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XLD-A NAUDOTOJO VADOVAS (LT) 

PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS 

  



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ PRIEŠ ĮRENGINIO EKSPLOTACIJĄ 

Kad galėtumėte ekplotuoti įrenginį teisingai ir saugiai, būtinai perskaitykite šį naudotojo vadovą. 

1. Šis metalo detektorius skirtas naudoti tiek viduje, tiek lauke, tačiau, kad apsaugotumėte 

įrenginį nuo lietaus, naudokite papildomą uždangalą ar skliautą. 

2. Įrenginio instaliacijai pasirinkite lygų ir stabilų paviršių, tikrinimo metu nelieskite 

detektoriaus, kad išvengtumėte neteisingo aliarmo. 

3. Įsitikinkite, kad nuo detektoriaus 2 metrų spinduliu nėra jokių didelių metalinių daiktų ar 

stipraus magnetinio lauko. 

4. Detektorių laikykite atokiau nuo maitinimo ir komunikacinių kabelių. 

5. Nenaudokite įrenginio karštoje ar drėgnoje aplinkoje. 

6. Neardykite įrenginio. Detektorių prižiūrėti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

7. Įrenginio paleidimo metu palaukite minutę, kol detektorius baigs savaiminę diagnostiką. 

8. Vadovaukitės naudotojo vadovu ir įsitikinkite, kad visi kabeliai sujungti teisingai. 

XLD skaitmeninis pereinamas metalo detektorius, naudojama pažangi, tarptautinius standartus 

atitinkanti skaitmeninė aptikimo technologija. Įrenginys skirtas aptikti metalinius ir metalo lydinių 

objektus, slypinčius po žmogaus drabužiais. Didelis jautrumas, saugumas, pritaikomumas. Aptinka 

objektus iš įvairaus metalo, didelis atsparumas interferencijai, pritaikytas naudoti 24 val. per parą, 

garsinis ir šviesos įspėjamieji signalai, aukšta kokybė, efektyvumas ir techniniai parametrai atitinka 

pažangias pasaulinio lygio technologijas. Keičiamas jautrumo lygis, didžiausias jautrumas gali 

aptikti tokius objektus, kaip nedidelė metalinė sąvaržėlė, galimybė nustatyti skirtingus jautrumo 

lygius skirtingose zonose, kad išvengti neteisingo aliarmo dėl diržo sagties, raktų, monetų ar 

juvelyrinių dirbinių. Puikiai tinka apsaugoti nuo brangiųjų metalų vagystės kasyklose, juvelyrikos 

parduotuvėse, bankuose, taip pat apsaugo nuo ginklų patekimo į masinio susiburimo vietas, 

pavyzdžiui, parodos, koncertų sales, oro uostuose, muitinėje ir pan. Jūs nesuklysite pasirinkdami šį 

produktą. 

INTERFERENCIJA 

Interferencija, kuri gali sutrikdyti įrenginio darbą tikrinimo metu, gali įvykti dėl šių priežasčių: 

Elektromagnetinio triukšmo 

Darbinis detektoriaus veikimo dažnis yra 4 - 8 kHz. Nelaikykite šalia kitų elektroninių įrenginių, 

kurie skleidžia artimo dažnio elektromagnetines bangas, pavyzdžiui, elektrinių generatorių, 

televizorių ir t.t. 

Judančių metalinių objektų 

Detektorius darbas gali būti sutrikdytas judančių metalinių objektų, todėl venkite laikyti šalia 

sukamų metalinių vartelių, arti automobilių srauto. 

Interferencijos tarp dviejų detektorių 

Jeigu naudojate du ir daugiau tokių įrenginių, įsitikinkite, kad jų veikimo dažnis skiriasi (veikimo 

dažnio keitimas yra aprašytas šioje instrukcijoje), o minimalus atstumas tarp šių detektorių 

nemažesnis, kaip 0,6 m. 

 



SURINKIMO INSTRUKCIJA 

Prieš surinkimą 

 

  



Po surinkimo, stacionarioje pozicijoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remdamiesi aukščiau pateiktomis iliustracijomis, pirmiausiai išpakuokite ir gulščiai sudėkite 

vidinius komponentus ant lygaus paviršiaus. Į kairinę detektoriaus plokštę įsukite 4 varžtus į 

atitinkamus tvirtinimo lizdus, tuomet prisukite šią plokštę prie valdymo bloko. Tuo pačiu metodu 

prisukite dešininę detektoriaus plokštę. Uždenkite valdymo bloką komplektuojama papildoma 

plokšte ir pastatykite detektorių stačioje pozicijoje. 

VALDYMO BLOKAS 

 

Pagal aukščiau pateiktą valdymo bloko komponentų išdėstymo schemą, valdymo funkcijos yra 

šios: 

ENTER: įjungimas ir išjungimas, pasirinkties patvirtinimas. 

Rodyklė į kairę: ankstesnės pozicijos išrinkimas, grįžimas atgal į ankstesnę būseną. 

Rodyklė į dešinę: tolimesnės pozicijos išrinkimas. 

Rodyklė aukštyn: meniu punktų keitimas, parametrų reikšmių didinimas. 

Rodyklė žemyn: meniu punktų keitimas, parametrų reikšmių mažinimas. 

Konkrečios funkcijos yra aprašytos šio vadovo tolimesniuose puslapiuose. 



 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, ĮRENGINIO KONFIGŪRAVIMAS 

Prijunkite 230Vac IEC maitinimo laidą prie detektoriaus plokštės apatinės dalies (vienu metu 

galima jungti maitinimą tik prie vienos plokštės!), nuspauskite šalia maitinimo lizdo esantį 

jungiklį, kuris turi šviesti - tiekiamas maitinimas iš išorės. Įjunkite valdymo bloką ― nuspauskite ir 

laikykite ENTER mygtuką apie 3 sekundes (tuo pačiu veiksmu valdymo bloką išjungsite). Įrenginys 

pereina į įprastą darbinį režimą, o valdymo bloko ekrane atsiranda „0000 0000“ skaitiklis (žr. 

žemiau), kur kairinė skiltis atvaizduoja, kiek kartų praeita pro detektorių, o dešininė - kiek kartų 

aktyvavosi aliarmas: 

 

Norėdami pasiekti tolimesnius parametrus, pirmiausiai nuspauskite ENTER ir įveskite pradinį 

slaptažodį, kaip parodyta žemiau. Naudokite rodykles žemyn ir aukštyn reikšmei keisti, rodykles į 

kairę ir dešinę, kad pasiektumėte ankstesnį ar tolimesį skaitmenį: 

 

Patvirtinkite slaptažodį ir pereikite į meniu nuspaudę ENTER mygtuką. 

Detektoriaus jautrumas 

Pirmiausiai patenkate į detektoriaus jautrumo keitimo meniu punktą. Skydelyje atsiranda „H--

0070“ (žr. žemiau) informacija, kur „H--0“ segmentas nurodo, kurios zonos jautrumas yra 

keičiamas (0 - keičiamas visų zonų jautrumas, 1, 2, ..., 6 - atskirų zonų jautrumas, nuo apačios į 

viršų) . Dešininis segmentas nurodo jautrumo reikšmę, kuri suteikta pasirinktai zonai (reikšmė 

kinta nuo 0 iki 255, kur 0 - jautrumas mažiausias, o 255 - didžiausias). Norėdami keisti visų zonų 

jautrumą, ties „H--0“ punktu nuspauskite ENTER, naudokite rodykles į viršų ir apačią jautrumo 

reikšmei pakeisti, rodyklę į kairę, jei norite išeiti iš jautrumo nustatymo. 

 

Patvirtinkite jautrumo reikšmę ENTER mygtuku. Likusias zonas galite nustatyti pagal individualius 

poreikius, naudokite rodykles į viršų ir apačią, kad pasiektumėte kiekvieną iš 6 skirtingų zonų, 

ENTER, kad galėtumėte keisti jautrumą, kuris nustatomas tokiu pačiu, auksčiau aprašytu principu. 

 

  



Veikimo dažnis 

Po paskutinės šeštos zonos jautrumo nustatymo ir patvirtinimo, nuspauskite rodyklę į viršų, kad 

patektumėte į kitą meniu punktą ―  detektoriaus veikimo dažnio nustatymą. Skydelyje turite 

matyti „F--1 7800“ informaciją (žr. žemiau). 7800 reiškia veikimo dažnį (Hz), kurio reikšmę 

galite keisti nuo 4000 iki 8000. Paspauskite ENTER, naudokite rodykles į viršų ir apačią, kad 

pakeistumėte reikšmę, pasirinkimą patvirtinkite ENTER mygtuku. Kol keičiate reikšmę, grįžti atgal 

nepatvirtinus pasirinkimo galite rodyklės į kairę mygtuku. 

 

Aliarmo signalas 

Po veikimo dažnio nustatymo, nuspauskite rodyklę į viršų, kad patektumėte į kitą meniu punktą ― 

aliarmo garsumo nustatymą (žr. žemiau). „A--1“ skiltis nurodo, kad keičiamas aliarmo garsumas, 

o antroji skiltis ― garsumo reikšmė, kuri kinta nuo 0 iki 255 (ties 0 aliarmas veiks be garso, o 255 

― didžiausiu garsumu). Norėdami pakeisti garsumą, nuspauskite ENTER ir naudokite rodykles į 

viršų ir apačią, kad pakeistumėtę reikšmę. Ją patvirtinkite nuspaudę ENTER mygtuką. 

 

Nuspauskite rodyklę į viršų, tuomet galėsite keisti aliarmo signalo trukmę. Skydelyje turite matyti 

„A--2“ informaciją, kuri informuoja, kad esate ties aliarmo signalo trukmės keitimo meniu 

punktu. Nuspauskite ENTER, naudokite rodykles į viršų ir į apačią, kad pakeistumėtę trukmę nuo 0 

iki 25 sekundžių. Nuspauskite ENTER, kad patvirtintumėte pasirinktą reikšmę. 

 

Nuspauskite rodyklę į viršų, tuomet galėsite keisti aliarmo signalo toną, skydelyje turite matyti 

atitinkamą „A--3“ informaciją. Pasirinkite norimą skambėjimo toną ir patvirtinkite ENTER 

mygtuku. 

Slaptažodžio keitimas 

Po aliarmo signalo meniu punkto nuspauskite rodyklę į viršų, kad patektumėte į kitą punktą ― 

meniu slaptažodžio keitimą. Skydelyje turite matyti atitinkamą „P--- 1234“ informaciją (žr. 

žemiau). 

 



Nuspauskite ENTER mygtuką, pateksite į slaptažodžio keitimo būseną (žr. žemiau): 

 

Naudokite rodykles į viršų ir apačią, kad pakeistumėte reikšmę, rodykles į dešinę ir kairę, kad 

pasirinktumėte kitą ar ankstesnį skaitmenį. Kai naujas slaptažodis įvestas, patvirtinkite jį ENTER 

mygtuku. 

Visi parametrai sukonfigūruoti, detektorius paruoštas eksplotavimui. 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

 

Maitinimas: 85 - 264 Vac / 47.5 - 60 Hz 

Energijos sąnaudos: <20W 

Darbinė temperatūra: -20 C ≈ +50 C 

Svoris: 70kg 

Standartas: GB15210-2003, CE 

Vidiniai matmenys (aukštis × plotis × gylis) : 1990 × 700 × 500 mm 

Išoriniai matmenys (aukštis × plotis × gylis) : 2230 × 835 × 580 mm 



Pakuotės turinys 

Prieš įrenginio eksplotavimą įsitikinkite, kad komplektacijoje yra visos žemiau išvardintos 

papildomos dalys. Jeigu kažko trūksta, ar dalys yra pažeistos, nedelsiant susisiekite su atstovu, iš 

kurio įsigijote šį produktą: 

 Maitinimo kabelis, varžtai 

 Šešiakampis raktas 

 Kokybės patvirtinimo sertifikatas 

 Garantinė kortelė 

 Įspėjamieji lipdukai 

 Naudotojo vadovas 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Neįsijungia įrenginys 

 Patikrinkite maitinimo lizdus 

 Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis tinkamoje padėtyje 

 Patikrinkite saugiklį 

Neskaičiuojami perėjimai 

 Įsitikinkite, kad IR detektorių nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai 

 Patikrinkite, ar kairiojo ir dešiniojo plokščių IR detektoriai yra viename lygyje vienas priešais 

kitą 

Suveikia aliarmas pereinant be metalo 

 Įsitikinkite, kad tikrai neturite jokių metalinių objektų (diržo sagties, metalinių sagų), 

tuomet patikrinkite, kurioje zonoje suveikė aliarmas (detektoriaus galinėje pusėje yra LED 

infikatoriai), naudodamiesi šiuo vadovu, sumažinkite atitinkamos zonos jautrumą, kol 

aliarmas nebeaktyvuosis. 

 Patikrinkite, ar šalia nėra galingų elektrinių įrenginių, judančių metalinių objektų 

(automobilių, pasukamų vartelių). 

 Patikrinkite, ar šalia nėra antro tokio paties detektoriaus, pastatykite vienas nuo kito bent 

minimaliu rekomenduojamu atstumu (0,6 m), vadovaudamiesi šiuo vadovu patikrinkite 

veikimo dažnį, jeigu dažniai sutampa, ar skiriasi nedaug, pakeiskite jį. 

 Įsikitinkite, kad detektorius naudojamas nevėjuotoje aplinkoje. 

Aliarmas nesuveikia pereinant su metalu 

 Naudodamiesi naudotojo vadovu pakeiskite zonos jautrumą, kurios lygyje turite metalinį 

objektą. 

 Gamykliškai nustatyta, kad detektorius aptinka objektus, ne mažesnius, kaip 25mm 

skersmens moneta. Jeigu turite mažesnį objektą, pakeiskite atitinkamos zonos jautrumą. 


