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ĮŽANGA

MD200 profesionalus rankinis metalo detektorius su integruota baterija pasižymi
ergonominiu  dizainu  ir  ultra  aukštu  jautrumu.  Jis  geba  aptikti  įvairių  rūšių  metalinius
(nespalvotų  ir  spalvotų  metalų)  daiktus,  tokius  kaip  vinis,  žiedus,  auskarus  ir  kitus
papuošalus, laikrodžius, ginklą, peilius ir net adatas ar SIM korteles. Puikiai veikia patalpose
ir atviruose erdvėse, kadangi turi IP64 atsparumo klasę.

MD-200 metalo detektoriaus ypatybės:
● Itin didelis jautrumas; penki (5) lygiai gali būti reguliuojami;
● Elektroniniai sensoriniai mygtukai: paprasta ir patogu naudoti;
● Garso  ir  LED šviesos  aliarmo juosta,  aliarmas  su  indikacija  atsižvelgiant  į  aptikto

objekto dydį;
● Žemo baterijos  įkrovimo lygio  (akumuliatoriaus)  indikatorius:  kai  įtampa yra  maža,

girdimas  nuolatinis  aliarmo  garsas,  žalia  indikatoriaus  lemputė  nustoja  mirksėti  ir
šviečia raudona indikatoriaus lemputė;

● Lengvas, nedidelis svoris, didelis aptikimo zondo plotas ir greitas aptikimo greitis;
● Galimi  du  aliarmo  režimai:  garso  ir  LED  šviesos  aliarmas  arba  vibracijos  ir  LED

šviesos aliarmas;
● Jautrumą galima reguliuoti  savarankiškai,  o prietaisą patogu pritaikyti  prie skirtingų

aptikimo reikalavimų.;
● Integruota 1800 mAh ličio baterija, nereikia dažnai keisti akumuliatoriaus ar baterijų.

Turi įmontuota šiuolaikiška C tipo USB sąsają baterijos įkrovimui USB kabelio pagalba
(įkrovimui  rekomenduojama  naudoti  maitinimo  šaltinį  (adapterį)  5V/1A.  Žemo
maitinimo  lygio  (kai  baterijos  įkrovimo  lygis  žemas  skleidžiamas  ištisinis  aliarmo
signalas ir žalia indikacija) ir įkrovimo indikacija (mirksinti raudona indikacija);

● Pažangus  energijos  taupymo  režimas  -  automatinis  išjungimas  po  15  minučių
neveikimo (darbo budėjimo režime);

● Atitinka GB 12899-2003 standartą, ROHS ir CE sertifikaciją.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maitinimas Integruota  1800mAh  Lithium  įkraunama  akumuliatorinė
baterija

Įkrovimo jungtis Type-C USB kabelis (5V, 1A) 

Akustinė-optinė indikacija Naudojamos  ATD  charakteristikos  aptinkant  nedidelius
objektus – akustinė-optinė indikacija keičiasi ir žalią spalvą
pakeičia raudona

Energijos taupymo režimas Automatinis  išjungimas  po  15  minučių  neveikimo  (darbo
budėjimo režime, neatliekant jokių operacijų)

Aliarmo režimai Trys aliarmo indikatoriai – du aliarmo režimai:  garso ir LED
šviesos aliarmas arba vibracijos ir LED šviesos aliarmas

Valdymas Trys  sensoriniai  mygtukai:  Įjungti/Išjungti;  Jautrumo
nustatymo;  Aliarmo  režimų  nustatymo  –  garso  arba
vibracijos

Darbinis dažnis 25-95KHz (su automatine dažnio transformacijos funkcija) 

Įkrovimo indikacija Mirksinti raudona LED indikacija pasikeičia į mirksinčią žalią
šviesą
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Baterijos  žemo  maitinimo
lygio indikacija

Kai baterijos įtampa žema (senka), žalias budėjimo režimo
indikatorius tolygiai geltonuoja

Matmenys (mm) 410(L) x 82(W) x 41(H)

Svoris (g) 360 (su baterija)

Spalva Juoda (užrašas opcionaliai)

Darbinė temperatūra -20 ~55℃ ℃
Atsparumo klasę IP64

Panaudojimo  sritys:  bankuose,  teismuose  ir  kitose  valstybinėse  įstaigose,  biuruose,
mokyklose, rengiant viešus renginius, baruose, klubuose, laisvės atėmimo vietose, policijoje
ir  kituose  teisėsaugos  įstaigose  ginklų  paieškai,  minios  suvaldymui,  oro  uostų  ir  sienų
apsaugoje, siuntinių ir laiškų tikrinimui, ar nėra metalinių daiktų ir bet kur, kai reikia aptikti
paslėptą metalą.

VALDYMO MYGTUKŲ IR LIZDŲ IŠDĖSTYMAS IR PASKIRTIS

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Šviesos indikatorių juosta (jautrumo, baterijos, statuso, aptikimo): žalias – baterijos,

raudonas - aliarmo
3. Garso aliarmo išvestis
4. Jautrumo lygio nustatymo mygtukas
5. Detektavimo plokštuma
6. Įkrovimo lizdas
7. Aliarmo režimo pasirinkimo mygtukas: vibracija/garsas.
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NAUDOJIMAS

● Paspauskite  įjungimo  mygtuką,  šviesos  indikacijos  juostos  viduryje  įsijungia  žalias
statuso – budėjimo režimo indikatorius. Metalo detektorius paruoštas naudojimui. Jei
žalias indikatorius neįsijungė įkraukite bateriją.

● Kai įjungėte metalo detektorių automatiškai aktyvuotas aukščiausias jautrumo lygis.
Skenuojant paviršius ir aptikus metalinius objektus girdimas garsinis aliarmo signalas
(garso  režime)  arba  jaučiama  vibracija  (vibro  režime)  kartu  su  raudonos  šviesos
indikacija  indikacijos  juostoje.  Šviečiančių  indikatorių  skaičius  (intensyvumas)  kinta
priklausomai nuo aptikto objekto dydžio ir atstumo.

● Siekiant išvengti smulkių objektų aptikimo ir/ar esant labai dideliems metalo objektams
šalia paieškos zonos, Jūs galite sumažinti metalo detektoriaus jautrumą spausdami
jautrumo lygio  nustatymo mygtuką.  Yra penki  jautrumo lygiai.  Spaudžiant jautrumo
nustatymo  mygtuką  šviesos  indikatorių  juostoje  galite  jį  matyti  vizualiai  (didesnis
šviečiančiu LED kiekis atitinka aukštesnį jautrumo lygį).

SAUGUMO IR KITI REIKALAVIMAI

• Jei  numatote,  kad  ilgą  laiką  nenaudosite  metalo  detektoriaus,  saugokite  ji  pilnai
įkrovus bateriją ir  reguliariai,  ne rečiau vieno karto per pusmetį,  profilaktiškai pilnai
įkraukite.

• Siekiant saugoti baterijos įkrovą nepamirškite laiku išjungti nenaudojamo prietaiso.
• Pasibaigus detektoriaus eksploatacijos  laikui  dėl  viduje  esančios  baterijos  tinkamai

utilizuokite prietaisą.
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