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SNIPER2

Gratulujeme k vášmu výberu detektoru kovov Sniper2. Tento ručný detektor kovov je 
vyrobený na presné lokalizovanie kovových (železných aj neželezných) objektov. 
Sniper2 je určený na používanie v spolupráci s klasickými detektormi kovov, ako 
pomôcka pri lokalizácii kovových cieľov. Má zabudované zvukové aj vibračné alarmy, 
ktorých spustenie indikuje prítomnosť kovového objektu. Intenzita alarmov sa zvyšuje 
približovaním detektora ku kovovému cieľu. Vďaka detekčnému hrotu so škrabkou, 
ktorý má schopnosť detekovať celou dĺžkou sondy, je Sniper2 veľmi efektívny a s 
ľahkosťou detekuje aj tie najmenšie kovové objekty. LED osvetlenie je vhodné do 
tmavých alebo slabo osvetlených miest. 

Sniper2 má štandardnú vodeodolnosť podľa normy IP66, ktorá ho dokonale chráni od 
okolia a umožňuje jeho umývanie pod tečúcou vodou, či prácu počas dažďa. Odolnosť 
na základe vojenskej normy MIL STD 810 F zaručí spoľahlivý výkon aj v drsných 
podmienkach. Usporiadanie obvodov mikroprocesora umožňuje detektoru fungovať s 
maximálnou citlivosťou bez akýchkoľvek úprav. Sniper2 je ideálny na hľadanie malých 
predmetov v rôznych podmienkach, od vysokomineralizovanej pôdy až po piesok 
nasiaknutý slanou vodou.

Sniper2 je nenahraditeľný pri:

• rýchlom vyhľadaní objektov
• presnom zameraní malých objektov
• vyhnutí sa kopaniu veľkých dier
• identifikovaní viacerých objektov nachádzajúcich sa blízko seba
• hľadaní v tesných priestoroch interiéru, ako sú steny a stropy či presnom určení 

umiestnenia kovových potrubí, výstuží, roxorov, lokalizácií klincov a kovových 
skrutiek v domoch

kryt batérie

360° oblasť bočnej detekcie

škrabacia čepeľ LED svetlo

vypínač a výber módov reproduktor

očko na pútko
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SÚČASTI A FUNKCIE

Vypínač

Detektor zapneme stlačením vypínača,  pričom Sniper2 držíme mimo dosahu kovových 
objektov. Biele LED osvetlenie sa zasvieti a zaznejú dve krátke pípnutia, čo znamená,  
že Sniper2  je pripravený na používanie.

Zvukové a vibračné upozornenia

Zvuková reakcia a vibrácie sa aktivujú vždy, keď je detekovaný kov. Keď sa Sniper2 
presunie bližšie ku kovovému cieľu, rýchlosť pulzovania zvuku a vibrácií sa zvýši. Keď sa 
Sniper 2 vzdiali od kovového predmetu, frekvencia pulzovania zvuku a vibrácií sa zníži. 
Táto funkcia detektora pomáha určiť  presnú polohu cieľa.

Škrabacia čepeľ

Sniper2 má na strane sondy čepeľ, ktorá pomáha pri odkrývaní cieľa. Táto hrana je 
ideálna na prehrabávanie nečistôt pri hľadaní cieľa. Bočná detekcia kovov v rozsahu 
360° stupňov umožňuje, aby detektor signalizoval vždy, keď čepeľ prechádza v blízkosti 
kovového cieľa. 

LED svetlo

LED svetlo batérie Sniper2 pomáha osvetľovať ciele pri slabom osvetlení. Biela LED 
dióda (umiestnená vedľa vypínača) zostane svietiť, keď je zariadenie zapnuté. Poskytuje 
indikáciu zapnutia a v prípade potreby funguje ako baterka.

Zvukové upozornenie na slabú batériu

Stav detektora je neustále monitorovaný. Keď sa batéria vybije, detektor vydá 
striedavý dvojtónový alarm. Tento zvuk signalizuje, že 9V batéria je vybitá.

Kryt batérie

Tento kryt umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu jednej 9V batérie. Nie sú potrebné 
žiadne nástroje. Jednoducho otočte rukou kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek, 
aby ste ho odskrutkovali a v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zatiahli. Kontakty 
batérie sú označené, aby sa zabránilo nesprávnej inštalácii 9V batérie. 

Púzdro
Pohodlné púzdro pomáha pripevniť Sniper2 k opasku.
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Detektor zapnite stlačením vypínača, pričom ho držte ďalej od akýchkoľvek kovových 
predmetov. Aby ste sa vyhli zamaskovaniu kovového predmetu, nezapínajte Sniper2 
v jeho blízkosti. Keď je detektor zapnutý, rozsvieti sa biele LED svetlo a toto svetlo 
zostane svietiť, kým znova nestlačíte tlačidlo napájania, čím sa zariadenie vypne. Táto 
funkcia baterky je užitočná pri prevádzke v slabom osvetlení.

Sniper 2 je bezpohybový detektor všetkých kovov. To vám umožňuje zostať na 
mieste nad cieľom s nepretržitou zvukovou a vibračnou odozvou. Keď sa Sniper2 
presunie bližšie ku kovovému cieľu, rýchlosť pulzovania zvuku a vibrácií sa úmerne 
zvýši, čo umožňuje presné určenie cieľa. Prevádzka je plne automatická. Všetky kovy 
budú detekované, železné aj neželezné. 

Základná metóda obnovy: 

Keď pomocou detektora kovov nájdete v zemi cieľ, vykopte dieru a odstráňte zeminu. 
Následne by ste mali použiť Sniper2 na presnú lokalizáciu kovového cieľa. Najprv 
preskenujte vybratú zeminu, aby ste zistili, či váš cieľ už nebol vykopaný v pôde, 
ktorú ste vybrali z diery. Ak detektor nesignalizuje cieľ, mali by ste ďalej skenovať 
vnútro diery a nasmerovať sondu detektora smerom k bočným stenám otvoru. Keď 
približujete hrot k cieľu, vibrácie detektora a pípanie sa budú neustále zvyšovať. Ak 
nedostanete signál zvnútra diery alebo zeminy, ktorú ste z nej odstránili,  predmet je 
pravdepodobne hlbšie v zemi, alebo hlboko vo vykopanej zemine mimo dosahu 
detektora. Znova premerajte pôdu klasickým detektorom, aby ste overili, kde sa 
predmet nachádza.

Bočné skenovanie:

Jednou z kľúčových vlastností detektora Sniper2 
je jeho schopnosť detekovať kovy celým 
povrchom sondy. Táto funkcia vám umožňuje 
rýchlo prehľadávať veľkú plochu.  Držte detektor 
naplocho, a rýchlo skenujte dopredu a dozadu. 
Keď je známa približná poloha cieľa, použite hrot 
detektora na presnú lokalizáciu cieľa. Okrem 
toho môžete škrabku na boku sondy použiť na 
hrabanie, škrabanie alebo vyrovnávanie pôdy pri 
bočnom skenovaní a zároveň detekovať cieľ.
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Vyhľadávanie v stenách:

Statický režim detektora z neho robí vynikajúci nástroj na vyhľadávanie kovových 
predmetov a rúrok v stenách, alebo klincov v sadrokartónových doskách. Na rýchle 
pokrytie veľkých plôch použite techniku bočného skenovania a pomocou hrotu presne 
lokalizujte cieľ. Ak chcete presnejšie lokalizovať predmet, použite hrot detektora. Pri 
lokalizácii veľkých kovových predmetov či už v zemi alebo v stene, môžete zlepšiť 
schopnosť presného určenia rozladením detektora, aby ste zúžili detekčné pole. Pomaly 
skenujte smerom k objektu, kým sa odozva detektora nezvýši na plný/konštantný 
alarm. Potom bez pohybu detektora vypnite detektor a znova zapnite, aby ste zrušili 
cieľ a zúžili rozsah detekcie. Teraz pokračujte v skenovaní smerom k objektu, aby ste 
našli jeho presnú polohu. Opakujte cyklus vypnutia/zapnutia pre ďalšie zúženie 
detekčného poľa podľa potreby. Potom, ak ste lokalizovali predmet, vrátite Sniper2 do 
normálneho režimu detekcie tak, že vypnete a opäť zapnete detektor mimo všetkých 
kovových predmetov. 

Výmena batérie

Stav batérie detektora Sniper2 je neustále automaticky monitorovaný. Keď je batéria 
takmer vybitá, detektor vydá striedavý dvojtónový alarm. Vymeňte 9V batériu hneď, 
ako to bude možné, odskrutkovaním krytu batérie a naklonením detektora tak, aby sa 
batéria vysunula. Vymeňte za novú 9V batériu a ručne dotiahnite kryt batérie. Priestor 
pre batérie je zafixovaný tak, aby umožňoval kontakt batérie v správnej polohe. Ak je 
9V batéria nesprávne nainštalovaná, dôjde k poškodeniu obvodu. Na zabezpečenie 
prevádzky je však dôležité dodržať polaritu batérie. Kryt nikdy nezatvárajte násilím. Ak 
detektor dlhšiu dobu nebudete používať, vyberte batériu.

Poznámka:
Na detekčnú oblasť detektora nepripevňujte kovové pásy (alebo iný materiál, ktorý by 
mohol spôsobiť signál detektora). Mohlo by to spôsobiť nerovnováhu v detekčnom poli 
a tým znížiť účinnosť skenovania.
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ŠPECIFIKÁCIE:

SNIPER2
-37° C až 70° C
12 kHz
IEC 60529 a IP66
automatické
zvuk / vibrácie
Dĺžka: 22.9cm, Hrúbka: 2.2 až 3.8cm
0.2 kg s batériou
1x 9V
Karbónové: 16 hodín
Alkalické: 30 hodín
Nabíjateľné: 8 hodín

Model:
 Pracovné teploty: 

Frekvencia:  
Vodotesnosť:

Nastavenie citlivosti: 
Indikátory:
Rozmery:

Váha:
Batéria:

Výdrž batérie:
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