
Інструкція з використання

8+SPY Metal Detector

Набір шпигуна ручний металошукач

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ –Маленькі деталі.
Не призначено для дітей до 3-х 
років.

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію, перш ніж почати.
2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.
3. Цей комплект призначений для дітей старше 8 років.
4. Цей комплект і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть викликати
задуху при неправильному використанні. Зберігати в недоступному місці для дітей
віком до 3 років.
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Елементи живлення

1. Відкрийте батарейний відсік за допомогою хрестоподібної викрутки, обертаючи її проти годинникової
стрілки. (Рис. 1)

2. Встановіть батареї, відповідно з полярністю (+) та (-). (Рис. 2)
3. Закрийте батарейний відсік, орбертаючи викрутку, у напрямку за годинниковою стрілкою. (Рис. 3)

Де шукати ?
1. Використовуйте свою уяву, цінні речі можна знайти там, де люди

збиралися, жили, ходили і грали.
2. Отримайте дозвіл на пошук приватної власності.
3. Будь ласка, переконайтеся, що діти залишаються під наглядом дорослого,

коли вони знаходяться на вулиці.

Зберігання
1. Коли детектор не використовується, переконайтесь, що рукоятка

керування повернута до положення "ВИМК" (Рис.11).
2. Витягніть батарейки з відсіку, якщо ви плануєте зберігати детектор

протягом тривалого часу.
3. Зберігайте детектор в сухому приміщенні.

Калібрування чутливості

1. Опустіть кільце і тримайте його паралельно та близько до поверхні (Рис. 7 і 8).
2. Постійно рухайте кільце із сторони в сторону, щоб детектор міг відреагувати 

на метал (Рис 9). Якщо кільце не рухається, детектор не зможе визначити 
наявність металу під поверхнею.

3. Коли метал буде знайдено, ви почуєте сигнал "BEEP", індикатор потухне (рис. 
10). 

4. Для пошуку різних предметів необхідно робити калібрування для кожного 
предмету.
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1. Поверніть регулятор в напрямку "УВІМК" (за 
годинниковою стрілкою) поки не почуєте 
сигнал "BEEP", а індикатор не потухне (Рис. 4)
2. Потім повертайте регулятор в напрямку
"ВИМК" (проти годинникової стрілки), повільно 
до тих пір, поки не зникне сигнал "BEEP", а 
індикатор не засвітиться "червоним" (Рис. 5).

Методи пошуку 



P38-MD005-81038000

SPY Metal Detector 
Модель No.: MD005

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

- Щоб запобігти пошкодженню батареї: обов'язково вставте батарею правильно.
- Батарея повинна замінюватися дорослим.
- Не викидайте батарею у вогонь, оскільки це може спричинити її вибух.
- Не змішуйте старі та нові батареї (замініть всі батареї одночасно).
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві)

батареї (або еквівалентні). Використовується тільки батареї того ж або еквівалентного
типу, як це рекомендовано.

- Звичайні батарейки неможна заряджати.
- Завжди виймайте використану або зіпсовану батарею з виробу. Вийміть батарею із

пристрою, який не буде використовуватися протягом тривалого часу.
- Контакти живлення не повинні бути короткозамкненими.
- Переконайтесь, що батарейний відсік надійно захищений.
- Не занурюйте іграшки з батареєю у воду. Протріть лише чистою ганчіркою.
- Акумулятори повинні віддалятися з набору перед їх зарядкою.
- Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.
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