
DENVER MT-100

Manual de Início Rápido

1. LIGAR: Rode o botão DISCRIMINAÇÃO até o LED vermelho acender brevemente e, em 
seguida, defina como MÍN.

2. SINTONIZAR:  Mantenha o  botão  VERMELHO premido  e,  ao mesmo tempo,  rode  o 
botão SINTONIZAR até o marcador no ecrã ficar definido como “0” (Parte amarela do 
ecrã)

3. COMO UTILIZAR: Desloque-se lentamente em movimentos laterais perto do chão, até o 
marcador do ecrã apresentar a leitura (quer no lado esquerdo/vermelho, quer no lado 
direito/verde)

4. LEITURA DO LADO ESQUERDO/VERMELHO DO ECRÃ (SEM SOM)  corresponde a 
artigos em ferro mais pequenos (por exemplo, um prego de ferro). 

5. LEITURA DO LADO DIREITO/VERDE DO ECRÃ (COM SOM)  corresponde a outros 
metais (poderão ser moedas ou anéis de ouro) mas também poderão ser artigos em ferro 
grandes. Necessita de escavar para ver do que se trata.

6. IMPORTANTE: Tem de usar o botão de cor VERMELHA para repor a SINTONIZAÇÃO 
como “0” após cada leitura! (mantenha o disco Redondo perto do chão e onde não exista 
metal)

7. CUIDADO: Antes de começar a usar o detector de metais, tenha muita atenção para não 
usar o detector de metais em qualquer área que possa conter itens perigosos, tais como, 
explosivos de guerra, cabos de alimentação, linhas de gás ou quaisquer outros itens 
perigosos.”



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que 
podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado 
(equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por 
cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não 
deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado 
separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e 
electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de 
recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade 
disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.
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