DEDEKTÖR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN)

3003B/B1
Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

GİRİŞ
3003B/B1, güvenlik endüstrisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı
Metal El Dedektörüdür. Tipik kullanım şekilleri; kalabalık kontrollerinde saldırı silahları için yapılan
vücut taramalarını, hava alanı ve sınırlardaki güvenlik taramalarını, koli ve evrakların içerilerinde metal
nesne bulunup bulunmadığını tespit için yapılan taramaları ve gizli metal nesnelerin bulunması gereken
uygulamaları kapsayacaktır.

İŞLETİM
▪
▪

▪
▪

3003B/B1, bir adet 9V standart ya da şarj edilebilir batarya ile çalışmaktadır. Bataryayı takmak
için, batarya kapağını kaydırarak çıkarınız ve +/- sembollerinin doğru şekilde yerleştirilmesine
dikkat ederek, bataryayı bölmesine yerleştiriniz.
Açma/ kapama düğmesine, yeşil LED yanıncaya dek basmak suretiyle üniteyi çalıştırınız. Artık
dedektör çalışabilir durumdadır; ancak kırmızı LED yanıncaya ve sabit bir ses tonu duyuluncaya
dek duyarlılık ayarlama düğmesini çevirmek suretiyle duyarlılıkta ve derinlik eriminde bir artış
elde edilebilir. Kırmızı LED sönünceye ve sesli ton kesilinceye dek duyarlılık ayarlama
düğmesini çeviriniz (saat yönü tersine). Dedektör artık optimum duyarlılığa ve derinlik erimine
ayarlanmıştır.
Üniteyi algılama yüzü, yüzeye gelecek şekilde tutarak, taranacak bölgenin 10-30 mm üstünde
cihazı ileriye ve geriye doğru sürekli olarak hareket ettiriniz.
Taranan bölgedeki metal varlığı, sesli uyarı tonu ve yanan kırmızı ışıkla belirtecektir. Eğer
dedektör metal nesne üzerinde tutulmaya devam edilirse, algılama sinyali otomatik olarak
azaltılacaktır; bu nedenle kullanım esnasında ünitenin sürekli olarak yüzeyi taraması önemlidir.

NOT
▪
▪
▪

Eğer yeşil ışık tamamen sönerse ya da hiç yanmazsa ya da eğer ünite normal dışı ses akortları
yapıyorsa, ünite stabil (dengeli) değildir ve bataryalar şarj edilene ya da değiştirilene dek
kullanılmamalıdır.
Ünite uzun süre kullanılmayacaksa, batarya sızıntılarının önlenmesi için bataryaların çıkarılması
tavsiye edilmektedir; aksi taktirde dedektörlerde ciddi hasar oluşabilir.
Kullanılmadığı zamanlarda dedektör kuru ve ılık bir ortamda saklanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Elektrik Voltajı:
Güç:
İşletim Frekansı:
İşletim Akımı:
İşletim Voltajı:
İşletim Sıcaklığı:
Net Ağırlık:
Boyutlar:

9V Standart ya da Şarj Edilebilir Batarya
270 mW
22 KHz
< 50 mA
7V – 9V
-5 Cº ila +55 Cº
409 gram
41 (U) x 8.5 (G) x 4.5 (Y) cm

Yüksek Performanslı El Dedektörü

DETAYLAR:
1. Tarama (Algılama) Yüzü
2. LED (Yeşil/ Kırmızı Renkli)
3. Sesli Uyarı
4. Duyarlılık Ayarlama Düğmesi
5. Kulp
6. Batarya Kapağı
7. Düşük Duyarlılık Düğmesi
8. Açma/ Kapama Düğmesi
9. Şarj Edilebilir Batarya Duyu
10. Kulaklık Duyu
Titreşim Düğmesi

PERFORMANS
Dedektörün duyarlılığı, temel olarak taranacak objenin boyutu, şekli ve yapısına göre belirlenmektedir.
Tipik performans değerleri aşağıda belirtilmektedir:

Nesne
38 Kalibrelik Tabanca
Kağıt Bıçağı
Maket Bıçağı

Maksimum Tespit Aralığı
Düşük Duyarlılık
Optimum Duyarlılık
15 cm
20 cm
10 cm
15 cm
5 cm
10 cm

DÜŞÜK DUYARLILIKLI İŞLETİM
Tarama esnasında düşük duyarlılık düğmesine basınız; bu durumda tarayıcı yalnızca tabanca, bıçak vs
gibi büyük metal nesnelere tepki verecek, bozuk para, anahtar, toplu iğne gibi küçük metal nesnelere
tepki vermeyecektir. Düşük duyarlılıklı tarama işlemini tamamlayıncaya dek düğmeyi serbest
bırakmayınız.
ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA DUYU
▪
▪

Dedektörü çalıştırmak için, bir adet 9 volt şarj edilebilir batarya kullanabilirsiniz.
Bataryanın tam olarak şarj olması, dört ila altı saat sürecektir. Batarya şarj aleti duyu, dedektörün
yan tarafında yer almaktadır.

Not: Şarj esnasında dedektörü kapatınız.
TİTREŞİM DÜĞMESİ
Dedektör, yan tarafında yer alan bir titreşim düğmesi ile donatılmıştır. Titreşim fonksiyonu, gürültülü
çalışma ortamlarında ya da operatörün sesli tonun duyulmasını istemediği durumlarda kullanılmalıdır.
Bu düğmeye basıldığında titreşim fonksiyonu çalışmakta; düğme serbest bırakıldığında sesli ton
duyulmaktadır.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ
TEKNOBEN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE İŞ EKİPMANLARI SANAYİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ORHANTEPE MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO: 188/4 KARTAL-İSTANBUL
Tel/Faks : 0 216 383 57 01 Faks: 0 216 441 49 73 Whatsapp: 0553 768 12 53
CİHAZ BAKIM, ONARIM VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Güvenlik: Kullanıcının, cihaz kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike arz eden durumlar hakkında tam
bilgiye sahip olması çok önemlidir.
▪ Yalnızca yetkili servis deneyimli teknikerlerinin cihaz onarım yetkisi vardır.
▪ Yalnızca üretici tarafından önerilen ve/veya sağlanan aksesuarları kullanınız.
▪ Cihazı uzun süreli güneş ışınlarına maruz bırakmayın veya ısı kaynaklarının yakınlarına konumlandırmayın.
▪ Cihazı aşırı nemli, yüksek sıcaklıklı veya ıslak yüzeylere konumlandırmayın.
▪ Cihazınızın bataryasını kısa devre yaptırmayınız. “+” ve “-“ kutuplarına metal temas ettirmeyiniz. Batarya alev
alabilir veya patlayabilir.
▪ İsteğe bağlı şarj edilebilir bataryanızı çok uzun süre şarj etmeyiniz, mikrodalga veya yüksek basınç içeren
kaplara koymayınız. Nemli alanlarda bulundurmayınız.
▪ Fiziksel zarar görmüş bataryaları hiçbir suretle kullanmayınız.
▪ Bataryaya zarar vermeyiniz.
TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
▪ Cihaz aşırı rutubet, aşırı sıcaklık veya aşırı soğuk hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
▪ Bataryayı 25ºC nin altında ki sıcaklıklarda saklayınız.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN veya ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ veya ZARARLI
OLABİLECEK UNSURLAR ve BU UNSULARA İLİŞKİN UYARILAR
▪ Bu işaretlemeye sahip ürünler evsel atıklar ile aynı şekilde yok edilemez. Kullanılmış elektrik ve elektronik
ekipmanlar bu malzemeleri ve bunların atık yan ürünlerini kaldırabilecek özellikte tesislerde geri
dönüştürülmelidir. Size en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini yerel otoritelerden öğrenebilirsiniz. Uygun geri
dönüştürme ve atık yönetimi sağlımız ve çevre üzerinde zararlı etkileri engellerken aynı zamanda kaynaklarınızı
korumamızı sağlayacaktır.
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
▪ Yetkili olmayan servislerde tamir veya modifiye ettirmeyiniz.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN
BİLGİ
▪ Cihaz kirlenir ya da tozlanırsa, alkol-çözücü (solvent) aşındırıcı özellikte madde kullanmayın. Sadece hafifçe
ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın. İnatçı kirler için hafif özellikte temizleyici kullanabilirsiniz.
▪ Cihaz periyodik bakım gerektirmeyecek özelliklerde tasarlanmıştır.
PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMANLAR ve YETKİLİ YERLER
Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.
CİHAZ KULLANIM ÖMRÜ
Cihaz kullanım ömrü 10 yıldır.
ARIZA DURUMUNDA BAŞVURULACAK SERVİS İSTASYON İRTİBAT BİLGİLERİ
DEHA TEKNİK ÇÖZÜMLER VE SERVİS HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
TURAN KASABASI KAYSERİ CAD.NO.1 MELİKGAZİ - KAYSERİ
Tel: 444 33 42

GARANTİ SÜRESİ
2 yıl
TAMİR SÜRESİ
Cihaz azami tamir süresi 30 işgünüdür.
CE İŞARETİ

