
Garanti
MD-100 repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. om 
handhavandet av MD-100 skett enligt instruktionsbok 
- under garantitiden 12 månader från köp.

Ingående delar
• Metallsökare: Strömkälla: 6V (4x1,5V LR6)
  Vikt: 850gram
  Storlek: 1080 x 70 x 130 mm
• Väska                        
• Manual

Manual MD-100 Metallsökare (övrigt se engelsk manual)

Batteribyte Start
Trycka på UPP-knappen ❿ 
kort tills displayen aktiveras 
för att sätta på MD-100.

Du kan bläddra i menyn 
genom att trycka på UPP ❿ 
eller NED-knappen ❺ kort 
(Vald del i menyn markeras 
med svart ram)

Klicka på ”Bekräfta”-tangen-
ten ⓫ i en undermeny om 
du tänker välja just denna 
undermeny. 

Undermenyn kommer att 
inverteras i svart.

Justering av känslighet och volym
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Ingående delar

Batterifacket kan öppnas enkelt med ett mynt.

Batteriboxen har fyra AA-batterier som plockas ur 
batterifacket. Detta möjliggör enkel och snabbt 
batteribyte.

Funktion
MD-100 detekterar ferromagnetiska föremål 
genom att dra nytta av att varje ferromagnetiskt 
föremål stör jordens magnetfält. 

MD-100 har två ”Fluxgate”-sensorer/spolar, som 
permanent mäter jordens magnetfält. Dessa två 
sensorer/spolar sitter i en viss vinkel och på ett 
visst avstånd till varandra. 

Om jordens magnetfält inte störs, är magnetflöde 
anordnade i en parallell ordning och båda senso-
rerna mäter samma signal. 

Om ett ferromagnetiskt föremål ligger i söklinjen, 
har objektet påverkat jordens magnetfält och avle-
der linjerna magnetiska flödet. Denna avledning är 
större vid den lägre sensorn/spole än vid den övre 
sensorn/spole, vilken kan mätas genom avvikelsen 
hos den elektriska signalen.

I allmänhet: Desto större 
objekt och desto 
kortare blir avståndet 
mellan sensorer/spolar 
på det sökta föremålet, 
desto större topp visas.

När du är i känslighets-
menyn (ramen är inverte-
rad i svart), kan du justera 
känslighetsnivån genom att 
trycka kort på UPP ❿ eller 
NED-knappen ❺.

Tryck på ”Bekräfta” ⓫ igen 
om du vill komma ur denna 
meny och den inverterade 
svarta försvinner och du kan 
inte längre justera känslighe-
ten och volymen.

Belysning och rotera display
När du placerar markören 
på ikonen belysningen ❼ i 
menyn, kan du slå på / av 
belysningen genom att kort 
trycka på ”Bekräfta” ⓫.

Om du vill rotera displayen 
180 grader, tryck på UPP ❿ 
eller NED-knappen ❺



Kalibrera / uttoning av föremål

HAMAFO Teknik AB
Box 1224, Kvarnbergsv. 29, 141 25 HUDDINGE

Tel: 08 - 608 24 20, Fax 08 - 711 93 15
info@hamafo.se, www.hamafo.se
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Stänga av Olika objektstorlekar
Trycker på NED-knappen ❺ 
i mer än 3 sekunder kommer 
det aktuella värdet kalibre-
ras. Två akustiska signaler 
hörs, och ”CAL” symbolens 
kryss kommer att försvinna.

I detta läge kan du göra om 
kalibreringen igen genom att 
trycka i NED-knappen ❺ i 3 
sekunder och två akustiska 
signaler hörs.

För att avbryta kalibrerings-
menyn håll in NED-knappen 
❺ i 4 sekunder och tre akus-
tiska signaler hörs och ”CAL” 
rutan får tillbaka sitt kryss.

Funktionen 50Hz
Funktionen för indikrering 
av en strömförande kabel är 
alltid aktiverad, om det inte 
är någon undermeny vald, 
och kan inte avaktiveras. 

Så fort du närmar dig en 
strömförande kabel, kom-
mer enheten att utfärda 
tre akustiska signaler och 
krysset ovanför ”50Hz” sym-
bolen ❽ försvinner.

Observera att indikering 
av en strömförande kabel 
endast är en integrerat till-
läggsfunktion. 

Denna enhet kan inte ersätta 
en sedvanlig ledningssökare. 
Vissa omständigheter kan 
orsaka att en strömförande 
linjen inte upptäcks. 
OBS! Använd en kabel- och 
ledningssökare för att vara 
helt säker innan ni gräver.

Håll UPP-knappen ❿ in-
tryckt under ca 3-4 sekun-
der om du vill stänga av 
enheten.

Typiska objekt och signalegenskaper

Kanten på brunnslocket kommer att generera den 
största signalamplituden. 

Mitten av locket kan hittas genom att svänga me-
talldetektor framåt och bakåt. Lockets centrum 
genererar minsta amplituden.

Håll metalldetektor i en bekväm ställning (20-40° 
vinkel mot ytan) och långsamt sväng enheten från 
den ena sidan till den andra.

Brunnslock

I allmänhet: Större föremål genererar större signa-
lamplituder än mindre föremål gör.

OBS! Ju närmare ett föremål är till ytan, desto 
större signalamplituden.

Om känsligheten har satts för högt eller om objek-
tet i marken är mycket stort, kommer signalampli-
tuden vara i det maximala området. 

Minska känslighetsnivån steg för steg för att loka-
lisera platsen där den absolut maximala amplitud 
genereras.


