
Tűt, és egyéb vastartalmú,
a textiliparban használatos
apró tárgyat kijelző eszköz.

Magyar nyelvű
kezelési
útmutató

FIGYELEM!
- Olvassa ez figyelmesen ezen kezelési útmutatót és 
  ennek megfelelően használja a műszert.
- Vigyázzon arra, hogy a kezelési utasítás ne sérüljön 
  meg, kérdések esetén mindig vegye elő.
- Bármilyen gond merülne fel a készülék használata 
  során, úgy minden esetben a japán nyelven írt  
  kezelési útmutatóban foglalt szöveg az irányadó.



A fémkereső műszer biztonságos és megfelelő használata:

Vegye figyelembe a következő elővigyázatossági előírásokat a biztonságos használat érdekében.

Kizárólag 
VASTARTALMÚ

textilipari
kellékek!

Kizárólag vastartalmú tűket, kapcsokat, és biztosítótűket használjon.
A fémkereső műszer csak vastartalmú tárgyakat képes érzékelni.
Tehát összegezve: csak vastartalmú textílipari segédeszközöket,   
tűket, kapcsokat, biztosítótűket, stb. használjon, különböző rozs-
damentes acélanyagot nem képes megfelelően detektálni a mű-
szer.

•

CSAK FÁBÓL KÉSZÜLT ASZTALON DOLGOZZON
A KÉSZÜLÉKKEL!

Mindig fából készült asztalon, vagy felületen használja a készüléket.
Az acélból, cagy acélkeretes, ill. egyéb vastartalmú anyag használatával 
készült asztal hibás jelzést okozhat a műszer használata során.

Összegezve: Egy stabil, mindennemű fémtől mentes faasztalon 
használja a készüléket!

•

Mágneses- és mágnescsíkos kártyák

A műszerrel felkutatható, a textiliparban fel-
használt kellékek és vastartalmú anyagok:

Tartsa távol a készüléket mindennemű olyan mágnescsíkos, vagy 
mágneses elven működő adatrögzítő egységtől, mint pl. floppy 
lemezek, mágnesszalagok, órák, kommunikációs (pl. pontgyűjtő)
kártyák, bankkártyák, mágneses elven műküdő belépőkártyák, stb., 
mivel ezek mágneses adathordozó rétege a gép működése közben 
megsérülhetnek.

•      Ez a fémkereső műszer azon célra gyártatott, hogy segítsen, és leegyszerűsítse a különböző  
      ruhaneműkben felejtett tűk, törött tűk, stb. 
     felkutatását.
      Ügyeljen arra, hogy minden esetben használja a csuklópátot a  működtetés során, ezzel 
      elkelrülhető a készülék leejtése.   
      Távolítsa el az elemeket az elemtartóból, amennyiben a fémkereső műszert hosszabb ideig  
      nem szándékozza használni.
       A készüléket mindig pormentes, helyen tárolja, 
       továbbá ne tegye ki magas hőmérsékletnek és 
       magas párartartalomnak.

Már a ruhaneműk elkészítése előtt törekedjen arrak, hogy 
olyan texitlipari kellékeket használjon, melyeket ezen 
műszer megfelelően érzékel.

•

“NC (Needle Care) - a tűkkel nem megfelelő 
összetevőjű termékek”

A különféle ruhaneműkön használt vas- és fémtartalmú kellékeket, mint 

pl. gombokat, rögzítőket, csatokat, stb., a műszer “tűnek” érzékeli és 

jelzi ki.

Az alacsony vastartalmú textilipari kellékeket japánban “NC”, azaz “Needle 

Care” termékeknek nevezik, melyekre ezen műszer sokkal kevésbé

jelez, azaz nem érzékeli valóban tűnek, így ezek a kellékek segítenek a 

ruhaneműkben maradt tényleges tűk megkülönböztésénél. Ezen gyártók 

kellékekeinek, speciális kritériumoknak kell megfelelniük. 

•
•
•



FUNKCIÓK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

MŰKÖDÉSI ELV

Nagy érzékenység:
     Rendkívül érzékeny apró tárgyakra.
     Kisméretű tűk is lokalizálhatók, ha a műszer megfelelően közel helyezkedik el a ruhaneműhöz.

Két fémlokalizációs üzemmód:
     Nagyobb felületű lokalizálás --- egyidőben nagyobb felületen történő fémlokalizálás (pl. a ruhanemű 
     nagyobb felületein, elején, hátulján, az ujjaknál, stb.).
     Pontszerű lokalizálás --- kisebb ruhaterületen történő fémlokalizálás, mely segít, a hamis, pl. fémgom-
     bokra stb. adott, jelzés kiküszöbölésében. Segít továbbá a nagyobb felületű lokalizálás során detektált 
     tű helyének pontos meghatározásában.

Egyszerű kezelhetőség:
     Egyszerűen húzza végig a detektort a megvizsgálni kívánt ruhanemű közvetlen felületén.

Figyelmeztető jelzés:
     Hangjeléssel és egy LED felvillanásával jelzi a műszer egy bentfelejtett tű, stb. jelenlétét.

•

•

•

•

É D

Ez a műszer mágneses indukciót használ az apró 
vastartalmú tárgyak és tűk felkutatásásra, mely elv 
azon karakterisztikán alapszik, hogy egy mágnezhető 
tárgy egy mágneses mezőben elektromotoros erőt 
fejt ki a mágneses mezőt generáló tekercsben. 

Ez a detektor hatékonyan találja meg a vastartalmú 
tűket, kapcsokat, vezetékeket és az apró vastartalmú 
tárgyakat.

Működési elve tehát a generált elekromágneses 
mező, mely a mágnesezhető fémekkel kapcsolatba 
lépve lokalizálja azokat.

   Tűk, vagy törött tűk felkutatása férfi, női, vagy gyermek-/babaruhákban, kimonókban, kabátokban.

   A “pontszerű” keresési móddal teljesen pontosan lokalizálhazó egy tű elhelyezkedése.

   Felkutatható a műszerrel továbbá az egyéb helyeken bennfelejtett tű, vagy tűzőkapocs, ezen kívül 
   lokaliálható akár ételbe, gyógyszerbe, vagy csomagolt élelmiszerbe került apró vastartalmú fémdarabka, 
   tű, kapocs, stb.
   
   Mindezen kívül kimutatható vele egy bőr alá jutott tű, vagy akár szeg, egy MR vizsgálat előtt, vagy 
   egyszerűen metalálható vele a nagy hajban elkeveredett hajtű. 

   Biztonságtechnikai szempontból a biztonsági őröknek is segít esetleges fegyverek felkutatásában.

•
•
•

•
•



A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK MEGNEVEZÉSE

A készülék elölnézetben A készülék hátoldala

 1.  LED Lámpa
 2.  Bekapcsolt állapotot jelző kijelző
 3.  Bekapcsoló gomb
 4.  Hangszóró
 5.  Alacsony feszültséget jelző LED
 6.  Aktuális üzemmód kijelzése
 7.  Üzemmód választó kapcsoló
 8.  Lokalizálási felület (pontkeresésnél)
 9.  Lokalizálási felület (nagyobb felületnél)
10.  Elemtartó
11.  Markolat
12.  Csuklópánt

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI
Típus: Kézi tű- és apró vastartalmú fém lokalizáló készülék TY-30
Lokalizálási mód: Mágneses indukció
Lokalizálási sebesség: A vastartalmú tárgy méretétől és a készűlék mozgási sebességétől 

függően:
(Tű keresés esetén) Lokalizálandó tárgy mérete: vastartalmú rögzítő tű (átmérő: 0,7mm 

hossz: 27mm)
Keresési sebesség: 50-80mm/sec (megközelítőleg ruhaneműk 
vasalásának sebességével)

Nagy keresési felület: Max. 3.0-3,5 cm-rel a ruhanemű felett
Pontkereséskor: Max. 3.0-4,0 cm-rel a ruhanemű felett
Érzékelési felület: Nagy keresési felületnél: 40x90 mm  Pontkeresésnél: 35x30 mm
Hang- és fényjelzés: Erős hangszóró, LED fényjelzés
Áramforrás: R03 (2x 1,5V) alkáli elemek (A készülék alacsony elemtöltötség 
esetén jelez)
Méret és súly: Szélesség: 55 mm, hosszúság: 245 mm, vastagság: 57 mm

A Sanko TY-30 -as típusú készülék megfelel a következő irányelveknek és követelményeknek:
89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC



HASZNÁLATI UTSÍTÁS

nagy felület

pontkeresés

1. Bekapcsolás
   
   Állítsa a mellékelt ábrán (3) számmal jelölt kapcsolót “ON” állásba.
   Piros fény jelzi a készülék bekapcsolt állapotát (2) 
   A hagszóró - mellékelt ábrán (4)-es számmal jelölve - három 
   egymást követő hangjezést bocsát ki, továbbá az ábrán (1)-es 
   számmal jelölt LED háromszor felvillan.

Figyelem!

Amennyiben a következő jelenségek bármelyikét tapasztalja, 
kérjük cserélje ki az elemeket újakra.

* Ehhez kövesse a következő oldalon, az 5. pont alatt 
található részletes elemcserével kapcsolatos útmutatót.

- az alacsony elemtöltöttséget jelző LED (5) villog,
- az alacsony elemtöltöttséget jelző LED világít és folyamatos 
  hangjelzést bocsát ki a készülék.
- ha a készülék bekapcsolt állapotban nem működik.

2. Üzemmódváltás

(1) Nagy felületen történő lokalizálási üzemmód
     (WIDE range)

    Állítsa a (7)-es jelzésű kapcsolót “WIDE range” 
    állásba. Ekkor a (6)-os számú kijelző zöld fényt boc
    sát ki. A lokalizálási felület (9), az alábbi ábrán 
    látható. Ez az üzemmód hatékonyan használható 
    nagyobb ruhafelületeken, pl. ruházatok első, hátsó, 
    nyaki és ujj részein.

(2) Pontkeresési üzemmód (SPOT range)
    Állítsa a (7)-es jelzésű kapcsolót “SPOT” állásba.
    Ekkor a (6)-os számú kijelző nem világít. A 
    lokalizálási felület (8), az alábbi ábrán látható.

    Ez az üzemmód segít a textiliparban használatos 
    gombokra, fémtárgyakra adott jelzést, melyek nem 
    képezik a keresés tárgyát. Így gyorsan és 
    hatékonyan megtalálhatók az egyéb, a gépsoron már 
    kimutatott fémtárgyak.



3. A lokalizálási tartomány ellenőrzése

  A lokalizálási tartomány függ keresett tárgy minőségétől, méretétől és a készülékhez viszonított távolságától.
  Ennek meghatározása érdekében végezzen próbavizsgálatot úgy, hogy a készüléket a keresendő tárgy felett  
  mozgatja.

(1) Kizárólag vastartalmú tárgyak lokalizálhatók a műszerrel.
     Speciális, ideiglenesen haszált tűk, melyek nem mágnesezhető anyagból készütek, nem 

             mutathatók ki a készülékkel.
(2) Méret és távolság
     Amennyibe a tű mérete Ø = 0,7 mm x 27 mm:
    WIDE (nagy felületű üzemmód): Maximális érzékelési távolság megköztelítőleg 3,0 - 3,5 mm
    SPOT (pontkeresés üzemmód): Maximális érzékelési távolság megköztelítőleg 3,5 - 4,0 mm
    A fenti tartományokon túl nem érzékelhetők a vastartalmú tárgyak.
    Amennyiben a keresendő tárgy mérete a fenti referencia értéktől eltér, azaz kisebb, úgy 
    maximális érzékelési távolság értelemszerűen csökkenhet.
(3) Minden keresési folyamat előtt győződjön meg a készülék helyes keresési tartományáról, az 
     adott vastartalmú tárgy tekintetében.

Ellenőrizze a készülék megfelelő működését a mellékel próbatárggyal, lsd. alábbi ábra.

Probatárgy - polisztirol hasábra 
ragasztott tű.

Győződjön meg arról, hogy a készülék 
mindkét üzemmódban megfelően 
működik, miközben a próbatárgyat 
keresztirányban mozgatja az érzékelő 
felület felett.

Minden esetben használja a (12)-es jelzésű csuklópántot, annak érdekében, hogy ne 
ejtse le a készüléket.

4. Használat

- Tartsa a készüléket a markolatnál (11) fogva, majd 
   mozgassa annak érzékelő felületet a textilárura 
   helyezve. Mozgási sebesség: 50-80 cm/sec 
   (megközelítőleg megegyezik a normál vasalási 
   sebességgel) Általánosságban elmondható, hogy a 
   készülék érzékenysége a mozgatási sebességgel 
   arányosan növekszik.
- Vastartalmú tárgy érzékelése esetén a készülék hang- 
   és fényjelzést bocsát ki. 
- Ekkor állítsa a készüléket pontkeresési (SPOT) 
   üzemmódba és határozza meg az érzékelt tárgy 
   pontos helyét.

 - Egy adott helyen akár több vastartalmú fémtárgy is lehet a textiliában, ezért a loklizált tárgy 
   eltávolítása után a keresést ismételje meg.
 - Mozgassa a készüléket egyenletesen használat közben. A felülettel nem párhuzamos “himbáló” 
   mozgások a készülék rendellenes működését okozhatják.
 - Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket.

5. Elemcsere

Csúsztassa le az elemtartó fedelét a “háromszög ábrával” jelzett 
pontot lenyomva, lsd. jobb oldali ábra.
Cserélje ki mindkét elemet a szükséges időközönként.



SANKO ELECTRONIC LABORATORY 
CO., LTD.
1677 Hisasue,
Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa,
Japan 213-0026
E-mail: contact@sanko-denshi.co.jp
Tel.  81-3-3254-5033
Fax. 81-3-3254-5055
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