גלאי מתכות

מצאו חפצי מתכת!

תכולת המארז

 .1ראש גלאי
 .2תא סוללות
 .3תיבה לסוללות
 .4מוט ידית
 .5ידית
 .6צג דיגיטלי
 .7אומי חיזוק ()2
 .8גלגל להגדרת רגישות
 .9לחצן הפעלה/כיבוי ועוצמת קול

אנא שמרו מידע זה אצלכם:
מוצר זה הינו משחק שנועד לשימוש על ידי ילדים .מוצר זה
בשום אופן אינו מיועד לעריכת מחקר ארכיאולוגי .חל איסור
לעשות שימוש בגלאי מתכות באזורים ציבוריים .השתמשו
בגלאי שלכם בגינה שלכם או בגינות של חברים באישור
שלהם.

התקנת הסוללות

מוצר זה מצריך סוללת  9( 6LR61וולט) בלבד (לא כלולה).
הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד .עיינו בתרשים על מנת
לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות .לעולם אין להטעין סוללות לא
נטענות .יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר טרם טעינתן מחדש ויש
להטעין סוללות נטענות תחת השגחה של אדם מבוגר .אין לערבב
בין אלקליות ,רגילות (פחמן אבץ) או נטענות (ניקל קדמיום) .אין
לערבב בין סוללות משומשות וסוללות חדשות .יש לעשות שימוש רק
בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה בלבד .יש להכניס את
הסוללות בהתאם לקוטביות הנכונה (עיינו באיור) .הוציאו את
הסוללות מהמשחק בעת אחסנת המשחק למשך פרק זמן ממושך או
במידה והסוללות ריקות .אין לגרום קצר למגעי החשמל.

הרכבה

 .1שחררו את האום מהתיבה
הצהובה.
 .2מקמו את האום על מוט הידית.
 .3הכניסו את הצד של מוט הידית
שאינו כולל תבריג.
 .4הבריגו את אום החיזוק כלפי מטה.
 .5הבריגו את אום החיבור שעל הידית
על פני התבריג שעל מוט הידית.

צג דיגיטלי

הודות לתאורה האחורית הכחולה ,ניתן לקרוא את המסך הן במהלך היום
והן במהלך הלילה .ברגע שהסמל מואר וההודעה " "SEARCHמוצגת על גבי
המסך ,הדבר מציין שהגלאי שלכם מחפש מתכת .ברגע שהוא מפסיק
להסתובב ואתם רואים את ההודעה " ,"METAL FOUNDמשמע שמצאתם
משהו שעשוי מתכת! סמל הסוללה הקטנה מציג בפניכם את כמות ההספק
שנותרה בסוללה .כאשר הוא מציג קו אופקי בלבד ,יהיה עליכם להחליף
את הסוללה בהקדם.

השימוש בגלאי
הפעילו את גלאי המתכות .כוונו את עוצמת הקול באמצעות סיבוב
החוגה .הצג הדיגיטלי מופעל.

החזיקו את גלאי המתכות בצורה אנכית .סובבו את לחצן הרגישות
לצד ימין ,לאחר מכן סובבו אותו באיטיות לצד שמאל עד שתשמעו
צליל רציף .לאחר מכן סובבו אותו מאוד לאט לצד ימין רק עד לעצירת
הצליל בקושי.

יש לטאטא באיטיות את האזור שברצונכם לסרוק בגובה של כ2 -
ס"מ מעל הקרקע.

ברגע שהגלאי מאתר חפץ מתכת ,הוא ישמיע צליל צפצוף והסמל
שעל המסך הדיגיטלי יפסיק להסתובב .ההודעה ""METAL FOUND
מופיעה על גבי הצג.

זהירות! אין לטבול את הגלאי לתוך מים היות שהוא אינו עמיד במים.
הוא עשוי להפסיק לעבוד אם תעשו זאת!

אזהרה! מוצר זה נועד לשימוש על ידי ילדים מגיל  8ומעלה.
אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  36חודשים בשל חלקים קטנים אותם הם עלולים
לבלוע .סכנה לחנק.
שמרו את חומרי האריזה אצלכם לעיון בעתיד .הצבעים והתכולה עשויים להיות שונה מהמוצג כאן.
מוצר זה מצריך סוללת  9( 6LR61וולט) (לא כלולה) .סוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד .הסוללות מסווגות
כ WEEE -ויש להשליכו בצורה בטוחה כאשר אין בה יותר צורך.

" יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ ''

" יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ ''

