
DENVER MT-100

Kvikstartguide

1. TÆNDE: Drej knappen DISCRIMINATION, indtil den røde LED-indikator lyser kortvarigt 
op, og stil dernæst knappen på positionen MIN

2. TUNE:  Hold den røde knap trykket ind, mens du samtidig drejer knappen TUNE, indtil 
viseren på displayet står på ”0” (det gule felt på displayet)

3. ANVENDELSE: Bevæg langsomt søgehovedet  fra side til  side tæt  over  jorden,  indtil 
viseren på displayet giver udsving. (Enten mod venstre / rød side eller mod højre / grøn 
side)

4. UDSVING MOD VENSTRE/RØD SIDE AF DISPLAYET (OG INGEN LYD) betyder mindre 
jerngenstande (jernholdige) (f.eks. et jernsøm). 

5. UDSVING MOD HØJRE/GRØN SIDE AF DISPLAYET (OG LYD) betyder andre metaller 
(det kunne være en mønt eller en guldring), men det kan også være større jerngenstande 
(jernholdige). Du bliver nødt til at grave det op for at se, hvad det er.

6. VIGTIGT: Du skal trykke på den RØDE knap for at stille TUNE tilbage til ”0” efter hvert 
udsving! (hold det runde søgehoved tæt på jorden på et sted, hvor der ikke findes metal)

7. Forsigtigt: Før du tager metaldetektoren i brug, skal du sikre dig, at der ikke i området 
findes farlige genstande som f.eks. gamle miner fra krigens tid eller strømkabler eller 
gasledninger eller andre farlige genstande.
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Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. 
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller 
bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning.
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