
DENVER MT-100

Szybki przewodnik

1. WŁĄCZANIE:  Przekręć  pokrętło  DISCRIMINATION,  dopóki  na  krótko  nie  zapali  się 
czerwony wskaźnik LED, a następnie ustaw na MIN.

2. DOSTRAJANIE:  Przytrzymaj  CZERWONY przycisk  i  równocześnie  przekręć  pokrętło 
TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi się „0” (żółty element wyświetlacza).

3. UŻYTKOWANIE: Powoli przesuwaj na boki tuż nad ziemią, aż na wyświetlaczu pojawi 
się odczyt (wskaźnik albo odchyli  się na lewą/czerwoną stronę, albo na prawą/zieloną 
stronę).

4. ODCZYT  NA LEWĄ/CZERWONĄ  STRONĘ  WYŚWIETLACZA (I  BRAK  DŹWIĘKU) 
oznacza mniejszy przedmiot z żelaza (żelazawy), na przykład gwóźdź z żelaza. 

5. ODCZYT NA PRAWĄ/ZIELONĄ STRONĘ WYŚWIETLACZA (WRAZ Z DŹWIĘKIEM) 
oznacza inny rodzaj metalu (może to być moneta lub złoty pierścionek), ale może także 
oznaczać duży przedmiot z żelaza (żelazawy). Musisz przedmiot wykopać, by zobaczyć, 
co to jest.

6. WAŻNE: Po każdym odczycie musisz użyć CZERWONEGO przycisku do zresetowania 
TUNE do „0”! (Trzymaj okrągłą sondę blisko ziemi w miejscu, w którym nie ma metali.)

7. OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem korzystania z wykrywacza metalu upewnij się, że nie 
będziesz  go  używać  w  miejscach,  w  których  mogą  znajdować  się  niebezpieczne 
przedmioty  jak  niewybuchy  z  czasów  wojny,  kable  zasilania,  przewody  gazowe  lub 
jakiekolwiek inne niebezpieczne przedmioty.



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą 
być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt 
elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, 
patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być 
wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić 
jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale 
technicznym miasta.
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