
 
 

DETECTOR DE METAIS 
BEM VINDO AO MUNDO DE DETECTORES DE METAIS 

O seu novo detector de metais pode apresentá-lo a um novo e excitante passatempo. O MD-1008 pode ser utilizado para encontrar moedas 
perdidas, peças de joalharia e outros objectos metálicos. Também pode ser utilizado para a caçar de relíquias de muito tempo atrás. Isto 
também é divertido 

 
SEJA UM BOM CIDADÃO 

Obedece a todas as leis. Utilizar um detector de metais é contra a lei na maioria dos parques. Se vive numa cidade ou vila, pode haver leis 
locais que lhe digam onde pode usar um detector de metais. 

Pedir sempre permissão ao proprietário da propriedade antes de fazer qualquer detecção em propriedade privada. Não transgredir. 
Quando encontrar um objecto metálico poderá ter de cavar um pequeno buraco para o recuperar. Mantenha os buracos tão pequenos 
quanto possível e encha-os cuidadosamente quando terminar. 

 
 

COMO COMEÇAR: 

 
 

SOBRE A TELA DE INFORMAÇÃO LCD 

COMO SE USA: 
 

LISTA DAS PARTES 

 
Não aperte muito. 

De mão: Se tiver montado o detector de metais 
para utilização em tamanho real, terá de fazer o 
seguinte: Remover a pega e o eixo rodando a 
pega no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio a partir do eixo. Depois rodar o anel de 
bloqueio do eixo para a esquerda do corpo. 

Gire o anel de bloqueio no sentido dos ponteiros 
do relógio até ficar bem apertado para bloquear 
o eixo na sua posição. 

 
O MD-1008 pode ser utilizado de duas 
maneiras diferentes. Pode montá-lo num 
detector de metais completo que utiliza 
em pé ou pode convertê-lo numa unidade 
portátil mais pequena para procurar em 
áreas confinadas. 

Fixar agora a pega à extremidade superior 
do eixo rodando a pega no sentido dos 
ponteiros do relógio no anel de bloqueio 
superior do eixo. 

Empurre o eixo directamente para o anel de 
bloqueio até que este pare  

Tamanho completo: Desaperte o anel 
de bloqueio no corpo do detector de 
metais, rodando-o no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio. 

DIAGRAMA DE PARTES 

 
Rodar o botão Ajustador de Volume totalmente no sentido dos ponteiros do relógio até parar.  
Segurar o MD-1008 para que a bobina de busca seja mantida no ar, longe de quaisquer objectos metálicos.  
Para ajudar o seu detector de metais a trabalhar no seu melhor, terá de seguir um procedimento chamado calibração. Faça o seguinte: 
Rodar o botão de sensibilidade no sentido dos ponteiros do relógio. Fará um som sonoro. Em seguida, rodar o botão no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio lentamente até o tom parar. Parar de girar o botão assim que o sinal sonoro parar. Esta posição é a configuração de detecção 
mais sensível. Poderá querer repetir este procedimento várias vezes para garantir que ajustou o MD-1008 à sua configuração de calibração óptima 
e mais sensível. 
e mais sensível 
 
Mova o detector de metais para perto de um objecto metálico e ouvirá o sinal sonoro. Pode usar o botão Ajustador de Volume para ajustar o 
volume a um nível confortável. 
Agora, rodar o MD-1008 para trás e para a frente, mantendo a bobina de busca nivelada e cerca de 3/4 "(2 cm) acima do solo. 
Mova a bobina de busca lentamente. Se se mover demasiado depressa, pode perder um objecto. O ícone no visor de informação LCD rodará e a 
mensagem de texto será "Searching". 
Quando o MD-1008 detecta um objecto metálico, este emitirá um sinal sonoro e o ícone no visor de informação LCD deixará de rodar. A mensagem 
de texto será "metal encontrado". 
Encontrará muitas tampas de garrafas, abas metálicas, folhas de alumínio. Deve recolhê-los e deitá-los no lixo. Não desanimar. Continue a procurar 
e terá a certeza de encontrar artigos gratificantes. 
Não submergir a bobina de busca na água. Este não é um detector de metais subaquático. Irá danificar a unidade. 
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INFORMAÇÃO DA BATERIA 

Esta unidade utiliza uma bateria de 9-volts. Utilize sempre pilhas novas. Não misture pilhas velhas e novas. Não misture pilhas de 
diferentes tipos. Remover as baterias mortas e eliminá-las devidamente. Se este brinquedo não for utilizado durante um longo período 
de tempo, por favor remova as pilhas. Não tente recarregar uma bateria não recarregável. As baterias recarregáveis devem ser removidas 
do brinquedo antes de serem carregadas. As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos. Só dev em ser 
utilizadas pilhas do mesmo tipo ou de tipo recomendado equivalente. Não separe a bateria. Não curte-circuite os terminais. Não desfaça 
as baterias ao fogo - elas podem explodir. 
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Enquanto se procura um objecto metálico, o ícone giratório irá rodar à sua volta. Quando um objecto 
metálico é descoberto, deixará de rodar. Enquanto o ícone estiver a rodar, a mensagem de texto 
mensagem de texto será "Pesquisar". Quando um objecto metálico é encontrado, lê-se "metal 
encontrado". 
O indicador de bateria é uma série de linhas horizontais. Quando a bateria de 9 volts está fresca, todas 
as linhas estão a ser afixadas. À medida que a energia da bateria é lentamente utilizada, as linhas 
desaparecerão uma a uma. Quando apenas uma linha é visível, a bateria está quase expirada e deve ser 
substituída por uma nova bateria alcalina antes de se iniciar uma nova sessão de detecção. 

 A informação do LCD consiste num ícone rotativo, uma mensagem de texto 
e uma condição da bateria. Tem uma luz de fundo azul brilhante para o 
fazer 
mesmo em plena luz do dia. 

O visor de informação LCD é fácil de ver e compreender informação que mostra o que o MD-1008 está a fazer. 
É articulado de modo a poder ser colocado na sua caixa de protecção ou aberto para funcionamento regular. A tela de 

1. Bobina de busca 

2. Compartimento de bateria (parte 
posterior) 

3. Corpo 

4. Eixe 

5. Manuseio 

6. Tela de la informação LCD 

7. Anél de bloqueio (2) 

8. Controle de sensibilidade 

9. Controle de volume ligar/desligar 



 
 
No início, muitos acreditam que a praia é o melhor ambiente para começar a ajudar a 'molhar os pés' no passatempo! Uma das razões é que este ambiente 
é geralmente mais limpo e não está desorganizado ao ponto de poder ser sobrecarregado e confundido com demasiados sinais. Recomenda-se também que escave e explore quase tudo o que o seu 
detector encontra aqui até se familiarizar mais com o seu detector de metais e, como resultado, tornar-se-á mais adepto do passatempo. 
Lembre-se de cobrir sempre os seus buracos como respeito pelo ambiente e pelos outros, para que não haja o risco de alguém tropeçar ou cair no caminho do que possa ter deixado para trás! 
Desconhecida por muitos, uma boa altura para ir à caça é logo a seguir a uma forte chuva quando o solo está encharcado. Isto deve-se principalmente ao facto de a terra húmida ser um condutor 
muito melhor do que a terra seca, pelo que se tem uma maior probabilidade de detectar mais objectos, mais profundos do que em condições secas. 
em condições secas. 
Se alguma vez precisar de ideias para perspectivas de localização ou quais são as melhores áreas quando estiver a viajar, irá encontrá-las no 
Internet, bibliotecas locais, revistas de passatempos e muitos mapas podem ser recursos úteis. Mesmo fotografias antigas, livros e postais podem fornecer grandes dicas para encontrar lugares 
significativos, edifícios históricos ou parques. 
Se preferir não ir sozinho, gostaria de conhecer outras pessoas que partilham os seus interesses no passatempo, ou se estiver apenas ansioso por aprender algumas dicas e técnicas novas, poderá ser 
possível saber mais sobre o passatempo. 
algumas novas dicas e técnicas, poderá querer juntar-se a um grupo de detecção de metais ou a um clube de caça ao tesouro. É geralmente mais fácil caçar com um grupo do que sozinho. A Internet, 
as páginas amarelas e/ou a sua loja de passatempos local podem fornecer alguma ajuda e indicações na área. 
Aqui estão alguns locais que poderá tentar procurar: 
-around old houses, especialmente perto de grandes árvores onde as pessoas podem ter-se sentado para descansar. 
-Parques infantis ou em torno de escolas. 
-along zonas verdes junto a passeios. 
- sob as bancadas. 
-Lugares onde se realizam feiras anuais, carnavais ou circos. 
-Praias longas, ou em zonas verdes ou arenosas perto de piscinas. 
-Casasas ou colónias antigas. 
-Cidades-fantasmas antigas e comunidades abandonadas. 
-Áreas locais onde ocorreram acontecimentos históricos tais como batalhas, ou onde as tropas podem ter viajado ou acampado.  
-os seus próprios jardins dianteiros e traseiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
               Em esforço para melhorar e actualizar continuamente os nossos 
produtos, as                  especificações e/ou cores podem variar da forma real do 
produto, embalagem ou conteúdo deste manual no momento da impressão. 

 
 

 

ONDE USAR SEU DECTOR DE METAIS 

Por favor, mantenha a embalagem para mais referências. 
Esta embalagem deve ser mantida porque contém informações importantes. 

 
CONSELHOS 

Respeite os outros! Pedir sempre permissão ao proprietário do imóvel antes de fazer uma busca. Os objectos encontrados são geralmente propriedade do proprietário, a menos que se 
concorde em contrário. É uma boa ideia verificar as leis locais, regionais ou nacionais em vigor. Se um achado for de valor monetário ou histórico significativo, deverá divulgá-lo às 
autoridades locais, uma vez que a propriedade poderia reverter automaticamente para o governo, estas poderão pagar-lhe uma "taxa de achado". 
Respeite o ambiente e seja atencioso! É normalmente sensato levar um saco extra para qualquer lixo que desenterrar. E é boa prática remover e descartar adequadamente estes achados em 
vez de os enterrar novamente. 
A detecção de metais é geralmente proibida em locais históricos e na maioria dos parques. Pergunte antes de começar a detectar. 
Alguns municípios podem exigir-lhe a obtenção de uma licença de detecção de metais e exibi-la enquanto a está a detectar. Estas são normalmente muito baratas. Ligue para a sua câmara 
municipal, conselho municipal ou gabinete municipal local.  
Elimine devidamente qualquer lixo que encontre ao detectar. Não a deixe para outros caçadores de moedas a encontrar.  
Ao recuperar itens perdidos, faça sempre o menor buraco possível e devolva o aspecto da superfície do solo à forma em que estava antes de começar a cavar. 
Não use uma pá para escavar! Os caçadores de moedas utilizam uma pequena talocha de jardim e uma chave de fendas de lâmina plana. Sonde suavemente para localizar o seu alvo. Uma 
haste de latão com uma extremidade lisa é útil para a sondagem de moedas porque não as arranhará. 
Ao pesquisar na areia, será mais fácil usar uma colher com pequenos buracos. Pode fazer o seu com um jarro de lixívia de plástico vazio bem enxaguado em água. 
Pode fazer um dos seus a partir de um jarro de lixívia de plástico bem lavado e vazio, no qual perfurou cuidadosamente uma série de orifícios de diâmetro l/2". Usar uma tesoura afiada para 
cortar o fundo do jarro e afiar a pá. Peça a um adulto para o ajudar com isto. 
Se as moedas encontradas estiverem incrustadas em sujidade e sujidade, deve ter muito cuidado na sua limpeza, especialmente se forem velhas e possivelmente de alto valor.  
possivelmente de alto valor. Não utilizar produtos químicos agressivos ou abrasivos. Pode tentar molhá-los durante um ou dois dias em azeite e depois esfregá-los suavemente com uma 
toalha velha para remover a sujidade. 

PRECAUÇÃO! 

PERIGO! 

Peças pequenas. Não Recomendável 
para menores de 3 anos 
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