
KÄYTTÖOHJEKIRJA

BOUNTY HUNTER GOLD DIGGER(TM)

                     LUEN NÄMÄ OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ!

        För att få den svenskspråkiga manualen kontakta myynti@finndetector.com



Tervetuloa käyttämään Bounty Hunter Gold Digger -metallinetsintä!

LAITTEEN KOKOAMINEN

1. Avaa laatikko ja ota osat esille
1. etsimen runko kädensijalla, etsimen kela ja kelan kiinnitysruuvi + mutteri (coil knobs)
2. ylempi varren osa (paksumpi hopeanvärinen putki, jossa reikiä)
3. alempi varren osa (ohuempi hopeinen putki muovijatkeella)
4. 2 kpl kiinnitinruuveja muovipussista (knobs)

2. Kiinnitä ylempi varren osa etsimen runkoon kahdella kiinnitysruuvilla
3. Paina alemmassa varren osassa oleva nastaa ja liu'uta ylempi varren osa alemman varren osan sisään
4. Kierrä kaapeli varren ympärille
5. Jätä löysää kaapelin kelanpuoleiseen päähän jotta kelan asentoa muutettaessa kaapeli ei kiristy tarpeettomasti
6. Kiinnitä kela muovijatkeeseen, kierrä kela kiinni kiinnitysruuvilla
7. Asenna 2 kpl 9 V alkali-paristoja laitteen rungossa olevaan paristotilaan

HUOM! Käytä vain alkali-paristoja!

LAITTEEN SÄÄTÄMINEN

Seiso suorassa ja säädä laite siten, että etsimen kela ylettyy lähelle maanpintaa. Säädä etäisyyttä maan pintaan varren 
pituutta säätämällä. Löysää vartta kiertävää kaapelia, mikäli jatkat vartta huomattavasti.

HUOM! Älä koskaan säädä kaapeli siten, että kaapeli tai kaapeliliitin joutuu rasituksen alaiseksi. Liika voimankäyttö 
vahingoittaa kaapelia ja liitäntää ja voi siten estää laitteen toiminnan.

NYT AARREJAHTIIN!

Metallinetsimesi  löytää  kaikkia  metalleja  muinaisesineistä  kolikoihin,  sormuksiin  ja  lukemattomiin  kotitalouden 
esineisiin!

HERKKYYSMITTARI

Mittari heilahtaa oikealle kun laite löytää metalleja. Se auttaa signaalin vahvuuden määrittämisessä ja auttaa käyttäjää 
pinpointtaamaan eli löytämään kohteen senttimetrien tarkkuudella. Kun mittari osoittaa täysin oikealle, kohde on juuri 
etsimen kelan alla.

LAITTEEN KOKEILEMINEN 

Opettele laitteen käyttöä kokeilemalla eri kolikoilla ja metalliobjekteilla. Muista, että kolikot ovat maassa vaakatasossa 
– kokeile kolikkoa siis aina vaakatasossa etsimen kelaan nähden. 

HUOM! Älä arvioi laitteen toimintaa sisätiloissa seinissä ja lattioissa olevien metallien antamien häiriösignaalien takia. 
Älä myöskään yritä etsiä kolikkoa lattialta, joka todennäköisesti sisältää rautaa. Opettele laitteen käyttöä vain ulkona.

Kun säädät laitteeen Trash Eliminator -säädintä, kuulet eri ääniä eri metalliobjekteilla. Säätimen ollessa täysin oikeassa 
laidassa kuulet erityyppisiä ääniä eri metallien sattuessa kohdalle. Opettele tunnistamaan eri äänen tasoja käyttämällä 
kolikoita,  neuloja,  ruuvimeisseleitä  ja  pullonkorkkeja.  Pidä laite aina ilmassa kokeillessasi  laitetta  testiolosuhteissa, 
mahdollisimman kaukana kaikista  metallikohteista  kuten omista  kengistäsi,  jotka voivat  sisältää metallia.  Huomaat 
erityyppisiä ääniä – tai ei ääntä ollenkaan! Eri säätimen asetus voi myöskin antaa eri äänisignaalin samalle objektille. 

VIRITYS JA MAAHÄIRIÖN POISTO

Unohda virittäminen! Laite säätyy kulloiseenkin etsintäolosuhteeseen automaattisesti.

KYTKIMET

• POWER / SENSITIVITY (LAITE PÄÄLLE / HERKKYYS), VASEMM. PUOLEINEN KYTKIN
Laite  käynnistyy  kääntämällä  kytkintä  myötäpäivään  eli  oikealle.  Laite  sammuu  kääntämällä  täysin 
vastapäiväiseen suuntaan eli vasemmalle. Mitä oikeammalla kytkimen asetus on, sitä herkemmällä laite on. Jos 
kuulet  jatkuvan  äänisignaalin,  pienennä  hieman  herkkyystasoa  kääntämällä  kytkintä  vastapäivään  eli 
vasemmalle. 



• TRASH ELIMINATOR (METALLIROSKIEN ESTO), OIKEANPUOLEINEN KYTKIN
Kytkimen  ollessa  OFF-asennossa  laite  etsii  kaikentyyppisiä  metalleja.  Laite  antaa  yhdentyyppisen  
äänisignaalin kaikille metalleille. 

SOVELLUTUKSIA 

TRASH ELIMINATOR asennossa 0:
1) Muinaiskohteiden etsintä: muinaiset esineet ovat usein raudasta.
2) Kotitalouden esineet: avaimet, lusikat.
3) Kullan etsintä (vain 1 % maailman kullasta on löydetty – kokeile onneasi ja tee elämäsi hippulöytö!).

TRASH ELIMINATOR asennossa ON:
Asettamalla säätimen on-asentoon laitteesi antaa erityyppisiä äänisignaaleja erityyppisille metalliobjekteille.  
Kytkintä myötäpäivään eli oikealle kääntämällä laitteesi eliminoi metalliroskia. Mitä isommalla säädin on, sitä 
useampi metalliobjekti tulee hylätyksi. 

1) Kolikoiden etsintä.
2) Korujen etsintä.

Nikkeli  kuulostaa  hyvin  samantyyppiseltä  kuin  pullonkorkki  tai  tölkin  repäisyrengas.  Harjaannut  vain  
kokeilemalla laitetta eri kohteilla – ja kaivamalla sekä tunnistamalla kaikki löytämäsi kohteet ylös maasta!

HUOM! Kultasormukset on usein vaikea erottaa tölkin repäisyrenkaista. Aikaa myöten harjaannut tässäkin!

KUULOKKEET

Käyttämällä  kuulokkeita  säästät  paristoja.  Kun  kuulokkeet  ovat  kytketty  laitteeseen,  laitteen  omaa  kaiutin  lakkaa 
kuulumasta. Kuulokkeet mahdollistavat myös hyvin heikkojen signaalien kuulemisen. 

EETTISET OHJEET

Kunnioita lakia ja asetuksia äläkä koskaan etsi metalleja siellä missä sinulla ei ole lupaa tai siellä missä et tiedä onko 
maassa  kaapeleita  tai  räjähteitä.  Täytä  myöskin  jokainen  kaivamasi  kuoppa.  Käytä  esim.  puutarhatyökaluja 
mahdollisimman huomaamattomien kuoppien tekemiseen.

TAKUU

Laitteella on 1 vuoden rajoitettu takuu ostohetkestä lähtien. Takuu kattaa mahdolliset laitteen valmistusviat. Takuu ei 
kata sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen virheellisestä käytöstä. 


