czułość tylko wtedy, gdy 
wcześniej zostanie naciśnięty przycisk „SENS“.

• Wykryte obiekty są sygnalizowane ikonami metali. Gdy detektor zlokalizuje obiekt, pojawia się strzałka(5) 
pod tym typem metalu, który został prawdopodobnie wykryty. Gdy detektor odbiera silny sygnał, strzałka 
jest wyświetlana bez przerwy. Gdy sygnał jest słaby, strzałka miga lub w ogóle się nie ukazuje. Jeśli przez 
ponad 5 sekund nie jest wykrywany metal, strzałka znika. Te wskazania celu to tylko wskazówki wizualne. 
Na tej podstawie można zdecydować, czy sensowne jest dalsze poszukiwanie obiektu.

• Wskaźnik głębokości (7) informuje, czy obiekt znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią ziemi czy 
głębiej. Im więcej symboli pojawia się w wierszu „Depth“, tym głębiej znajduje się obiekt. Ten pomiar 
zależy jednak w znacznym stopniu od rozmiarów i położenia obiektu. Wskaźnik głębokości to jedynie 
pomoc orientacyjna. 
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b) Sygnały dźwiękowe
Panel obsługi posiada zarówno głośnik jak i gniazdo słuchawek. Po podłączeniu słuchawek wbudowany 
głośnik zostaje wyłączony. Głośność można regulować pokrętłem „Volume“: głośniej (obrót w prawo) lub 
ciszej (obrót w lewo).

• Gdy wykrywacz jest ustawiony w trybie ALL METAL, przy wszystkich typach metalu będzie rozlegał się 
tylko jeden sygnał. Gdy detektor jest ustawiony na tryb DISC lub NOTCH, zintegrowany w urządzeniu sys-
tem identyfikacji audio będzie wydawał dźwięk przypisany do jednej z niżej wymienionych grup metali. 
Dzięki temu łatwiejsze jest określenie metalu.

• Po zlokalizowaniu małych obiektów ze złota, gwoździ, kapsli lub niklu rozlega się niski ton. 

• Średni ton rozlega się po wykryciu aluminiowych zamknięć puszek lub obiektów z miedzi i cynku. W 
zależności od stopu, z którego są one wykonane, ok. 15% złotych obrączek także wywołuje ton średni.

• Wysoki ton sygnalizuje obiekty z mosiądzu lub srebra. Silnie utlenione żelazo może wywołać średni lub 
wysoki ton.

c) Eksploatacja
• Włączyć urządzenie włącznikiem umieszczonym po lewej  

stronie pod wyświetlaczem. Na chwilę ukazują się wszystkie 
symbole na wyświetlaczu i rozlega się kilka dźwięków.

• Wybrać żądany tryb pracy (ALL METAL, DISC lub NOTCH). 

• Przyciskami plus i minus ustawić żądaną czułość. 

• Ustawić głośność na wybranym poziomie.
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11. Porady dotyczące użytkowania
a) Informacje ogólne
Aby odnosić sukcesy w „poszukiwaniu skarbów“ niezbędna jest wiedza, jak dany detektor reaguje na 
rożne metale, ich położenie i oddalenie podczas wykrycia. Dlatego należy przeprowadzić w domu testy z 
różnymi metalami i różnymi kątami wykrywania. 

Testu nie powinno się przeprowadzać nad podłogą, ponieważ podłogi zazwyczaj zawierają stal lub żelazo. 
Zalecamy wykorzystanie drewnianego stołu, na który należy położyć różne obiekty.

Należy kierować wykrywacz na pojedyncze obiekty takie jak zegarki, pierścionki, biżuteria, złom itd. Należy 
zapamiętać, jakie sygnały optyczne i akustyczne towarzyszą poszczególnym obiektom. Należy ćwiczyć tak 
długo, aż będziesz potrafił jednoznacznie i bezbłędnie zinterpretować sygnały optyczne i akustyczne. 

b) Poprawne poruszanie się
Należy także przećwiczyć poprawne poruszanie się. Aby osiągnąć najlepsze wyniki podczas poszukiwa-
nia, należy postępować w następujący sposób:

• Na wcześniej oznaczonej trasie przeszukiwać wybrany teren 
półkolami.

• Sondę należy przesuwać na możliwie takiej samej wysokości ok. 3-5 cm
nad ziemią. Nigdy nie poruszać sondą jak wahadłem Szybkie przesuwanie 
sondy lub unoszenie jej na końcu ruchu prowadzi do błędnych wyników.

• Ruchy wykonywać powoli, aby wykryte zostały wszystkie możliwe obiekty. 

• Po kilku ćwiczeniach będziesz w stanie dokładnie zlokalizować obiekt. Gdy  
detektor odnajdzie ukryty obiekt, należy poruszać sondą jak do tej pory co-
raz mniejszymi ruchami obejmującymi kształt litery „X“ (patrz rysunek). 
Zapamiętać dokładnie miejsce, w którym detektor zapiszczał. Przytrzymać 
sondę dokładnie nad tym miejscem. Przesunąć sondą kilka razy do przodu 
i do tyłu i ponownie zapamiętać, gdzie pojawił się sygnał detektora. Rucha-
mi o coraz mniejszym promieniu systematycznie przeszukać miejsce zna-
leziska.
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c) Negatywne wpływy podczas szukania
Trudno jest uzyskać dokładny wynik poszukiwania rzeczy jeszcze nieznanej. Szereg czynników utrudnia 
detekcję i tym samym znalezienie obiektu. Są to:

• kąt, pod którym obiekt tkwi w gruncie (powierzchnia detekcji)

• głębokość spoczywania obiektu

• stopień utlenienia obiektu

• wielkość obiektu

• zakłócenia elektromagnetyczne i elektryczne (nap. kable podziemne) w pobliżu obiektu

Ze względu na przywołane wyżej czynniki ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z detektorem metalu 
i możliwymi wynikami przed udaniem się na „poszukiwanie skarbów“.

12. Konserwacja i utrzymanie
Detektor metalu nie wymaga konserwacji. W przypadku błędnego działania należy najpierw wymienić ba-
terie. Gdy błąd nadal występuje, należy zwrócić się do serwisu.

Produkt można czyścić tylko lekko nawilżoną szmatką. Po poszukiwaniach prowadzonych w wodzie należy 
wytrzeć urządzenie suchą szmatką.

13. Utylizacja
a) Informacje ogólne

  Po ostatecznym wycofaniu urządzenia z użycia należy poddać je utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

 Wyjąć baterie/akumulatory i zutylizować je osobno.

b) Baterie i akumulatory
Użytkownik urządzenia jest ustawowo (rozporządzenie o bateriach) zobowiązany do zwrotu starych 
zużytych baterii i akumulatorów. Ich utylizacja ze śmieciami domowymi jest zabroniona!

   Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone symbolem ukazanym 
obok, który informuje o zakazie ich utylizacji ze śmieciami domowymi. Oznaczenia decydujących 
metali ciężkich brzmią: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów (oznaczenie jest podane na baterii/akumula-
torze np. pod ukazanym po lewej stronie symbolem kontenera na śmieci).

  Zużyte baterie/akumulatory można oddawać nieodpłatnie w miejscach zbiórki organizowanych 
przez gminę, w naszych filiach lub wszędzie tam, gdzie są sprzedawane baterie i akumulatory.

W ten sposób użytkownik spełnia swoje ustawowe zobowiązania oraz przyczynia się do ochrony 
środowiska.
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14. Deklaracja zgodności
Producent  oświadcza niniejszym, że niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania i inne istotne prze-
pisy dyrektywy 1999/5/WE. 

  Deklaracja zgodności dotycząca tego produktu znajduje się na stronie internetowej www.con-
rad.com

15. Dane techniczne
Długość ..........................................................maks. 134 cm

Średnica sondy.............................................20 cm

Głębokość poszukiwań ...............................maks. 20 cm

Waga ..............................................................1100 g

Typ baterii ......................................................bateria 9 V (konieczne 2 sztuki)

Wyjście słuchawek ......................................gniazdo okrągłe 3,5 mm

 Mogą wystąpić nieznaczne odchylenia wymiarów i wagi ze względu na specyfikę produkcji.
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