
 
 
 

 
 

GİGRA METAL DETEKTÖRÜ 
 

Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı GIGRA metal detektörü, fiziksel aramalarda, gizlenmiş 
objeleri kolaylıkla algılar ve tehlikeleri zamanında bastırmanızı sağlar. Herhangi bir tehlike durumda 
kullanıcının ellerini ve parmaklarını tam olarak kullanabilmesi için tasarlanmıştır ve ürün elde tutulmaz, 
ele giyilir. Bu da kullanıcıya hareket kabiliyeti sağlar. 
 

GIGRA, yanağın iç tarafındaki en küçük zımba telini algılayacak kadar duyarlıdır fakat yanlış 
sinyalleri engellemek için “nokta belirleme sensörü” kullanılır. Standart 9 voltluk pil normal kullanımda 
4 ay gider ve “düşük batarya” göstergesiyle ürünün devamlı kullanılması sağlanır. 
 

Ürünün dış kısmı deridir ve esnektir. Ürünün üzerine su sıçramasına karşı ve tuzlu suya karşı 
dayanıklıdır. Ayarlanabilir kayışı ve simetrik tasarımı ile her iki ele de giyilebilir. Sensörü elin üst 
tarafına gelecek şekilde çevrilerek, erkek kullanıcıların bayanları kurallara uygun bir şekilde aramasını 
sağlar. 
 
 
Özellikler : 
 

- Titreşimli arama ile gizli On/Off tuşu 
- Bir adet 9 voltluk alkalin pil ile çalışır. 
- Düşük batarya göstergesi 
- Kolay pil değiştirme 
- Herhangi bir ayarlama gerekmez ve kullanıma hazırdır. 
- Metal algılamada titreşim ile bildirim 
- Görsel ve işitsel uyarı bulunmamaktadır. 
-  Ürünün tek bir boyu vardır ve ayarlanabilir dizaynı 

sayesinde herkes tarafından kullanılabilir. 
 
Yüksek duyarlılık : 

- 1.0 cm x 0.10 cm’ lik metal, 3.0 cm uzaklıktan algılanır. 
- Küçük tel objeler 1.75 cm uzaklıktan algılanır. 
- Bıçak ve silah 5.0cm mesafeden algılanır. (metalin 

karışımına bağlı olarak değişir.) 
- Çivileri, çengelli iğneleri, kelepçe anahtarlarını algılar 

 
 
 

 
 
 
Ebat : 7,62 cm x  10,16 cm x 1.9 cm  (elde takılmış halde) 
 
Ağırlık: 62,5 gr (pilsiz) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAHA DUYARLI  
KESİNTİSİZ 
KULLANIM 



 
 
 

 
ELDE TUTULAN ÇUBUK ŞEKLİNDEKİ DETEKTÖRLER İLE GIGRA METAL 

DETEKTÖRÜNÜN KIYASLANMASI 
Küçük bir araştırma sonucunda görülebileceği gibi metal detektör pazarında birçok ürün vardır. 

Diğer elle tutulan çubuk tipi detektörlerle GİGRA’ yı kıyaslarsak, bu iki ürünü kullanan insanların büyük 
bir çoğunluğu “zahmetsiz bir şekilde kullanılan”  GİGRA’ yı tercih etmektedir. Kolay kullanımı, fiyatı ve 
en emniyetli tasarıma sahip olması, bu insanların GİGRA’ yı tercih etmesindeki birçok nedenden 
bazılarıdır. 
 

GİGRA, güvenlik görevlisini hiçbir zaman yavaşlatmaz ve çalışırken karşılaşabileceği 
tehlikelere karşı tepki vermede güvenlik görevlisini engellemez. GİGRA’ yı kullanan güvenlik görevlisi, 
aynı zamanda silahını da rahatlıkla kullanabilir; ayrıca biber gazı, cop gibi aletleri de kullanmasını 
engellemez. Tehlike anında GİGRA, hiçbir şekilde kullanıcının hareketlerini kısıtlamaz ve ona hiçbir 
şekilde engel olmaz. Aynı şey elde tutulan çubuk şeklindeki metal detektörler için söylenemez.  

 
Çubuk tipi metal detektörler, metalin yerini GİGRA gibi hatasız bir 

şekilde belirleyemezler, sadece genel bir bölgeyi işaret ederler.  
Çoğu zaman çubuk tipi metal detektörler yanlış sinyal verir, çünkü onlar 

duvardaki inşaat demirini algılarlar. GİGRA metal detektörü bunu yapmaz. 
Çubuk tipi metal detektörünü kullanan bir kişi, arama yaparken detektörü aşağı 
doğru tutmak zorundadır. Fakat GİGRA kullanan bir kişi, detektörün kontrolünü 
hiçbir zaman bırakmak zorunda değildir. 

GİGRA, çubuk tipi metal detektörler gibi hantal ve kullanışsız değildir ve 
üst ararken en iyi ve en kesin sonucu verir. 

GİGRA metal detektörü, birçok çevre ve durumda mükemmel çalıştığını 
kanıtlamıştır. 

 
GİGRA METAL DETEKTÖRÜ KILIFI 

 
GİGRA’ nın kaliteli kılıfı zarif ve dayanıklıdır. Kılıfı sayesinde GIGRA’ yı kolayca saklayabilirsiniz ve 
sadece 10cm x 12,5cm lik bir alan kaplar ve 4.5cm kalınlığındadır. Kılıf, son derece dayanıklı 
malzemeden yapılmıştır ve GİGRA’ yı en iyi şekilde korur. Çelikten yapılmış klipsi ile kemerli veya 
kemersiz pantolona takılabilir ve kolayca taşınabilir. Cırt cırtlı bir şekilde açılıp kapanır. Bu kılıf 
sayesinde daha kolay taşınır ve her zaman kullanıma hazır bir şekilde saklanabilir.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİGRA ŞARJ ÜNİTESİ VE BATARYA 
 
Gigra şarj ünitesi  230V şebeke elektriği üzerinden batarya dolumu yapılmasını 
sağlar. Bataryanın uzun ömürlü olması, cihazın daha uzun sürelerde kullanılmasını 
sağlamaktadır.   

 
 
 
 
 

 


