
 

 

SECUDA EL DEDEKTÖRÜ 

Kullanım ve Kurulum Kılavuzu 

Bu kılavuz SECUDA EL DEDEKTÖRÜ kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik doğru çalışma 

alışkanlıkları  konusunda bilgiler vermektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dedektörü, güvenlik endüstrisinin tam gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış  yüksek 

performanslı bir El Tipi Metal Dedektörüdür. Tipik kullanımlarda, kalabalıklar kontrolü, havaalanı ve 

sınır güvenliği için vücut araştırması, metal  nesneler için parsel ve harflerin kontrol edilmesi ve gizli 

metallerin tespit edilmesi gereken yerler  için kullanılır. 

 



 

 
OPERASYON 

 

• Detektör 9 voltluk standart veya şarj edilebilir pil ile çalışmaktadır. Pili takmak için, pil 

kapağını açıp +/- yönüne göre bataryayı bölmesine yerleştirin. 

• Açma / kapama düğmesini basın ve yeşil LED yanınca detektörü açılmış demektir. Detektör şu 

anda çalışır durumdadır, ancak duyarlılık ayarlayıcıyı kırmızı LED yanana ve sabit bir ses ayarı 

duyulana kadar çevirerek hassasiyet ve derinlik aralığında bir artış elde edilebilir. Hassasiyet 

ayarlayıcıyı (saat yönünün tersine) kırmızı LED ideal duyarlılık ve derinlik aralığına ulaşın. 

• El detektörünü taranacak alana 10-30 mm yükseklikte tarayarak metal kontrollerini 

sağlayabilirsiniz. 

• Detektör metali gördüğü zaman sesli uyarı tonu ve kırmızı ışık yakar. Detektör metalin 

üzerinde tutulmaya devam ederse, sinal otomatik olarak azalacaktır. Bu nedenle detektörün 

kullanımında sürekli yüzey taraması yapılması önemlidir. 

 

PERFORMANS 

 

Detektörün hassasiyeti esas olarak tespit edilecek nesnenin boyutu, şekli ve bileşimi ile belirlenir. 

Tipik performans rakamları aşağıda verilmiştir ; 

 

Maksimum Algılama Aralığı 

Nesne Düşük Hassasiyet İdeal Hassasiyet 

38 Kalibre El Tabancası 15 cm. 20 cm. 

Çakı, Bıçak 10 cm. 15 cm. 

Jilet 5 cm. 10 cm. 

 

DÜŞÜK HASSASİYET OPERASYONU 

 

Algılama sırasında düşük duyarlılık düğmesinde basıldığında, detektör el tabancası, bıçak vb. gibi daha 

büyük metal nesnelere cevap verir yani uyarı verir. Madeni para, anahtar vb. gibi küçük metallere 

tepki vermeyecektir. Düşük duyarlılık butonu basılı tuttuğunuzda bu görevi yapacaktır. Bıraktığınızda 

tekrar standart ayarları ile tarama yapacaktır. 

 

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL YUVASI 

 



 

 

• Detektör çalıştırabilmek için 9 voltluk şarj edilebilir pil kullanabilirsiniz. 

• Pilin tam olarak şarj için 4-6 saat sürer. Pil şarj soketi Detektör kenarında yer alır. 

 
Not: Şarj ederken detektörü kapalı tutunuz. 

 

TİTREŞİM BUTONU 

 

 

Dedektör titreşim ile çalışabilmektedir. Titreşim ile kullanabilmek için dedektör üzerinde bulunan 

titreşim butonuna basmanız gerekmektedir. Basılı tuttuğunuz süre boyunca titreşim modunda 

olucaktır. Bıraktığınızda normal moduna dönücektir. Bu özellik genelde çevrede sesin duyulmasını 

istenilmediği alanlarda yada gürültülü ortamlarda ses duyulmadığı zamanlarda kullanılmaktadır. 

 

NOT 

 

• Yeşil ışık tamamen sönerse veya yanmıyorsa veya ünite alışılmamış ses parçaları yapıyorsa, 

cihaz kararsızdır ve pil yeniden şarj edilinceye veya değiştirilmeden kullanılmamalıdır. 

• Detektör belirli bir süre kullanılmayacaksa, batarya sızıntısını önlemek için bataryayı 

çıkarmanız tavsiye edilir. Batarya çıkarılmaz ve akarsa ciddi sorunlara yol açabilir. 

• Kullanılmadığında dedektör kuru sıcak bir ortamda saklanmalıdır. 

 

 

 

ŞARTNAME 

 

 

Güç Gerilimi 9V Standart veya Şarjlı Pil 

Güç 270mW 

Çalışma Frekansı 22KHz 

Çalışma Akımı <50mA 

Çalışma Voltajı 7V-9V 

Çalşma Sıcaklığı -5 C ile +55 C 

Net Ağırlık 409G 

Boyutlar 41(L) X 8.5 (W) X 4.5(H) cm 

 

 



 

 

 

 

Detaylar 

1- Algılama Yüzü 

2- Led (Yeşil/Kırmızı Renk) 

3- Ses Uyarısı 

4- Duyarlılık Ayarlama 

5- Tutma Yeri 

6- Açılır Kapak 

7- Düşük Duyarlılık Anahtarı 

8- Aç / Kapa Butonu 

9- Şarj Giriş Soketi 

10-Kulaklık ve Titreşim Butonu 


