
Detektor kovů CT 900    –     R193 
 
Návod k použití: 
 
1. Zapněte tlačítko SWITCH na rukojeti. 
2. Přiložte prstenec detektoru k místu, které chcete prozkoumat. 
3. Přítomnost kovového materiálu je signalizovaná bzučákem a červeným indikátorem, zelený zhasne. 
 
Poznámka: 
Hledaný předmět musí být magneticky vodivý. 
 
Upozornění: 
1. K nalezení objektu musíme detektorem pohybovat nad prohledávaným místem.  
2. Citlivost detektoru byla již nastavena při výrobě a nelze měnit.  
3. Po delším používání dojde k vyčerpání baterií. Pokud se při vypnutí detektoru rozsvítí červený 
indikátor a zazní bzučák, vyměňte baterie. 
 
Výměna baterií: 
Otočte šroubem krytu baterie o 90° proti směru hod. ručiček, vyměňte baterie a uzavřete.   
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