Guia do usuário
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Informações importantes







Leia atentamente todas as instruções antes de usar o produto.
Guarde estas instruções para futura consulta, pois contêm informações importantes.
Não permita que seu detector de metais entre em contato com água ou outros
líquidos.
No caso de uma descarga eletrostática, seu detector de metais poderá funcionar mal.
Se isso acontecer, desligue e ligue novamente o Bee-Bot para reinicializá-lo.
A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.
Detectores de metais são equipados com um bateria recarregável que não poderá ser
trocada pelo usuário.

Conteúdo da embalagem
A embalagem de seu detector de metais Rainbow inclui:
4 detectores de metais
1 base "docking station"
1 carregador padrão internacional para uso com a base "docking station"
Conheça seu minidetector de metais

LED de
condiçã
o

Detector
Altofalante

Interruptor
liga/desliga

Ponto de
carga

Como usar seu minidetector de metais
Deslize o interruptor ON/OFF (liga/desliga) até a posição ON para ligar o minidetector
de metais. Não é preciso ajustar a sensibilidade, pois como acontece com outros
detectores, o ajuste é automático.
O detector de metais detectará um objeto ou item metálico quando o minidetector de
metais for movido sobre o item. Quando o metal é detectado, o minidetector de metais
emitirá um sinal sonoro e o LED acenderá.
O minidetector de metais somente detectará metais enquanto estiver em movimento.
O detector de metais pode detectar uma moeda de 25 mm a uma distância de
aproximadamente 40 mm.
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Deslize o interruptor ON/OFF (liga/desliga) até a posição ON para ligar o minidetector
de metais.
LED de condição da bateria
O LED de condição tem diferentes configurações de cores. Dependendo da condição
do produto, essas configurações são:
Condição do produto
DESLIGADO
LIGADO
Em uso
Carregando
Carregado
Precisar de carga

Cor do LED
Sem cor
Pisca em vermelho uma vez quando é ligado
Pisca em vermelho quando o detector detecta um objeto
metálico.
LED vermelho contínuo
LED verde contínuo
LED vermelho contínuo

Como recarregar a bateria
Seu detector de metais vem com uma
bateria recarregável.
Para recarregar, basta inserir o detector de
metais em sua estação base "docking station"
e conectar a base à rede elétrica para começar
a carregar.
O LED verde na base "docking station" se
acenderá quando conectado à rede elétrica.

Carregador internacional
A base "docking station" é fornecida com um
adaptador próprio para diferentes regiões. O
adaptador é fornecido com plugue do Reino
Unido, mas pode ser trocado facilmente para ser
usado em qualquer país. Pressione o botão de
liberação e deslize o plugue do Reino Unido para
substituí-lo pelo plugue necessário. Deslize o
plugue até ouvir um clique, indicando que foi
instalado com segurança.

O transformador de isolamento de segurança a ser usado com a base "docking
station" deve ser examinado regularmente à procura de perigos em potencial, como
danos cabo, fio elétrico, plugue, gabinete ou outras peças. Em caso de qualquer dano,
a base "docking station" não deve ser usada até que o dano tenha sido devidamente
reparado.

A base "docking station" não deve ser usada por crianças com menos de 3 anos
de idade.

O transformador não é um brinquedo.

A base "docking station" deve ser usada apenas com o transformador
recomendado.
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Diagnóstico e Solução de Problemas
Detectores de metais são projetados para funcionar de forma confiável e previsível em
todas as condições normais. No entanto, problemas podem ocorrer. Verifique o seguinte
antes de contatar o suporte técnico:
Problema

Não liga

Solução

Carga de bateria muito baixa, recarregue usando a
base "docking station".

Problema

O detector está carregado, mas não está
detectando.

Solução

Ponha o detector mais próximo do item que deseja
detectar. O minidetector de que o minidetector de
metais deverá estar em movimento para detectar
metais.

Especificação
Tipo de bateria:
Duração da bateria:
Peso:
Tamanho:

Bateria recarregável de Li-ion de 3,7 V e 300 mAh
8 horas em condições normais de uso (recarga em 3
horas)
150g
C 20 cm x L 8 cm x P 7 cm

Garantia e Suporte
Este produto é fornecido com uma garantia de um ano por problemas encontrados
durante o uso normal. Usar indevidamente os detectores de metais ou abrir a carcaça da
unidade invalida esta garantia. Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma
taxa de substituição.
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.
Email feedback@tts-group.co.uk para suporte técnico.
TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, Reino Unido
NG17 9GU
Ligação gratuita: 0800 318686
Fax gratuito: 0800 137525

5V

Código do Produto: EY04176
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AVISO! Não recomendado para
crianças com menos de 36 meses, por
causa das peças pequenas. Perigo de
sufocação

