คู่มือการใช้ งาน
CMD3003B1
แผนภาพ
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รายละเอียด
1. ด้านหน้าในการตรวจจับ
2. หลอดไฟแสดงสถานะ（สี เขียวเป็ นสัญญาณไฟ Power สี แดงเป็ นสัญญาณไฟเตือนภัย）
3. ช่องส่ งเสี ยงแจ้งเตือน
4. ช่องปรับความไวในการตรวจจับ
5. ด้ามจับ
6. ฝาปิ ดช่องใส่ แบตเตอรี่
7. สวิทช์ตรวจจับความไวต่า

8. สวิทช์ เปิ ด/ปิ ด

9. ช่องเสี ยบไฟชาร์ ตแบตเตอร์ รี่

10. สวิตซ์เปลี่ยนการแจ้งเตือน เสี ยงหรื อการสั่นสะเทือน
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คาแนะนา
เครื่ อง MD-3003B1 เป็ นเครื่ องตรวจจับโลหะที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริ ง สาหรับการรักษาความปลอดภัย การใช้งานจะใช้ในการตรวจจับวัสดุโลหะที่เป็ นอันตราย ที่ติดอยู่
กับร่ างกาย เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มคนในพื้นที่ เช่น สนามบิน, ทางเข้าออกที่สาคัญต่างๆ สามารถตรวจเช็ค
โลหะได้ทุกส่ วนแม้จะซ่ อนอยูใ่ นที่มิดชิดก็ตาม

การเปลีย่ นแบตเตอรี่
OPEN

การใช้ งาน
 เครื่ องตรวจจับโลหะ รุ่ น MD-3003B1 รองรับการใช้ แบตเตอรี่ 9 โวลต์ สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 9
โวลต์ ที่ชาร์ ตไฟได้ การติดตั้งแบตเตอรี่ ต้องเลื่อนออกฝาครอบแบตเตอรี่ ออกและวางแบตเตอรี่ ลงในช่อง
ตามสัญลักษณ์ +/- ให้ถกู ขั้วแบตเตอรี่
 กดสวิตช์ เปิ ด/ปิ ด หากหลอดไฟแสดงสถานะเป็ นสี เขียว หมายถึงพร้อมใช้งาน เครื่ องตรวจจับโลหะใน
ขณะที่เครื่ องกาลังทางานอยูไ่ ฟ LED เป็ นสี แดง สามารถปรับความไวในการตรวจจับ จนกระทั้งไฟ LED สี
แดงจางลง หรื อ เสี ยงจางลง เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุที่ตรวจจับ
 หากต้องมีการตรวจจับในส่ วนที่เป็ นพื้นผิว ต้องค้นหาอย่างต่อเนื่ องที่ระดับความสู ง 10-30 ม.ม. เหนือพื้นที่
ที่ถูกค้นหา
 เมื่อตรวจจับโลหะได้ ตัวเครื่ องจะแจ้งเตือนด้วยการสั่นหรื อเสี ยง และ แสดงไฟ LED สี แดง
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ผลการดาเนินงาน
ความไวของเครื่ องตรวจจับโลหะ จะถูกกาหนดด้วยขนาดรู ปร่ าง และ องค์ประกอบของวัตถุที่ตรวจพบ
ผลการตรวจจับโลหะ - ระยะห่ างโดยทัว่ ไป ดังนี้
วัตถุ

ความไวขั้นต่า

ความไวทีเ่ หมาะสม

ปื นพก

15 cm.

20 cm.

มีดปากกา

10 cm.

15 cm.

ใบมีดโกน

5 cm.

10 cm.

การดาเนินงานในการตรวจจับความไว
เครื่ องตรวจจับโลหะ สามารถกดปรับความสามารถในการตรวจจับได้ หากกดสวิทช์ความไวต่าในระหว่างการ
ตรวจสอบ เครื่ องตรวจจับโลหะจะตอบสนองกับโลหะที่ใหญ่กว่าวัตถุเช่น ปื น, มีด และจะไม่ตอบสนองต่อโลหะ
ขนาดเล็กเช่น เหรี ยญ, คลิปหนีบกระดาษ ฯลฯ ข้อควรระวังอย่าปล่อยสวิทช์ความไวต่าจนกว่าคุณจะเสร็ จสิ้ นการ
ตรวจสอบ

ช่ องใส่ แบตเตอรี่แบบชาร์ จไฟ
 สามารถใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์แบบชาร์ จไฟได้
 การใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์แบบชาร์ จไฟจะใช้เวลาในการชาร์ จ 4-6 ชัว่ โมงโดยชาร์ จได้จากตัวเครื่ อง
หมายเหตุ : กรุ ณาปิ ดเครื่ องตรวจจับโลหะขณะชาร์ จไฟ
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การแจ้ งเตือนแบบสั่น
สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถในการแจ้งเตือนเป็ นแบบสั่นได้ โดยกดปุ่ มด้านข้างของตัวเครื่ องตรวจจับโลหะ
การสั่นสะเทือนควรจะใช้ในสถานการณ์การทางานที่มีเสี ยงดัง หรื อ ในสถานที่ ที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งการให้ปรับ
เป็ นเสี ยงที่จะได้ยนิ ในพื้นที่โดยรอบ หากกดปุ่ ม : จะเป็ นการแจ้งเตือนแบบสั่น กดอีกครั้งจะแจ้งเตือนแบบเสี ยง

หมายเหตุ
 หากเครื่ องตรวจจับโลหะแสดงสถานะสี เขียวตลอด หรื อ แจ้งเตือนด้วยเสี ยงที่ผดิ เพี้ยนจากปกติ ควรหยุดใช้
งาน และตรวจสอบแบตเตอรี่ ว่าหมด หรื อ อ่อนเกินไปหรื อไม่
 หากเครื่ องตรวจจับโลหะไม่ได้มีการใช้งาน ควรถอดแบตเตอรี่ ออกเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแบตเตอรี่
ซึ่ งอาจจะทาให้เครื่ องตรวจจับโลหะ รวน ชารุ ด เสี ยหายได้
 เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น หรื อ อุณหภูมิที่เหมาะสม
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คุณสมบัติ
แรงดันแบตเตอรี่

9 โวลต์ แบบมาตรฐาน หรื อ แบตเตอรี่ ชาร์ จไฟ

กาลังไฟฟ้ า

270 มิลลิวตั ต์

คลื่นความถี่

22 KHz

การใช้กระแส

น้อยกว่า 50 มิลลิแอมป์

แรงดันไฟฟ้ า

7-9 โวลต์

อุณหภูมิในการใช้งาน

ลบ 5 องศา ถึง บวก 55 องศา

น้ าหนัก

409 กรัม

ขนาด

41(ยาว) x 8.5(กว้าง) x 4.5(สู ง) เซนติเมตร
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