
Mini Detektor

Návod k obsluze



Jak začít měřit:
1. Na generátoru ElZapp nebo 

Super Ravo Zapper nastavte 
frekvenci 455kHz.

2. Zapněte RaMaLoop nebo 
PlasmaLoop a propojte s 
generátorem.

3. Uchopte Mini Detektor dle 
obrázku 1 a stiskněte tlačítko.

4. Po dobu stisku tlačítka 
detektor signalizuje intenzitu 
pole svitem červené LED 
diody.



Obrázek 1: Správné držení.

Obrázek 2: Špatné držení.



Obrázek 3: Pozice měření RaMaLoop.



Obrázek 4: Pozice měření PlasmaLoop.



Výměna baterie
Nožem podeberte úchyt na pravé 
straně krabičky a oddělte vrchní a 
spodní část.



Vyjměte starou baterii a vložte 
novou. Kladný pól baterie musí 
směřovat k držáku baterie na 
kterém je vyznačeno +.



Co dělat, když 
detektor nesvítí?

• Je nastavena frekvence 
455kHz?

• Držíte detektor správně dle 
návodu?

• Zkuste vyměnit baterii v 
detektoru dle návodu.

• Je detektor ve správné pozici 
vůči měřenému zařízení? 
Zkuste jinou pozici, je možné 
že jste v minimu vysílací 
antény.



Použitá elektrozařízení

Mini  detektor je  elektrospotřebič.  To 
znamená,  že s ním nelze zacházet  jako s 
běžným domovním odpadem.  Mini detektor 
nikdy nevyhazujte do běžného komunálního 
odpadu!!!  Po ukončení  používání  musí  být 

předán  na  příslušné  sběrné  místo,  kde  zajistí  jeho 
recyklaci či  ekologickou likvidaci.  Nedodržování  těchto 
pokynů je nezákonné.  Tento výrobek může obsahovat 
látky  nebezpečné  pro  životní  prostředí  -  správné 
nakládání  je  důležité  pro  jeho  ochranu.  Pro  získání 
podrobnějších  informací  jak  zacházet  s  použitým 
výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní 
úřad.

Likvidace baterie

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do 
běžného  komunálního  odpadu!!!  Mohou 
obsahovat  látky,  škodlivé  životnímu 
prostředí. Baterii  odevzdejte na příslušném 
sběrném místě,  kde zajistí  její  ekologickou 
likvidaci. 



Technické specifikace

Napájení

Kompatibilní baterie CR2032

Obecné

Formát zařízení Dálkové ovládání

Rozměry 33 x 56 x 15 mm

Hmotnost 15g

Provozní teplota 0 – 40 ºC

Maximální provozní 
vlhkost

90% nekondenzující

Vstupní signály

Frekvenční rozsah 455kHz, +-5kHz

Výrobce

B PLUS TV a.s.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČ: 47677481 
DIČ: CZ 47677481
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