
 

DETECTOR DE METALE VELLEMAN CS130 
Cod produs: 1488919 
 

 
 
 

Manual de utilizare  
 
 

1. Introducere  
Pentru toţi rezidenții Uniunii Europene 
Informaţii ecologice importante referitoare la acest produs  

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
Dacă aveţi nelămuriri contactaţi autorităţile locale responsabile cu deşeurile.  

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului CS130! Citiţi cu atenţie şi în întregime manualul de utilizare înainte de a 
începe să folosiţi produsul. Verificaţi dacă există daune cauzate de transport. În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii.  
 

2. Instrucţiuni de siguranţă 
 

Ţineţi aparatul la distanţă de copii şi persoane neautorizate.  
 

ATENŢIE: Utilizarea căştilor în spaţii publice poate fi periculoasă. Asiguraţi-vă că puteţi auzi toate semnalele de 
avertizare, precum şi zgomotele din trafic.  
 

NU ATINGEŢI NICIODATĂ MUNIŢIA SAU ALTE OBIECTE PERICULOASE! Delimitați respectivul perimetru – eventual 
lăsaţi acolo o persoană care să supravegheze locul – şi luaţi imediat legătura cu autorităţile locale.  
 

 



3. Instrucţiuni generale 
 Evitaţi contactul aparatului cu vibraţii. Evitaţi aplicarea forţei în timpul instalării şi manipulării aparatului.  

 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, praf şi umiditate.  

 Nu puneţi aparatul în funcţiune numai după ce v-aţi familiarizat cu funcţiile sale.  

 Din motive de siguranţă sunt interzise modificările neautorizate ale produsului.  

 Nu folosiţi aparatul decât în scopul descris în acest manual, căci în caz contrar aparatul se poate defecta. Pierderea 
dreptului la garanţie.  

 În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii.  

 Pierderea dreptului la garanţie în cazul daunelor cauzate de modificarea neautorizată a produsului.  

 Pierderea dreptului la garanţie în cazul defectelor cauzate de medii înconjurătoare cu concentraţii mari de sare.  

 Respectaţi întotdeauna toate reglementările locale privind protejarea mediului înconjurător.  

 Scoateţi bateriile din aparat dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă de timp. Acizii scurşi din baterii pot produce 
daune grave.  

 

4. Caracteristici 
 Pentru detecţia monezilor, bijuteriilor, aurului şi argintului 

 Suport confortabil pentru braţ 

 Ieşire căşti: 3,5 mm 

 Volumetrul indică tipul de metal 

 Cap detecţie impermeabil (diametru 180 mm) 

 Nivel TUNE reglabil 

 Tijă ajustabilă 

 Sensibilitate reglabilă (peste 12 cm pentru o monedă de 0,5 Euro) 

 Reglare volum sonor 

 Indicator baterii descărcate  
 

5. Descrierea 
Vezi imaginile  
Detector de metale 

A. Suport braţ 
B. Tijă cu mâner şi buton TRACE 
C. Unitate de control 
D. Compartiment baterii 
E. Partea superioară a tijei 
F. Blocare 
G. Partea inferioară a tijei 
H. Piuliţă cap detecţie  
I. Cap detecţie  

 
Unitate de control + afişare  
1 LOW BAT Indicator baterii descărcate: se aprinde dacă tensiunea bateriilor este mai mică de  

8,8 V 
2 VOLUME Tasta volum sonor: reglează volumul sonor al căştilor sau difuzorului 
3 TONE  Compensator: neutralizarea mineralelor din sol  

4   Mufă căşti externe (nu sunt incluse în colet) 
5 DISC  Discriminare: filtru metal 

Notă: această setare influenţează sensibilitatea 
6 analogue meter acul indică tipul de metal 

 



 
 
 
 



6. Funcţionarea  
Un detector de metal (frecvenţe joase) este compus în principal dintr-un emiţător, un receptor şi un microprocesor care 
prelucrează semnalele.  
Emiţător 
Emiţătorul este o bobină aflată în interiorul capului de detecţie. Dacă prin această bobină trece curent alternativ, ea 
generează un câmp magnetic cu polaritatea orientată spre sol. Acest câmp magnetic induce curent în obiectul metalic, 
care generează la rândul lui un câmp magnetic cu polaritatea inversată.  
Receptor 
Receptorul este o a doua bobină din interiorul capului de detecţie. Acesta a fost construit în aşa fel încât câmpul magnetic 
al bobinei nu generează curent. Dar câmpul magnetic al unui obiect va induce un curent electric în bobină.  
Decalaj faze  
În general semnalul recepţionat este decalat faţă de semnalul emis. Acest lucru se întâmplă din cauza aşa-numitei auto-
inducții – tendinţa conductorilor de a modifica fluxul de curent. Această abatere este indicată prin decalajul fazelor.  
Obiectele metalice cu inducție primară, adică obiectele mari, care au în componență materiale conducătoare bune (aur, 
argint, cupru …) au un decalaj mare al fazei.  
Obiectele metalice cu rezistenţă primară, adică obiectele mici, care au în componență materiale slab conducătoare au un 
decalaj mic al fazei. Vezi lista de mai jos pentru o privire de ansamblu asupra diferitelor materiale şi caracteristicilor lor 
în conducerea curentului electric.  
 

Material         Conductibilitate electrică 

 
Argint 
Cupru 
Aur 
Aluminiu 
Calciu 
Zinc 
Nichel 
Fier 
Platină 
Cositor  
Apă sărată  
Apă dulce  
 
Detecţia unui obiect metalic depinde de dimensiuni, formă şi adâncime.  
 
Feromagnetism  
Materialele slab conducătoare, care se află în interiorul unui câmp magnetic, pot trimite semnale magnetice, ce sunt 
recepţionate de către detectorul de metale. Aceste semnale nu au un decalaj al fazei sau decalajul este foarte mic. Solurile 
cu minerale feroase posedă aceste caracteristici feromagnetice.  
Discriminarea  
Fiecare tip de metal are propriul decalaj al fazei. Datorită diferitelor tipuri de decalare fază se poate face deosebirea între 
diferitele tipuri de metal. Această diferențiere se numeşte discriminare.  
Compensarea 
Aşa după cum a fost menţionat mai sus solurile ce conţin fier emit un semnal care este mai puternic decât semnalul emis 
de obiectul metalic îngropat în sol. Fenomenul este întâlnit şi în cazul solurilor cu conţinut mare de apă sărată.  
Aceste soluri au însă un decalaj constant al fazei dacă nu mişcaţi capul de detecţie al aparatului.  
Dacă reglaţi cu grijă acest parametru veţi putea determina cu precizie locul şi adâncimea în care se află obiectul.  
 

7. Pregătirea aparatului  
 CS130 este livrat gata asamblat. Despachetaţi cu grijă aparatul.  

 Rotiţi sistemul de închidere pentru a-l debloca şi împingeţi partea inferioară a tijei din partea sa superioară până ce 
se ajunge la lungimea dorită. 



  
 Notă: Cablajul capului de detecţie se află în interiorul tijei. Pentru a evita defectele manipulaţi cu grijă tija.  

 Determinaţi lungimea ideală a detectorului de metal. Staţi în poziţie dreaptă şi ţineţi aparatul de mâner, astfel încât 
braţul să se sprijine pe suport. Lăsaţi braţele să atârne libere, astfel încât capul de detecţie să se afle la cca. 5 cm 
deasupra solului.  

 Blocaţi sistemul de închidere.  

 Desfaceţi un pic piuliţa capului de detecţie şi ajustaţi-l în aşa fel încât să se afle paralel cu solul; apoi strângeţi piuliţa.  

 Instalaţi bateriile. (vezi p.14).  
 

8. Utilizarea 
Înainte de prima punere în funcţiune experimentaţi acest aparat folosind diferite tipuri de metale (monede, inele, 
tacâmuri de argint etc.).  
Folosiţi prima dată detectorul în casă. Aşezaţi detectorul pe o masă din lemn sau plastic. Poziţionaţi capul de detecţie în 
aşa fel încât partea sa plată să fie paralelă cu tavanul. Scoateţi toate obiectele de podoabă, ca de ex. inele, ceasuri etc. 
Deplasaţi lent un obiect metalic spre capul de detecţie folosind diferite unghiuri pentru a auzi diferitele semnale de 
detecţie. Cel mai puternic semnal de detecţie va fi emis atunci când obiectul se află în centrul capului de detecţie.  
Notă: Nu încercaţi să detectați în casă un obiect aşezat pe podele, deoarece în mod normal acestea conţin metal. Astfel 
se pot produce interferenţe cu obiectele de detectat sau semnalul poate fi complet mascat. Capul de detecţie nu poate 
identifica obiecte fără mişcare. Obiectul trebuie să fie mişcat în faţa capului de detecţie.  
Dacă nu recepţionaţi semnalul verificaţi bateriile şi conexiunea capului de detecţie.  
Acum puteţi experimenta şi în afara casei pentru a descoperi influenţa diferitelor tipuri de soluri. Acesta este un exerciţiu 
bun pentru reglarea compensatorului. Aşezaţi un obiect metalic pe sol şi mişcaţi lent capul de detecţie deasupra 
obiectului.  
Porniţi detectorul prin rotirea butonului VOLUME (12) spre dreapta. Opriţi detectorul prin rotirea butonului spre stânga 
până când se aude un clic.  
Dacă este nevoie folosiţi căşti (nu sunt incluse în colet) cu un conector de 3,5 mm.  
Setaţi volumul sonor al detectorului cu tasta volum sonor (2). 
Înlocuiţi bateriile după aprinderea indicatorului baterii descărcate (1).  
Aduceţi tasta DISC (5) în poziţie centrală.  
Ţineţi capul de detecţie la cca. 30 cm deasupra solului. Apăsaţi tasta TRACE şi simultan rotiţi tasta TUNE până când acul 
indică 0. Eliberaţi tasta TRACE. 
Notă: Apăsaţi tasta TRACE dacă se modifică condiţiile exterioare, de ex. dacă treceţi de la un sol uscat la un sol umed.  
Mişcaţi lent aparatul deasupra suprafeţei testate. Vezi 10. 
Rotiţi lent tasta DISC spre dreapta. Cu cât rotiţi tasta mai mult spre dreapta, cu atât mai mare va fi discriminarea 
aparatului. Vezi 6 Funcţionarea – decalaj fază.  
Notă: Apăsaţi tasta TRACE după fiecare ajustare.  

 
8.1 Interpretarea semnalelor  

Porniţi detectorul de metale; se aude un semnal.  
Semnalul variază în funcţie de obiectul găsit.  
În cazul metalelor feroase sunetul este jos, iar acul se mişcă spre stânga.  
În cazul metalelor neferoase sunetul este mai înalt, iar acul se mişcă spre dreapta.  
Semnal fluctuant 
Acest semnal este cauzat de obicei de surse externe, ca de ex. tuburi fluorescente, taxiuri, radiouri, cabluri de curent 
şi alte detectoare de metal. Acest tip de problemă nu poate fi evitat.  
Semnal întrerupt al difuzorului 
Există diferite explicaţii: 

- Baterii instalate incorect. Verificaţi poziţia bateriilor.  
- Distorsiuni cauzate de un automobil (de ex. taxi) cu emiţător radio.  
- Difuzor desprins. Cereţi ajutorul unui atelier service.  

Semnale false 
Detectorul emite un semnal audio atunci când detectează obiecte valoroase. Dacă semnalul nu se repetă atunci când 
treceţi cu detectorul peste obiect, înseamnă că probabil este vorba despre un obiect fără valoare.  
Semnalele false pot fi cauzate de soluri ultra mineralizate, interferenţe electrice sau fier vechi de dimensiuni mari.  
De obicei semnalele false sunt neregulate sau nu pot fi reproduse.  
 
 



9. Recomandări  
 Căutarea de comori este un hobby profitabil şi interesant, cu condiţia să fie abordat cu răbdare şi grijă. Timpul folosit 

pentru delimitarea unui anumite arii de căutare poate fi pierdut pentru totdeauna dacă căutarea se face cu 
rapiditate şi într-un mod haotic. Pentru a obţine cele mai bune rezultate este important să aveţi un plan de acţiune 
pentru fiecare regiune.  

 Tactica adoptată depinde de tipul de teren. Recomandăm să scanaţi mai degrabă cu grijă o regiune mai mică, iar nu 
să efectuaţi o căutare a întregii zone fără nici un fel de plan. Dar dacă regiunea respectivă se află mult prea departe, 
astfel încât nu puteţi să o vizitaţi de mai multe ori, atunci gândiţi-vă la o strategie care să vă permită să scanaţi 
temeinic o suprafaţă cât mai mare a solului.  

 Ţineţi cont de faptul că atunci când faceţi o descoperire, cel mai probabil în apropiere se află alte obiecte de acelaşi 
tip. De aceea regiunile cu cele mai multe puncte de marcaj oferă cele mai mari şanse în localizarea altor descoperiri. 
Pentru a putea căuta în detaliu este nevoie să marcaţi nişte „benzi” a căror lăţime este determinată de mişcarea de 
baleiaj a detectorului, după care scanaţi cu grijă aceste benzi. Împărţiţi terenul în aceste „benzi” astfel încât să puteţi 
acoperi întreaga zonă. Bețele şi sfoara sunt mijloace ajutătoare excepționale pentru delimitarea bucăților de teren, 
dar cu puţin exerciţiu la fel de utile pot fi şi punctele de reper naturale, precum copaci, pietre şi plante.  

 În timpul căutărilor ţineţi capul de detecţie cât mai aproape de sol. Astfel puteţi detecta obiecte aflate la adâncimea 
maximă. Distanţa mare dintre sol şi capul de detecţie reduce adâncimea detecţiei. Procedaţi cu multă atenţie atunci 
când dezgropați obiectele. Nimeni nu agreează gropile de pe cărări sau câmpuri, deoarece chiar şi cele mai mici 
gropi pot fi periculoase pentru oameni. Pericol de accidentare! Folosiţi o mistrie tocită pentru a decupa bucăţi din 
gazon cu bulgări de pământ. Înainte de a-i sparge verificaţi dacă bulgării de pământ includ obiectul detectat. Nu 
folosiţi obiecte ascuţite precum cuțite, căci o zgârietură pe suprafaţa unei monede poate afecta considerabil 
valoarea acesteia. După dezgroparea obiectului detectat acoperiţi groapa formată astfel încât terenul să recapete 
forma sa iniţială.  

 ultimă informaţie importantă: colectați toate foliile de aluminiu şi fierul vechi, căci dacă le aruncaţi din nou pe teren, 
atunci aparatul le va detecta încă o dată! 

 

10. Informaţii utile 
Utilizarea 
Niciun detector de metal nu are o fiabilitate de 100%. Reacțiile detectorului pot fi influenţate de o serie de factori precum:  
- Unghiul în care este poziţionat obiectul în sol.  
- Adâncimea la care se află obiectul. 
- Conţinutul de fier al obiectului 
- Dimensiunea obiectului 
Cum trebuie mişcat capul de detecţie 
Nu mişcaţi capul de detecţie ca şi cum ar fi un pendul. În poziţiile extreme ale mişcării pendulului capul de detecţie va 
indica semnale de detecţie în mod eronat. 
Mişcări lente (baleiere). Dacă mişcările sunt rapide se pot omite obiecte.  
Recomandăm mişcarea capului de detecţie într-o linie dreaptă şi paralel cu solul.  
 
Localizarea unui obiect  
Localizarea cu precizie a unui obiect simplifică considerabil extragerea acestuia din sol.  
Localizarea cu precizie necesită însă experienţă. În acest sens vă recomandăm să experimentaţi într-o grădină căutând 
diverse obiecte. 
Uneori mişcările oscilatorii împiedică localizarea precisă. Modificaţi direcţia mişcării pentru a optimiza localizarea.  
Urmaţi paşii de mai jos:  
- După ce detectorul descoperă un obiect ţineţi capul de detecţie deasupra obiectului folosind mişcări lente, de 

anvergură tot mai mică, prin mişcarea acestuia dintr-o parte în alta.  
- Marcaţi poziţia pe sol.  
- Ţineţi capul de detecţie deasupra acestei poziţii. Apoi mişcaţi capul de detecţie înainte (pornind de la poziţia dvs.) şi 

înapoi. Repetaţi această operaţie de mai multe ori. Marcaţi din nou poziţia pe sol, acolo unde detectorul emite un 
semnal.  

- Repetaţi paşii 1 – 3 la un unghi de 90°(în raport cu direcţia iniţială de căutare), astfel încât veţi descrie un pattern în 
formă de X. Obiectul se află sub acest X, acolo unde semnalul are intensitatea cea mai mare.  
Note:  
În locurile cu foarte mult fier vechi aparatul generează semnale eronate de detecţie, de aceea limitați şi încetiniți 
mişcările oscilatorii ale capului de detecţie.  
Aparatul va reacţiona diferit la monedele îngropate recent comparativ cu cele aflate în sol de mai mult timp şi care 
sunt astfel mult mai oxidate.  
Anumite rezervoare, şuruburi, bolţuri şi alte obiecte din fier (ca de ex. capace vechi de sticlă) se oxidează şi produc 
efectul de „halou”. Efectul este cauzat prin amestecul substanţelor naturale din sol cu metalele oxidate. Datorită 
acestui efect se poate întâmpla că semnalele să nu fie generate dintr-un loc „fix”. Astfel efectul îngreunează 
considerabil localizarea cu precizie a acestor obiecte.  



Gama de detecţie 
Gama de detecţie depinde de dimensiunea obiectului, momentul îngropării obiectului în pământ şi de tipul solului. 
Tipurile compacte de sol sunt cele mai bune pentru a obţine rezultate precise. Aparatul poate identifica monede 
chiar şi la adâncimi mari, dacă ele sunt îngropate de mult timp şi au intrat în contact cu sărurile din sol. Cel mai dificil 
tip de sol pentru detecţia metalului este solul afânat sau excavat de curând. De asemenea, dificil de localizat sunt şi 
monedele care nu se află în pământ decât de relativ puţin timp. 90% din obiectele valoroase au fost găsite la o 
adâncime de până la 15 cm. Un tip dificil de sol poate să diminueze gama de detecţie cu până la 50%.  
 
Determinarea adâncimii de detecţie şi a dimensiunii obiectului 
Un utilizator cu experienţă care este familiarizat cu funcţiile acestui detector va reuşi să determine cu precizie 
dimensiunile şi forma obiectului, precum şi adâncimea la care este îngropat acesta, astfel încât abia după aceea va 
începe să se preocupe de dezgroparea lui. Pentru a putea stăpâni această tehnică nu este nevoie decât să analizaţi 
aparatul de măsură şi semnalele sale audio. Prima dată ascultaţi cu atenţie fiecare semnal pentru a descoperi 
caracteristicile sale proprii (ascuţit sau sunet „în gol”), localizaţi zona în care recepţionaţi un semnal şi încercaţi să 
definiţi conturul obiectului; abia după aceea puteţi începe să-l dezgropați. O monedă generează un semnal ascuţit. 
Semnalul generat de un cui este mai degrabă vag.  
 
Baterii 
Păstraţi întotdeauna la îndemână baterii de rezervă.  
Dacă folosiţi o pereche de căşti puteţi prelungi durata de viaţă a bateriilor.  

 

11. Curăţarea şi întreţinerea  
Întreţinerea necorespunzătoare sau utilizarea neconformă şi neglijentă a produsului diminuează durata sa de viaţă. După 
utilizarea aparatului într-un mediu „dificil” (apă sărată, nisip etc.) curăţaţi carcasa produsului cu o cârpă umezită, după 
care o uscaţi prin ştergere.  
Nu curăţaţi niciodată carcasa cu substanţe chimice sau solvenţi.  
Capul de detecţie este impermeabil şi poate fi scufundat în ape dulci şi sărate. Feriţi însă consola de control de apă! După 
utilizarea în apă sărată clătiţi capul de detecţie cu apă curată. În acest fel evitaţi coroziunea părţilor metalice.  
Daune cauzate de sare 
Dacă aparatul este folosit în mod frecvent într-un mediu cu concentraţie mare de sare, aerul sărat poate să intre în contact 
cu unitatea de control, ceea ce va duce la defectarea componentelor electronice. De aceea vă recomandăm să acoperiţi 
unitatea de control cu polietilenă. Daunele cauzate de contactul cu aerul sărat duc la pierderea dreptului la garanţie.  
Depozitarea 
Depozitaţi detectorul de metale într-un spaţiu uscat şi răcoros.  
Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateţi bateriile din compartiment. Acizii scurşi din baterii ar 
putea defecta aparatul.  
 

12. Remedierea defecţiunilor  
Citiţi cu atenţie punctele de mai jos dacă este nevoie de repararea detectorului de metale. Astfel s-ar putea să găsiţi 
singur soluţia la problema apărută.  
Verificaţi prima dată bateriile şi înlocuiţi-le dacă este nevoie. Verificaţi dacă cablul este corect conectat.  
 
Fără detecţie 
Distorsiunile în funcţionare pot fi cauzate de oscilaţiile de temperatură, dacă de ex. aparatul este scos pe teren dintr-o 
maşină sau locuinţă. Cu cât diferenţa de temperatura este mai mare, cu atât vor apărea mai multe erori. S-ar putea să fie 
nevoie de mai mult de 30 de min. până când circuitele electronice se vor aclimatiza la noua temperatură.  
Uneori intensitatea semnalului scade deoarece sunt descărcate bateriile. Înlocuiţi bateriile. Semnalul este din nou stabil.  
 

13. Cod de conduită  
Nu distrugeţi siturile arheologice sau monumentele istorice. Intraţi pe un sit arheologic numai dacă sunteţi interesat de 
istorie.  
Nu lăsaţi mizerie în urma dvs. pe teren. Folosiţi o mistrie sau un cutter pentru a decupa un cerc sau un triunghi din teren, 
dezgropați obiectul şi apoi acoperiţi groapa cu pământ şi iarbă.  
Contribuiţi la menţinerea curățeniei pe teren. Nu aruncaţi în natură capace de sticlă, folii de argint şi doze. Toate aceste 
obiecte se aruncă în containerele de gunoi.  
Nu pătrundeți pe terenuri private fără aprobarea proprietarului. Colectaţi fierul vechi şi alte deşeuri şi duceţi aceste 
materiale la o firmă de reciclare.  
Informaţi muzeele locale sau autorităţile referitor la orice descoperire cu semnificaţie istorică şi cereţi ajutorul unui 
specialist dacă descoperiţi din întâmplare un sit arheologic.  
Procedaţi cu multă precauţie dacă găsiţi bombe sau mine neexplodate. Nu atingeţi aceste obiecte! Memoraţi cu precizie 
locul descoperirii şi raportaţi imediat cazul la poliție.  



Nu lăsaţi uşile gardurilor deschise atunci când treceţi peste câmpuri. Nu distrugeţi vegetația şi nu speriați animalele în 
mod intenţionat.  
Încercaţi să stabiliţi raportul amiabile cu alte persoane care folosesc detectori de metale. Căutătorii cu experienţă vă pot 
fi de mare folos.  
Respectaţi normele locale privind protecţia mediului. Pentru mai multe informaţii luaţi legătura cu autorităţile locale.  

 

14. Baterii  
Înlocuiţi bateriile atunci când se aprinde indicatorul baterii descărcate (tensiune mai mică de 8,8 V). 
Opriţi detectorul prin rotirea completă spre stânga a tastei VOLUME (2) până când se aude un clic.  
Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi o baterie 9 V nouă (6LR61C, nu este inclusă în colet).  
Închideţi compartimentul baterii.  

 
ATENŢIE: Nu găuriţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi bateriile alcaline. Ţineţi bateriile departe 
de mâinile copiilor.  

 

15. Date tehnice  
Indicator baterii descărcate: led roşu dacă tensiunea este mai mică de 8,8 V 
Ieşire semnal: difuzor sau conexiune 3,5 mm pentru căşti 
Alimentare: 1x baterie 9V (6LR61C, nu este inclusă în colet) 
Dimensiuni 
Lungime 
Cap detecţie 
Greutate  
 
 
Nu folosiţi cu acest aparat decât accesorii originale. Velleman NV nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele sau 
accidentele produse ca urmare a utilizării eronata a aparatului. Pentru mai multe informaţii privind produsul şi ultima 
versiune a manualului de utilizare vezi www.velleman.eu. Ne rezervăm dreptul la modificări fără notificare în prealabil.  
 
COPYRIGHT 
Velleman NV are drepturi de copyright pentru acest manual de utilizare.  
Toate drepturile rezervate. Nu este permisă reproducerea, copierea, traducerea, prelucrarea sau stocarea, parţială sau 
integrală, a acestui manual de utilizare fără aprobarea scrisă a proprietarului.  

 

http://www.velleman.eu/

