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Hyötyäksesi kaikista laitteesi tarjoamista ominaisuuksista, lue tämä käyttöohjekirja ennen laitteesi käytön 
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ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA SISÄTILOISSA!    
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Hyötyäksesi kaikista laitteesi tarjoamista ominaisuuksista, lue tämä käyttöohjekirja ennen laitteesi 
käytön aloittamista!

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA SISÄTILOISSA!    

Golden  Mask  4  –  parasta  mahdollista  tehoa  kaikentyyppisiin  maaperän  olosuhteisiin. 
Merkittävin  yksittäinen  hyöty  on  laitteen  palautumisnopeus  (recovery  speed),  joka 
mahdollistaa laitteen käytön hyvin metalliroskaisissa olosuhteissa. Metallinetsimen kelat 
toimivat  laajalla  skannausalueella  (Double  D,  DD),  joka  tarjoaa  parhaan  mahdollisen 
suorituskyvyn myös hyvin mineralisoituneessa maaperässä*. Kelageometria mahdollistaa 
myös aiempaa paremman syvyystunkeuman.

Golden  Mask  4  on  valmistettu  korkealaatuisista  komponenteista  ja  materiaalista 
maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi. 
*mineralisoitunut maaperä – käsite, joka kuvaa tietyntyyppistä maaperäkoostumusta, jossa on luonnostaan magneettisia ominaisuuksia 
tai  jotka  ovat  muotoutuneet  magneettisiksi  ihmisen  toiminnan  seurauksena  (metalli-  tai  keraaminen  roskaisuus).  Käsite  ei  sisällä 
merihiekkaa, joka ei sähkönjohtavuudesta huolimatta ole magneettinen. 

1. Ominaisuudet

• Golden Mask 4 toimitetaan 10,5” (27 cm) peruskelalla, joka on valmistettu ABS-
materiaalista  ja  joka  on  muotoiltu  tavalla,  joka  tarjoaa  paremman  mekaanisen 
vakauden ja lämpövaihtelun keston

• Laitteessa on erikoiskaapeli, joka on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja 
jossa  on  yleissuojaus  ja  jossa  on  parempi  mekaaninen  vahvuus  pidemmän 
käyttöiän mahdollistamiseksi. 

• Laittessa on kevyt ja vahva ABS-kotelointi
• Laite on kevyt ja tasapainoinen
• Laitteesta saa hyvän otteen
• Varsi on kolmiosainen
• Varren alaosa on valmistettu hiilikuidusta
• Laitteen mukana toimitetaan automaattilaturi, joka on erityisesti valmistettu Golden 

Maskia varten
• Laitteessa on 5 vuoden takuu eletkroniikalle

2. Tekninen spesifikaatio
• Käyttötaajuus – 18 kHz
• Motion-etsin 
• Automaattinen maahäiriön poisto
• Manuaalinen maahäiriön poisto
• Moniääni-diskriminaatio
• Audio-diskriminaatio
• Säädettävä metallien diskriminaatio
• Säädettävä etsintäsyvyys
• Säädettävä äänensävy
• Säädettävä äänenvoimakkuus
• Innovatiivinen, uusi design, jossa yhdistyvät produktiivisuus ja parempi herkkyys
• Laturi – paristosetti, joka koostuu 10 ladattavasta paristosta 1.2 V AA/ 1000 mAh



• Käyttöaika yhdellä latauksella minimissään 20 tuntia
• Matalan lataustason varoitusvalo (LED)
• Kuulokeliitäntä

3. Toiminnot
 
Metallinetsin koostuu viidestä osasta: 1. kela; 2. varsi, joka yhdistää kelan elektroniikkaan; 
3. keskusyksikkö; 4. kyynärtuki ja 5. paristokotelointi. 

Standardikela
Golden  Mask  4  toimitetaan  10,5”  (27  cm)  DD-peruskelalla.  Kela  on  valmistettu  ABS-
muovista ja sen alapinta on pinnoitettu epoksivaloksella, joka vahvistaa kelan rakennetta 
samalla luoden ilmatiiviin kokonaisuuden. Kelassa on riittävä herkkyys sekä pienten että 
suurten objektien havainnointiin.
Lisävarustekelat
DD 7” (18 cm), DD 8” (20 cm), DD 8x10” (20x25 cm), DD 10X12” (25x31 cm)
DD 12.5” (32 cm), 12.5x15” (32x38 cm);
Pienempikokoisilla keloilla saavutetaan parempaa herkkyyttä pienten objektien (kolikoiden) 
paikantamiseen  ja  niitä  suositellaan  käytettävän  korkeasti  roskaisilla  alueilla. 
Suurempikokoisilla  keloilla  (DD  32  ja  DD  32x38)  saavutetaan  parempaa  herkkyyttä 
suurempikokoisille objekteille ja ne soveltuvat paremmin syväetsintään. Ko. Keloissa on 
10-20 % parempi herkkyys kuin DD 27 cm -kelassa.
Varsi
Varsi on valmsitettu alumiiniputkesta ja se sisältää myös hiilikuituisen varren alaosan (ei 
metallinen) kelan toiminnalle aiheutuvien häiriöiden minimoimiseksi.
Keskusyksikkö
Keskusyksikkö on valmistettu erittäin vahvasta ABS-muovista.
Kyynärtuki
Kyynärtuki  on valmistettu alumiinista ja sen halkaisija on säädettävä paremman otteen 
varmistamiseksi. Kyynärtuki on pehmustettu vaahtomuovilla. 
Paristokotelointi
Paristokotelointi on tehty muovista ja se sisältää paristosetin, joka koostuu 10 paristosta 
AA NiMH 1,2 V/ 1000 mAh. 

4. Kokoaminen/ Purkaminen
Ota varren alaosa (hiilikuitua) käteesi  ja  lisää ensimmäisenä kumiprikat  varren päässä 
olevaan kelanpidikkeen molemmille puolille. Kiinnitä kela kiinni alavarren päässä olevaan 
kelanpidikkeeseen laitteen mukana tulevalla muovipultilla ja kiristä varovasti mutteri kiinni-
asentoon.

Varoitus: 
On  tärkeää  vaihtaa  pitkään  käytössä  kuluneet  kumiprikat  uusiin  prikkoihin  välttääksesi  pultin 



ylikiristämisen ja siten mahdollisen kela-/pulttivaurion. Kelan vaurioituminen vaikuttaa väistämättä 
kelan toimintaan pitkällä aikavälillä.

Seuraavaksi ota varren keskiosa käteesi, avaa muovinen kiristysmutteri nro 6 ja kiinnitä varren 
alaosa (hiilikuitua) varren keskiosaan. Tämä teleskooppinen liitäntä mahdollistaa varren pituuden 
säädön  pituutesi  mukaisesti.  Varmista,  että  varren  alumiinisen  osan  ja  etsinkelan  etäisyys  on 
minimissään 30 cm. Kiristä kiristysmutteri. 

Seuraavaksi ota keskusyksikön sisältävä varren osa käteesi ja avaa iso kiristysmutteri nro 7 ja 
kiinnitä kelan sisältävä varsi keskusyksikön sisältämään varren osaan.  Varmista, että sisäkkäin 
olevat putket ovat lukittuneet toisiinsa asianmukaisesti. Kierrä kaapeli varovasti varren ympäri, jätä 
sopivasti  löysää  jotta  varren  pituuden  säätäminen  esimerkiksi  kuljetuksen  aikana  ei  vaurioita 
kaapelia! 

Varoitus:
90% metallinetsimille aiheutuneista vaurioitusta aiheutuvat kaapelin vioittumisesta huolimattoman 
käytön seurauksena! 

Seuraavaksi  kytke  kaapeli  keskusyksikössä  olevaan  liittimeen  ja  kiristä  hellävaraisesti.  Tämän 
jälkeen metallinetsin on käyttövalmis. 

Purkaaksesi laitteen käy läpi edellä luetellut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

5. Paneeli ja Kontrollit

Kontrollit:
• “POWER LEVEL” -potentiometri – asettaa taustaäänen tason (audio treshold) ja 

säätää laitteen etsintäsyvyyden;



• “AUDIO FREQ.” -potentiometri – säätää äänen tason (audio tone);
 

• “GB” -kytkin – kytkee kahden käyttöasetuksen välillä (manuaalinen / automaattinen 
maahäiriön poisto);
 

• “GROUND BALANCE” -potentiometri – säädin, jolla säädetään sopiva maahäiriön 
poiston taso laitteen ollessa käyttöasetuksella manuaalinen maahäiriön poisto;

• “DISC” -kytkin –  valitsee  kahden  diskriminointitavan  välillä  –  multi-tone 
-diskriminoinnin ja audio diskriminoinnin välillä;
 

• “DISC. LEVEL” -potentiometri – asettaa rautaisten kohteiden hylkäämisen tason; 



• “VOLUME” -potentiometri –  käynnistää  metallinetsimen  ja  asettaa 
äänenvoimakkuuden; 

• “HEADPHONES” -liitin –  littäntäpiste,  jossa mono-kuulokkeet  liittyvät  laitteeseen 
haluttaessa käyttää laitetta kuulokkeilla; 

• “LOWBATTERY” LED-indikaattori  –  ilmaisee  paristojen  lataustason  olevan 
alhainen.

 
6. Kuinka käytän metallinetsintä
“VOLUME”  -potentiometria  käytetään  laitteen  käynnistämiseen  ja  äänenvoimakkuuden 
säätämiseen. 

1. Metallinetsimen  asettaminen  manuaalinen  maahäiriön  poisto   
-käyttöasetukselle (GB MAN)
1. “GB”-kytkin on asetettu asentoon “MAN” ja “DISC” -kytkin on asetettu asentoon 

“MULTI TONE”
2. “POWER LEVEL” -potentiometri on asetettu sellaiseen arvoon, että laite tuottaa 

heikkoa taustasurina-ääntä
3. Käytä “AUDIO FREQ” -potentiometria säätääksesi itsellesi sopivan äänensävyn 

(audio tone)

Aloita kelan liikuttelu hitaasti  ylös-alas (kuva alla) kääntäen samalla hitaasti  “GROUNG 
BALANCE -potentiometriä. 

Kun potentiometri on käännetty kauas vasempaan suuntaan, kuulet matalatasoista ääntä 



kun etsimen kela lähestyy maan pintaa, kun taas potentiometrin ollessa säädettynä kauas 
oikealle kelan etääntyessä maan pinnasta, kuulet korkeatasoista ääntä. 

Säädä potentiometriä siten, että liikuttaessasi kelaa ylös alas äänentaso ei juuri vaihtele tai 
vaihtelu on hyvin vähäistä. 

Tämä asetus  soveltuu  parhaiten  käytettäväksi  matalasti  mineralisoituneessa maaperän 
olosuhteessa. 

Varoitus:
Pidä metallinetsin kaukana metallisista objekteista säätäessäsi maahäiriön poistoa! Manuaalinen 
maahäiriön  poisto  -asetuksella  laitteella  on  suurempi  syvyystunkeuma  verrattuna  käytettäessä 
laitetta automaattinen maahäiriön poisto -asetuksella. 

Etsiäksesi metalliobjeteja sinun tulee liikutella kelaa puolelta toiselle (yllä olevan kuvan 
osoittamalla tavalla) maanpinnan tasoa mukaillen (alla olevan kuvan tavalla). Liikuta kelaa 
aina  hyvin  lähellä  maan  pintaa,  koska  kelan  nostaminen  maan  pinnasta  vähentään 
vastaavassa  määrin  laitteen  syvyystunkeumaa.  Liikeradat  tulee  olla  mahdollisimman 
tasaiset. Nopeammat puolelta toiselle tapahtuvat liikkeet auttavat havaitsemaan enemmän 
pinnassa olevia kohteita,  kun taas hitaammat liikkeet auttavat  paremmin havaitsemaan 
syvällä olevia kohteita. 

  



Kohteiden tarkka sijainti määritellään liikuttelemalla kelaa kahden toisistaan kohtisuoraan 
asettuvien liikeratojen mukaisesti (liikerata muodostaa kuvitteellisen ristin tai X-kirjaimen, 
alla olevan kuvan osoittamalla tavalla). 

2. Metallinetsimen  asettaminen  automaattinen  maahäiriön  poisto   
-käyttöasetukselle (GB AUTO)

1. Aseta “GB”-kytkin asentoon “AUTO”.
Tällä käyttöasetuksella “GROUND BALANCE” -potentiometri ei toimi! Tätä käyttöasetusta 
suositellaan  käytettävän  vahvasti  mineralisoituneessa  olosuhteessa.  Manuaalisen 
maahäiriön  poiston  käyttö  tällaisessa  olosuhteessa  voisi  aiheuttaa  laitteen  liian 
epävakaata  käyttäytymistä.  Tämä  käyttöasetus  soveltuu  hyvin  myös  harrastustaan 
aloitteleville henkilöille. 

7. Diskriminoinnit (audio ja multi tone)
Tämän  laitteen  diskriminointi  on  toteutettu  kahden  audio-diskriminointi  -ominaisuuden 
avulla.

1. Audio-diskriminoinnin käyttö.
Aseta “DISC” -valitsin kohtaan “AUDIO” ja “DISC LEVEL” -potentiometri kohtaan 2-
3.  Asettamalla  “DISC LEVEL”  -säädintä  tätä  korkeampiin  arvoihin  parantaa 
metallien  diskriminointia  -  mutta  syvyystunkeuman  kustannuksella!  Jos  haluat 
diskriminoida  suurimman  osan  ei-rautapitoisista  metalleista  maan  pinnan 
läheisyydessä  (modernit  saasteet),  potentiometri  tule  olla  asetettuna  arvon  7 
yläpuolelle. Kun ei-rautapitoinen kohde on havaittu (kulta, hopea, kupari, pronssi), 
ääni on syvä ja vahva. Mikäli laite havaitsee rautapitoisen metallin (rauta), ääni on 
särähtävä,  lyhytkestoinen  eli  ääni  keskeytyy  nopeasti.  Jos  “DISC LEVEL” 
-potentiometri on asetettu maksimiasentoon täysin vasemmalle, laite toimii tällöin 
“ALL METAL” -asetuksella ilman minkäänlaista metallien diskriminointia!

2.   Multi-tone -diskriminoinnin käyttö.
Aseta  “DISC”  -valitsin  kohtaan  “MULTI TONE”  ja  “DISC LEVEL”  -potentiometri 
kohtaan  2-3.  Asettamalla  “DISC LEVEL”  -säädintä  tätä  korkeampiin  arvoihin 
parantaa metallien  diskriminointia  -  mutta  syvyystunkeuman kustannuksella!  Jos 
haluat  diskriminoida  suurimman  osan  ei-rautapitoisista  metalleista  maan  pinnan 
läheisyydessä  (modernit  saasteet),  potentiometri  tule  olla  asetettuna  arvon  7 



yläpuolelle. Kun ei-rautapitoinen kohde on havaittu (kulta, hopea, kupari, pronssi), 
ääni on korkea. Mikäli laite havaitsee rautapitoisen metallin (rauta), ääni on matala. 
Jos “DISC LEVEL” -potentiometri on asetettu maksimiasentoon täysin vasemmalle, 
laite  toimii  tällöin  “ALL METAL”  -asetuksella  ilman  minkäänlaista  metallien 
diskriminointia!

Palautumisnopeus metallinetsimissä

Golden Mask 4 on valmistettu elektronisista komponenteista tekniikalla, joka mahdollistaa 
korkean  palautumisnopeuden,  joka  taas  puolestaan  parantaa  laitteen  käytettävyyttä 
korkeasti  rautaroskaisissa  olosuhteissa.  Varmistaaksesi  maksimaalisen 
palautumisnopeuden, aseta “DISC LEVEL”  -potentiometri  asentoon 2 ja “DISC”  -kytkin 
asentoon “MULTI TONE”. 

Syvyystunkeuma 

Laitteen syvyystunkeumaa säädetään “POWER LEVEL” -potentiometrilla. Maksimaalisen 
syvyystunkeuman takaamiseksi  käännä potentiometri  täysin  oikealle  kunnes taustaääni 
tulee kuuluviin (audio treshold). 

Kulloinenkin maksimi havaintosyvyys riippuu useista tekijöistä:
 

1.Objektin koko
Mitä suurempi pinta-ala objektilla on, sitä syvemmältä kohde voidaan havaita!

 
2.Kohten asento suhteessa kelan asentoon

Horisontaalisesti asettuneet kolikot (objektit) tulevat havaituiksi helpommin syvemmältä!
 

3. Maaperätyyppi
Laitteen  syvyystunkeuma  ja  etsittävien  kohteiden  havaintosyvyys  pienenee  korkeasti 
mineralisoituneessa  olosuhteessa,  ja  vastaavasti  syvyys  paranee  mitä 
homogeenisemmaksi maasto muuttuu.

4. Diskriminoinnin taso
Jokainen  metallinetsin  riippumatta  merkistä  ja  mallista  havaitsee  syvimmältä  ei-
diskriminointi-asetuksella (“ALL METAL”-asetus). Mitä korkeammalla diskriminointi on, sitä 
huonompi  syvyystunkeuma  laitteella  saavutetaan.  Matalasti  mineralisoituneessa 
olosuhteessa  diskriminoinnin  tasolla  on  pienin  vaikutus  syvyystunkeumaan,  jolloin 
parametrit ovat hyvin lähellä “ALL METAL” -asetusta. 
 

5. Etsimen kelan koko 
Pienempi kela paikantaa ja havaitsee pienet kohteet (kolikot). Suuremmat kelat (>32 cm) 
paikantavat  syvemmältä  ja  ovat  myöskin  paremmin  soveltuvia  suurempien  kohteiden 
etsimiseen. 

6. Objektin maaperässä oloaika
Metalliobjektit,  jotka  on  haudattu  maaperään  enemmän  kuin  5-6  kuukautta  aiemmin 
emittoivat vahvemman signaalin kuin vastikään haudatut.

 
7. Käyttäjän kokemus ja taidot

 



8.  Paristojen lataus
Ladattavien  paristojen  elinaika  on  noin  500-600  latausta/purkua.  Näihin  latausmääriin 
päästään todellisuudessa vain laboratorio-olosuhteissa.

Tämä  metallinetsin  on  varustettu  NiMh  -paristoilla  1000  mAh.  Ennen  laitteen  käytön 
aloittamista laitteen paristoja tulee ladata laitteen mukana toimitetulla automaattilaturilla. 
Yksi  lataus  mahdollistaa  vähintään  20  tunnin  käytön  (kuulokkeiden  käyttö  pidentää 
huomattavasti käyttöaikaa!)

Käytön aikana Low Battery -indikaattori ilmaisee paristojen lataustason vähyyden. Tällöin 
laitteen käyttö pitää lopettaa. Kytke laturin pistoke laitteen “CHARGE” -liitäntäpisteeseen ja 
kytke laturi vasta sen jälkeen sähköverkkoon (220V). Laturissa oleva merkkivalo vaihtuu 
punaiseksi  virransyötön ollessa päällä.  Lataus kestää  noin  4  tuntia  riippuen paristojen 
lataustasosta ja paristojen kapasiteetista. LED-valo vaihtuu vihreäksi kun lataus on valmis. 
Sinun  ei  tarvitse  valvoa  jatkuvasti  latausta,  koska  laturi  kytkee  itsensä  pois  päältä 
automaattisesti.  Paristot  eivät  siis  vahingoitu  mainittua  4  tuntia  pidemmän  latauksen 
seurauksena, vaikkakaan ylipitkää metallinetsimen pitämistä laturissa ei voida suositella 
sähköturvallisuuden nimissä huolimatta laturin automaattisen virransyötön katkaisusta. 

Lopeteltaessa  latausta  toimi  käänteisessä  järjestyksessä:  irroita  laturi  sähköverkosta 
(220V) ennen kuin kytket laturin pois itse laitteesta. 

Uudelleenladattavat  paristot  voidaan  myös  ladata  tupakansytytin-laturista  tätä  varten 
erikseen kehitetyllä autolaturilla. Noudata ko. laturin mukana toimitettavia ohjeita.

Varmistaaksesi maksimin paristojen iän:

1. Älä keskeytä latausta ennen kuin lataus on täysin valmis
2. Uudelleenlataa paristot kun paristot ovat tyhjät
3. Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia

Laturissa on seuraavat ominaisuudet:

Mikäli  punainen LED-valo vilkkuu laturissa, laite tai  paristot ovat oikosulussa. Keskeytä 
lataus tällöin välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Käytännön neuvoja

Pidä  laitteesi  poissa  vedestä  –  vesi  tai  lumi  voivat  tunkeutua  elektroniikkaan  ja 
paristokotelointiin ja se voi vahingoittaa metallinetsintäsi! Laitetta on kuitenkin turvallista 
käyttää märässä ruohossa, koska kela on valettu ilma- ja vesitiiviiksi. 

Varoitus:

Älä jätä metallinetsintäsi märälle ruohikolle tai lumeen jotta estät kosteuden tunkeutumisen 
elektroniikka-boksiin  ja  erityisesti  paristokoteloon!  Kootessasi  laitetta  kosteissa 
olosuhteissa, vältä kosteuden joutumista kaapelin liittimiin!

Käyttäessäsi  laitetta  asutus-  tai  teollisuusalueilla,  laitteen  käyttö  voi  häiriintyä 
sähkömagneettisen häiriön tai metalliroskaisuuden takia. Varmistaaksesi laitteen tasaisen 
toiminnan, tehoasetusta tulee pienentää (POWER LEVEL) ja lisätä diskriminointi-asetusta 



(DISC LEVEL)  joka,  vastaavasti  kuten  aiemmin  luimme,  heikentää  laitteen 
syvyystunkeumaa. 

Käytä  vain  laadukkaita  kuulokkeita,  mielellään  sellaisia,  joissa  on  sisäänrakennettu 
potentiometri äänenvoimakkuuden säätämistä varten. 

Jatkuvan  käytön  ja  toistuvien  liittimet  kiinni  ja  liittimet  irti  -toiminnan  seurauksena  on 
mahdollista, että liittimet huonontuvat (kun kosketat kevyesti liittimiä, laite antaa signaalin 
aivan kuin havaitessaan metallia). Liittimen kontaktipintoja voi puhdistaa varovaisesti esim. 
Neulalla. Voit myös varovaisesti pienentää liittien aukkoja kontaktin parantamiseksi. 

Älä  käynnistä  metallinetsintäsi  silloin  kuin  ulkolämpötila  eroaa  huomattavasti 
sisälämpötiloista (esimerkiksi lämmin huone). Odota ainakin 20-30 minuuttia kunnes laite 
on tasannut lämpötilansa muuttuneeseen olosuhteeseen ennen käynnistystä. 

Älä  käynnistä  laitetta  ladatessasi  laitteen  paristoja  automaattilaturilla.  Tämä  voi 
vahingoittaa laiteesi elektroniikkaa pysyvästi. 

Puhdistaaksesi laitteesi käytön jälkeen, poista lika ja hiekka ja pyyhki kevyesti pehmeällä 
puhdistusliinalla.  Älä  käytä  alkoholia,  polttonesteitä  tai  muita  nesteitä,  koska ne voivat 
vahingoittaa tai poistaa symbolimerkintoja käyttöpaneelista. 

Mikäli  käytät  laitettasi  maasto-olosuhteissa joissa on mahdollisesti  ammuksia tai 
muita  räjähteitä,  ole  erityisen  tarkkana  kaivaessasi  kuoppia,  koska  toiminnasta 
vastuullinen olet ainoastaan sinä – ei miltään osin tämän tuotteen maahantuoja eikä 
valmistaja. Ostamalla tuotteen olet hyväksynyt nämä ehdot. 



 
Takuu ja huolto

 
 
Takuu kortti №_______________________ / Pvm: _______________________
 
 
Käyttäjä: _________________________________________
 
 
Jälleenmyyjä:________________________________________
 
 
Golden Mask 4 -metallinetsimessä on 5 vuoden takuu elektroniikalle, joka käsittää myös 
työn ja materiaalikustannukset  ja ne vahingot,  jotka eivät ole seurausta tahallisesta tai 
välinpitämättömästä  toiminnasta.  Takuu  raukeaa  mekaanisesta  viasta,  vääränlaisesta 
käytöstä tai  laitteen omatoimisesta korjaamisesta (elektroniikkaboksi  tai  paristokotelointi 
on  avattu,  kela  tai  kaapelit  ja  liittimet  ovat  kuluneet  käytössä,  väärän  laturin  käytön 
seurauksena laite on vioittunut tai mikäli vääränlaisia keloja on käytetty). Takuunalainen 
laite  lähetetään Golden Mask -jälleenmyyjällesi  erikseen saatujen  ohjeiden mukaisesti. 
Golden  Mask  -takuuehtojen  mukaisesti  Golden  Mask  -takuupalautuksista  aiheutuvista 
kustannuksista vastaa tämän laitteen omistaja. 

Kuvaus ongelmista (takuu):

 Nro Pvm Ongelmakuvaus Ratkaisu
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