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Инструкции за ползване на MD3003B1 
висококачествен ръчен метален детектор 

 

 
Детайли: 
1. Търсеща глава 
2. Светлинен индикатор (зелена/червена светлина) 
3. Звуков сигнал 
4. Настройка на чувствителността 
5. Дръжка 
6. Капак на батерията 
7. Превключвател за ниска чувствителност 
8. Копче за включване/изключване 
9. Букса за презареждане на батерията 
10. Бутон за вибрация 
 

ВСТЪПЛЕНИЕ: 
MD – 3003B1 е висококачествен ръчен метален детектор, предназначен да 

обслужва нуждите на службите по сигурността. Типичните му функции 
включват: телесно претърсване за оръжие – сред многобройни тълпи, летищна и 
гранична сигурност, проверка на пакети, колети и писма за наличие на метал и 
въобще всякакви ситуации, когато е нужно да бъде открит скрит метал. 

 
ДЕЙСТВИЕ: 
MD – 3003B1 работи с 9 волтова стандартна или презареждаща се батерия. 

За да поставите батерията, отстранете капака на мястото за батерията и я 
поставете, така че да свържете символите +/- 

-включете декетора като натиснете копчето за включване/изключване 
докато не светне зелената светлина. Сега детектора е готов за работа, въпреки че 
нивото му на чувствителност и дълбочинен обсег може да бъде увеличено, 
завъртайки настройката за чувствителност докато светне червената светлина и се 
чуе постянен звук. Завъртете настройката за чувствителност (обратно на 
часовниковата стрелка) точно колкото червената светлина да изгасне и звукът да 
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изчезне. Сега детекторът е настроен на максимални чувствителност и 
дълбочинен обсег. 

-дръжте детектора с търсещата глава към повърхността и го плъзгайте 
продължително, напред – назад, на разстояни 10 – 30 мм. от проверявания 
участък. 

Наличието на метал ще бъде отразено от звуковия индикатор и червената 
светлина. Ако детекторът бива държан неподвижен над метален обект, сигналът 
автоматично ще се намали. За това е необходимо детекторът да е в непрекъснато 
движение докато се използва. 

 
ХАРАХТЕРИСТИКИ: 
Чувствителността на детектора се обуславя преди всичко от формата, 

размера и структурата на засечения обект. 
Максимален обсег на детекция 

Предмет      ниска чувствителност    висока чувствителност 
 

Пистолет 15 см 20 см 
38ми кал. 
 

Джобен нож 10 см 15 см 
 

Бръснач     5 см    10 см 
 
ДЕЙСТВИЕ НА НИСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
Натиснете превключвателя на ниска чувствителност по време на работа. 

Сега детекторът ще реагира само на по – големи предмети като пистолет, нож и 
т.н. и ще пренебрегва по – малки предмети като монета, ключ, кабърче и др. 
Недейте да отпускате превключвателя за ниска чувствителност докато не сте 
свършили с ползването на тази функция. 

 
БУКСА ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА 
- можете да използвате 9 волтова презареждаща се батерия за да захранвате 

детектора 
- нужни са 4 до 6 часа за да заредите напълно батерията. Буксата за 

презареждане се намира отстрани на детектора. 
Забележка: изключете детектора когато го презареждате! 

 
БУТОН ЗА ВИБРАЦИЯ 

 
Детекторът е снабден с бутон за вибрация, също така разположен отстрани. 

Функцията вибрация може да бъде използвана на шумни места или в ситуации 
когато използващият не желае звукът на детектора да бъде чут от околните. 
Натиснете този бутон и ще се включи вибрацията; отпуснете го и ще се включи 
звуковата индикация. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако зелената светлина напълно изгасне, не се включва или детекторът 

започне да издава необичаен шум, това значи, че той е нестабилен и не бива да 
бъде използван докато батерията не се презареди или замени. 
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Ако имате намерение да не използвате детектора за известно време, 
препоръчително е да извадите батерията за да не се окисли. Окисляването на 
батерията би повредило детектора. 

Когато не го използвате, дръжте детектора на сухо и топло място. 
 
Волтаж   9V Стандартна или презареждаща се батерия 

Мощност  270mW 

Честота   22KHz 

Работен ток  <50mA 

Работен волтаж 7V-9V 

Температура  -5C° to +55C° 

Тегло   409G 

Размери  41(L) X 8.5(W) X 4.5(H)cm 

 
 


