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PIKAOPAS LAITTEEN KÄYTÖLLE:

Kun olet koonnut laitteesi ja asentanut paristot, seuraavia ohjeita 
noudattamalla voit heti aloittaa metallinpaljastimen käytön!

1. Käynnistä laite kääntämällä käynnistyskytkimestä poispäin OFF-
asennosta. 

2. Liitä kuuloke halutessasi laitteen 3,5mm kuulokeliitäntään.
3. LCD-näytöltä löytyvät seuraavat toiminnot:

1. DISC-osoitin (0-99)
2. Low Batt -paristojen ehtymisen indikaattori
3. Menu-rakenne (Sens, Disc, Notch)
4. Target ID keskellä näyttöä (0-99)
5. Sens /Signal, herkkyyden/signaalin voimakkuuden osoitin
6. Disc/Notch-osoitin 
7. Target Indicator, kohdeosoitin

4. Käyttöpainikkeet- ja kytkimet:
1. MENU: Paina MENU, jonka jälkeen LCD-näyttö oosittaa LIGHT, 

SENS, DISC, NOTCH. Jos et paina mitään painiketta, laite palaa 
peruskäyttötilaan.

2. SENS, Herkkyys: Paina MENU valitaksesi SENS. Sen jälkeen paina 
+ tai - -painikkeita säätääksesi herkkyysasetusta. 

3. DISC, erottelu: Erottele ei-halutut kohteet säätämäällä DISC-
asetusta numeerisella asteikolla. Paina MENU ja valitse DISC. Sen 
jälkeen paina + tai - -painikkeita muuttaaksesi asetusta. Asetusarvo 
näkyy näytöllä. 

4. NOTCH: Eliminoi ne kohteet joita et halua etsiä. Paina MENU ja 
valitse NOTCH. Sen jälkeen paina + tai - -painiketta valitaksesi 
jonkin kohteen notchattavaksi. Kyseisen Notchin yläpuolella oleva 
kursori vilkkuu. Paina NOTCH uudestaan, jonka jälkeen kursori 
häviää näkyvistä. 

5. PP, Poinpointtaus: Paina pinpointtia paikantaaksesi kohteen tarkasti 
maasta. 

6. LIGHT, valo: Paina MENU ja valitse LIGHT. Sen jälkeen paina + tai - 
-painiketta säätääksesi valoa sopivaksi. Taustavalo syö paristoja, 
joten sammuta se mikäli et sitä tarvitse. 

Laite muistaa valitut asetukset vaikka laite sammutetaan välillä. 



Kohdearviot: 

Eri kohteiden tuottamia ID-arvoja:

RAUTA: 00-10
5sentin kolikko (dollari): 11-20
Repäisykorkki: 21-40
Sinkkidollari: 41-60
10sentin kolikko (dollari): 61-75
25sentin kolikko (dollari): 76-99

Laite tuottaa kolmiäänistä signaalia riippuen kohteesta. Laite tuottaa matalan 
äänen 5dollarisentin kolikolle, alumiinifoliolle, pullonkorkille tai nikkelirahoille. 
Keskiäänen laite tuottaa repäisykorkeille, sinkille ja kuparisille kohteille. 
Korkean äänen laite tuottaa 25dollarisentille ja hopealle. 

Säädä laitteen DISC- eli erotteluasetus haluamasi mukaisesti sopivalle 
tasolle, jolloin laite hylkää niin sanotut ei-halutut kohteet. Mitä suurempi Disc-
asetus on, sitä vähemmän laite tuottaa signaaleja. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että liian suurella DISC-asetuksella laite voi hylätä 
mielenkiintoisiakin kohteita.

Liikuta kelaa keskinopeaa nopeutta puolelta toiselle etsiessäsi metalleja. Pidä
kela vaakasuorassa maan pinnan lähellä.

Käytä vain laadukkaita alkali-paristoja.

Laitteella on 1 vuoden rajoitettu takuu. 


