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LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA! 

 

 Noudata lakia. Älä käytä laitetta suojelluilla tai sotilasalueilla. Ilmoita löydöistä viranomaiselle 

mikäli laki näin edellyttää. 

 Varoituksia: Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut käyttöohjekirjan. Älä altista laitetta 

äärilämpötiloille (-20 … +60 C). Älä kastele laitetta ääriolosuhteissa (pois lukien kela). 

Huolehdi kuljetuksen aikaisesta säilytyksestä. Älä yritä korjata laitetta itse, mikäli laitteessa 

ilmenee vikaa, vaan ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. Laitteen avaaminen tai 

jokin muu itse tehty korjaustoimenpide mitätöi takuun (2 vuotta).  

  



KOKOAMINEN 

 

 

 

1. Kiinnitä kumiset aluslevyt teleskooppivarteen, kiinnitä sen jälkeen teleskooppivarsi kelaan, 

kiristä varovasti ruuvi 

2. Avaa kiertolukitus, paina lukitusnuppia, jolloin varren osat menevät sisäkkäin, kiristän 

kiertolukitus sopivalle kireydelle. Kierrä kaapeli sopivalle kireydelle varren ympäri, älä kiristä 

liikaa koska kaapeli voi vaurioitua. Kytke kaapelin liitin keskusyksikköön.  

3. Avaa kiertolukitus, paina lukitusnappia, jolloin varren osat säätyvät sisäkkäin. Säädä varren 

pituus sopivaksi. Kiristä kiertolukitus sopivalle kireydelle.  

4. Kiinnitä kyynärtuki varteen omalle paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Avaa kiinnitysruuvit, 

säädä sopivalle etäisyydelle ja kiristä kiinnitysruuvit sopivalle kireydelle. Älä ylikiristä! 

  



LAITTEEN YLEISKUVAUS 

 

 
 

1. Näyttö, josta näkyy asetukset ja muu informaatio 

2. Bluetooth-kuulokkeen moduuli-liitäntä (Bluetooth-kuuloke erikseen tilattava lisävaruste) 

3. Näppäimistö menu-navigointia ja asetuksien muuttamista varten 

4. Maahäiriön säätö ja pinpoint –liipaisin 

5. Kaiutin 

6. Paristonkotelon kansi 

7. ON/OFF –kytkin ja äänenvoimakkuuden säätö 

8. Langallisen kuulokkeen liitin 

9. Etsinkelan liitin 

10. LED-valo 

  



 

Laite toimitetaan 4 kpl AA-paristoilla.  

Avaa paristokotelon kansi. Lisää paristot huomioiden + ja - -napaisuus.  

Normaali käyttöaika yhdelle paristosetille on 25-30 tuntia. Voi vaihdella paristojen valmistajasta 

riippuen. 

Suositellaan käytettävän AA-alkaliparistoja parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Hyvälaatuisia 

NiMH-akkuja voi myös käyttää. Suositellaan minimissään 2500 mAh akkuja.  

Paristojen latauksen merkkivalo: Battery-ikoni näytöllä ilmoittaa käytettävissä olevan paristojen 

latauksen käytön aikana. ”Lo”-viesti ilmestyy näytölle kun paristot alkavat olla ehtyneet. Laite 

sammuu hetken kuluttua itsestään, mikäli paristoja ei ole vaihdettu uusiin.  

  



NÄYTTÖ 

 

 

1. Valikko, jonka kautta hallinnoidaan laitteen kaikkia ominaisuuksia ja asetuksia 

2. Target ID ja väriasteikko 

3. Osoitin, joka osoittaa metalliobjektin ID-luvun ja sijainnin väriasteikolla (ID-asteikolla), näkyy 

pelkkä kursori kun signaali on heikko, on reunustettu mustalla jos signaali on vahva 

4. Etsintämoodi-osoitin 

5. Näytön keskialue, näyttää numeroarvona Target ID:n kohteita etsittäessä, maahäiriön 

poiston asetuksen numeroarvona kun maahäiriön poistoa asetetaan ja kohteen oletetun 

syvyyden kun käytetään pinpoint-toimintoa 

6. Näytön oikea yläkulma, näyttää maahäiriön poiston hienosäädön kun maahäiriön poistoa 

asetetaan, ja etsinnän aikana näyttää maahäiriön poiston asetuksen  

7. Maaperän mangeettisen mineralisaation osoitin (%) 

8. Paristojen latauksen taso 

9. Tracking ON / OFF –osoitin 

10. Osio, jossa näytetään varoitusviestit 

 

  



LAITTEEN OIKEAOPPINEN KÄYTTÖ (incorrect = väärä, correct = oikea) 

 

 
 

 



PIKAKÄYTTÖ 

 

1. Koko laite kokoamisohjeen mukaisesti 

2. Asenna paristot napaisuusohjeen mukaisesti 

3. Käynnistä laite käynnistä-kytkimestä (ON/OFF) 

4. Kun laite on käynnissä, laite on automaattisesti Two Tone –moodissa (kaksi-ääni –moodi). 

Voit vaihtaa moodia etsintäalueen mukaisesti. Jos esimerkiksi etsit hiekkarannalla, käytä 

Beach (hiekkaranta) –moodia.  

5. Säätääksesi maahäiriön poiston asetuksen, paina ja pidä liipaisinta eteenpäin-asennossa ja 

pumppaa etsinkelaa ylös alas maan pinnan yläpuolella (minimissään 3 cm etäisyydellä 

maasta ja siitä ylöspäin), kunnes laite ilmaisee toimenpiteen valmistuneen äänimerkillä  

6. Voit säätää herkkyysasetusta ”Gain” tarpeen mukaan. Mitä suurempi Gain-asetus, sitä 

parempi tunkeuma. Jos ympäristössä on häiriötekijöitä, korkea Gain-asetus saattaa tuottaa 

enemmän haamupiippauksia matalampaan asetukseen verrattuna (laitteesta tulee herkempi 

ja epävakaampi korkealla asetuksella) 

7. Testaa laitetta erilaisilla metalliobjekteilla jotta opit tunnistamaan laitteen tuottamat signaalit 

toisistaan 

8. Jos haluat hylätä matalan ID:n kohteet korkeamman ID:n omaavista kohteista, voit käyttää 

ID Filter –toimintoa hylätäksesi ko. arvon alla olevat kohteet pois. Esimerkiksi, jos haluat 

hylätä ferriittiset metallit ID-luvulla 20 pois, aseta ID Filter –asetuksen arvoksi 21 

9. Voit nyt aloittaa etsinnän 

10. Koska laitteesi on ns. motion-etsin, laitetta tulee liikutella edes takaisin puolelta toiselle. 

Säilytä noin 5 cm korkeus maan pinnasta. Jos et liikuta laitetta ohjeen mukaisesti edes 

takaisin, laite ei myöskään tuota signaaleja. 

11. Kun kohde on löytynyt, laite ilmaisee kohteen tyypin ID-luvulla näytön keskiosassa. Laite 

tuottaa myös äänen valitun moodin mukaisesti.  

12. Pinpointtaa kohde tarkasti painamalla Pinpoint-liipaisinta, ja kaiva löytö ylös  

  



VALIKKO 

 

 

Voit liikkua valikossa ylös-alas –suuntapainikkeilla. 

Voit muuttaa asetuksia + ja - -painikkeilla.  

Jos painat em. painikkeita pohjassa, selaat tai muutat asetuksia nopeammin.  

Jos mitään painiketta ei paineta hetkeen, laite palautuu automaattisesti MODE-valintaan. Vedä 

liipaisinta jos haluat suoraan MODE-valikkoon ilman odottelua.  

 

MOODIT 

Racerissa on 4 etsintämoodia. Kukin moodeista sopii eri tyyppisiin olosuhteisiin. Moodit on nimetty 

seuraavasti: All Metal eli kaikki metallit, Two Tone eli kaksi-ääni, Three Tone eli kolmi-ääni ja Beach 

eli hiekkarantamoodi. Voit helposti muuttaa moodia suuntapainikkeilla käytön aikana.  

 

GAIN eli HERKKYYS 

Herkkyysasetusta suurentamalla laite tunnistaa kohteet syvemmältä. Korkea herkkyysasetus voi 

kuitenkin aiheuttaa laitteen toimintaan epävakautta ympäristön häiriötekijöistä riippuen.  

Asetus on arvoltaan 01-99.  

Kaikissa moodeissa on tietty tehdasasetettu herkkyysasetus. Asetusta voi muuttaa käytön aikana. 

Säätö ei vaikuta muiden moodien vastaavaan asetukseen.  

Yleensä suositellaan noin 75% asetusta. Kokeile korkeampia asetuksia, mikäli haluat lisää syvyyttä 

ja herkkyyttä. 

 



THRESHOLD eli ÄÄNEN KYNNYSARVO tai taustaääni 

Taustaääni eli THRESHOLD on laitteissa yleisesti käytössä oleva toiminto. Suurentamalla laitteen 

äänen kynnysarvoa suurennat laitteen herkkyyttä. Korkea asetus kuuluu jatkuvana taustaäänenä, 

josta on helppo tunnistaa pienetkin äänen tason muutokset.  

 

ID FILTER eli ID-suodatus 

Target ID –arvo perustuu metallisen kohteen sähkönjohtavuuteen. Luvun perusteella on mahdollista 

tunnistaa eri metalleja toisistaan sekä tietenkin myös erotella eri kohteita toisistaan ID-suodatuksen 

avulla, mikäli siis haluat erotella matalan ID:n kohtee korkeamman ID:n kohteista.  

Target ID on lukuarvoltaan 01-99.  

ID-suodatuksella arvoa pienemmät kohteet eivät tuota signaalia. Näin voit helposti estää ei-haluttuja 

kohteita tuottamasta signaalia laitteen käytön aikana.  

ID-suodatusta ei voi käyttää kaikki metallit –moodissa. ID-suodatus on esiasetettu Two Tone, Three 

Tone ja Beach –moodeissa.  

 

TRACKING eli JATKUVA MAAHÄIRIÖN SÄÄTÖ KÄYTÖN AIKANA 

Kun Tracking-toiminto on aktiivinen eli 01-asetuksella, laite skannaa maaperää jatkuvasti säätäen 

itsestään maahäiriön poistoa sopivalle tasolle. Maaperän näkymättömät muutokset huomioidaan siis 

jatkuvasti käytön aikana.  

 

FREQ. SHIFT eli TAAJUUDEN MUUTTAMINEN 

Ominaisuuden avulla laitteen käyttötaajuutta muunnetaan, jotta samalla alueella toimivien muiden 

metallinpaljastin-laitteiden tuottamat häiriöt estetään (= estetään saman taajuusalueen käyttö tämän 

toiminnon avulla). Jos laite tuottaa paljon häiriösignaaleja vaikka kela osoittaa kohti taivasta, se voi 

johtua ympäristöstä tulevasta häiriösäteilystä tai liian korkeasta herkkyysasetuksesta. Tässä 

tapauksessa pienennä ensin herkkyysasetusta. Jos häiriö ei poistu, kokeilen sen jälkeen tätä 

toiminto eli taajuuden muuttamista. Tarjolla on 5 eri taajuutta, tehdasasetettu vaihtoehto on taajuus 

numero 3.   

 

AUDIO TONE eli äänen taso 

Tätä asetusta muuttamalla voit muuttaa varoitusäänien tasoa ja Thresholdia haluamasi mukaisesti. 

Valittavana on 5 erilaista äänen tasoa, korkeasta matalaan. Tämä asetus ei vaikuta raudan 

tuottamaan ääneen. Three Tone –moodissa tämä toiminto on ei-aktiivinen eli ei ole muutettavissa. 

Toiminto muuttaa Thresholdia All metal –moodissa ja kulta/ei-ferriittiisen ääntä Two Tone ja Beach 

–moodeissa.  

 

 

 

 



 

VIBRATION eli VÄRINÄ 

Laite tuottaa palautetta käyttäjälleen myös värinän avulla. Toimintoa voi käyttää joko itsenäisesti 

yksin tai yhdessä laitteen tarjoaman äänimaailman kanssa. Jos varoitusäänet on pudotettu pois 

päältä valikosta, laite antaa kaiken palautteen värinän kautta.  

Värinän voimakkuus on 5-portainen. Kun voimakkuus on 0-asetuksella, värinä on aktivoitu pois 

käytöstä. Jos voimakkuus on 1-asetuksella, laite tuottaa värinän pitkänä, ja asetuksella 5 värinät 

ovat lyhyitä ja nopeita.  

Värinän voimakkuus voi vaihdella kohteen syvyyden ja signaalin voimakkuuden sekä 

etsintänopeuden perusteella. Värinän asetus palautuu tehdasasetuksella kun laite on sammutettu. 

Asetus on yleinen, joten muutos yhdessä moodissa vaikuttaa kaikkiin moodeihin.  

Värinää ei voi tuntea All Metal –moodissa, jos signaali on hyvin heikko. Se havaitaan vasta kun 

signaali on riittävän voimakas. Toisin sanoen, värinä ei käynnisty samassa suhteessa kun 

varoitusääniä alkaa kuulua, vaan vasta kohteiden ollessa matalammissa syvyyksissä. Tästä syystä 

on tärkeää huomata, että mikäli laitetta käytetään pelkästään värinän kautta, laite ei rekisteröi syvällä 

olevien kohteiden aiheuttamia heikkoja signaaleja. 

Värinän voimakkuus pinpoint-moodissa on vakio, joten sitä ei voi muuttaa ko. moodissa. Kun kohde 

lähestyy kelan keskiosaa pinpointtauksen yhteydessä, värinän intensiteetti kasvaa mitä lähemmäksi 

kohde tulee kelan keskiosaan nähden.  

 

BACKLIGHT eli TAUSTAVALO 

Backlight-toiminnon avulla voit valita haluamasi mukaisen näytön valaistusasetuksen valikossa. 

Näppäimistö ja näyttö ei ole valaistu jos asetus on 0.  

Jos haluat että näyttö on valaistu koko ajan, paina alas-nuolta ja liipaisinta yhtä aikaa, jolloin näyttö 

valaistaan koko ajan. Peruutat takaisin automaattisesti sammuvaan valaistukseen tekemällä saman 

toimenpiteen uudestaan eli suorittamalla alas-nuoli ja liipaisin –yhdistelmän uudestaan. 

 

 

 

 

 



LED FLASHLIGHT eli ETSINTÄALUEEN LED-VALAISU 

LED-valon avulla voit valaista etsittävän alueen esimerkiksi yö-aikaan. Toiminto kuluttaa virtaan, 

joten emme suosittele toimintoa käytettävän jatkuvasti päiväkäytössä.  

Kytket LED-valon päälle painamalla ylös-nuolta ja liipaisinta yhtä aikaa. Sammutat valaisimen 

tekemällä saman toimenpiteen uudestaan. 

 

 

KÄYTTÖMOODIT 

 

ALL METAL ELI KAIKKI METALLIT 

All Metal –moodi tarjoaa parhaan mahdollisen syvyystunkeuman. Muista moodeista poiketen tässä 

moodissa Threshold-taustaääni on kuuluvilla jatkuvasti.  

Tätä moodia käytettäessä laite ei erottele kohteita toisistaan, eli laite rekisteröi kaikki metallit ja 

tuottaa niistä asiaankuuluvan signaalin sekä ID-luvun. Kohteita voivat olla metallit ja 

mineralisoituneet kivet. Laite tuottaa saman äänisignaalin kaikille kohteille riippumatta kohteiden 

metallityypistä.  

Herkkyys ja threshold-arvot on asetettu tässä moodissa asetukselle, joka tarjoaa parhaan 

mahdollisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. Voit vaihtaa näitä arvoja mieltymyksesi ja 

olemassa olevan maastotyypin perustella.  

ID-suodatus –toiminto ei ole käytössä tässä moodissa.  

Suosittelemme käyttämään laitetta tässä moodissa kun erottelulla ei ole merkitystä (halutaan löytää 

kaikki metallit!), ja kun alueella ei ole paljon metalliroskaa tai ns. kuumia kiviä (mineralisoituneita 

kiviä).  

 

 

 



EROTTELUMOODIT (TWO TONE, THREE TONE, 

BEACH) 

Edellisestä moodista poiketen, tässä moodissa Threshold-taustaääni ei ole kuuluvilla. Laite tuottaa 

äänisignaalin vain kun metallinen kohde on löytynyt. Laite tuottaa rasahtavan äänen mikäli 

herkkyysasetus ei ole riittävällä tasolla tässä moodissa. Tästä syystä herkkyyden asettaminen tulee 

suorittaa alueella jolla ei ole metalleja välittömässä läheisyydessä, kela kohti taivasta osoittaen, jotta 

laite on vakaa ja tuottaa puhtaita signaaleja.  

Moodeissa on pieniä käytännön eroja, joskin ne muistuttavat paljon toisiaan ominaisuuksiltaan. ID-

suodatusta on tavanomaista käyttää näissä moodeissa. ID-suodatuksen arvo on tehdasasetuksella, 

mikäli et ole muuttanut asetuksen arvoa itse. Voit muuttaa ID-suodatusta käytön aikana normaalisti 

kaikissa em. erottelumoodeissa.  

 

TWO TONE –MOODI 

Two Tone-moodi eli kaksi-ääni –moodi tarjoaa parhaan mahdollisen syvyystunkeuman näistä 

kolmesta erottelumoodista. Moodia suositellaan käytettävän alueilla, joilla ei ole paljon 

metalliroskaisuutta. Olosuhteessa, jossa on enemmän kiviä ja metalliroskaisuutta, laite rekisteröi 

kohteita syvemmältä jos käytät ID-suodatusta ja liikutat kelaa puolelta toiselle hitaammin (aikaa 

kuluu noin 1 sekunti per swingi eli kelan siirto oikealta vasemmalle, 2 sekuntia edes takaisin = koko 

swingi). ID-suodatus on esiasetettu arvolle 10. Voit muuttaa asetusta haluamasi mukaiseksi käytön 

aikana.  

Tässä moodissa laite tuottaa matalan äänen raudalle ja muille metalleille normaalin perusäänen, 

joka on tuttu All Metal –moodista. Äänen sävelkorkeus muuttuu mitä lähempänä kohde on kelaa.  

Suosittelemme kokeilemaan laitetta koeolosuhteessa eri objekteilla ennen siirtymistä 

kenttäolosuhteeseen, jotta tutustut erottelumoodiin hyvin ennen todellista käyttöä. Käytä 

esimerkkiobjekteina mineralisoituneita kiviä ja yleisimpiä metalliobjekteja kuten rautanauloja, 

nappeja ja kolikoita.  

 

THREE TONE –MOODI 

Tässä moodissa laite tuottaa matalan, murisevan äänen raudalle, matalan äänen kullalle ja 

alumiinifoliolle, sekä korkean äänen kuparille, vaskille ja hopealle.  

Suosittelemme käyttämään moodia alueilla, jossa on paljon erityyppisiä metalleja. Samoin moodi on 

käyttökelpoinen kolikkojahdissa hyvin roskaisilla alueilla.  

Voit säätää ID-suodatusta tässä moodissa samalla tavoin kuin Two Tone-moodissa säätämällä ID-

suodatuksen arvoa etsittävien kohteiden mukaisesti.  

 

BEACH –MOODI 

Tämä moodi on kehitetty käytettäväksi olosuhteissa, joissa maaperä on sähköä johtava. Tällaisia 

olosuhteita ovat märät hiekkarannat ja muut emäksiset maaperät.  



Muista moodeista poiketen, laite maabalansoi arvojen 0-90 välillä, kun muissa moodeissa laite 

maabalansoi 40-90 välisillä arvoilla. Laite siis kykenee huomioimaan sähköä johtavan maaperän 

vaikutukset etsintään paremmin tässä moodissa kuin muissa edellä mainituissa moodeissa.  

Kuten Two Tone –moodissa, tässä moodissa laite tuottaa matalan äänen raudalle ja muille 

metalleille normaalin perusäänen, joka on tuttu All Metal –moodista. Äänen sävelkorkeus muuttuu 

mitä lähempänä kohde on kelaa. 

Muista moodeista poiketen, ID-suodatus on tehdasasenteisesti asetettu arvoon 40, jotta laite hylkää 

maaperästä tulevat rautapitoisten kohteiden ja maaperän itsensä tuottamat ei-halutut signaalit.  

Suolainen vesi ja emäksinen maaperä ovat merkittävästi sähköä johtavia elementtejä. Jotkin laitteet 

eivät sovellu ollenkaan ko. olosuhteisiin tästä johtuen. Tämä moodi ehkäisee konduktiivisen 

maaperän itsensä aiheuttamat häiriösignaalit parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

 

MAAHÄIRIÖN POISTO 

Maahäiriön poisto voidaan säätää Racerissa kolmella tavalla: Automaattisesti, Manuaalisesti tai 

Tracking-toiminnon avulla. 

Jos painat liipaisinta eteenpäin balansoidessasi laitetta, laite kytkeytyy All Metal –moodiin 

riippumatta siitä missä moodissa laite oli.  

Kun maabalansointi on suoritettu, maahäiriön poiston arvo näkyy näytön oikeassa yläkulmassa 

Ground Phase –kohdassa.  

 

AUTOMAATTINEN MAAHÄIRIÖN POISTON ASETTAMINEN 

Voit asettaa automaattisen maahäiriön poiston kaikissa etsintämoodeissa seuraavalla tavalla: 

1. Etsi alue jolla ei ole metalleja lähettyvillä (ilmassa, sivustoilla, maaperässä) 

2. Työnnä liipaisinta eteenpäin (GB arvo ja Pump the coil –ikonit ilmestyvät näytölle) ja aloita 

kelan pumppaaminen ylös alas 15-20 cm korkeudella maasta siten että kela asettuu 

liikeradan alimmassa kohdassa noin 3 cm etäisyydelle maasta 

3. Jatka kunnes kuulet äänimerkin, joka indikoi toimenpiteen olevan nyt valmis. Normaalisti 2-

4 pumppausta riittää. 

4. Maahäiriön poiston arvo näkyy nyt näytöllä. Voit tehdä toimenpiteen koska tahansa 

uudestaan painamalla liipaisinta ja pumppaamalla kelaa uudelleen, kunnes äänimerkki 

osoittaa toimenpiteen olevan valmis 

5. Varmistat että maahäiriön poisto on kunnossa, kun suoritat edellä mainitun toimenpiteen 2-

3 kertaa, ja GB arvo ei eroa 1-2 numeroa edellisestä arvosta – tällöin voit olla varma että 

toimenpide on mennyt oikein 

6. Jos laite ei jostain syystä kuitenkaan tuota äänimerkkiä, joko maaperä on liian konduktiivinen 

tai maahäiriötä ei ole laisinkaan, tai metalliobjekti on juuri kelan alapuolella (näin ei siis pitäisi 

olla, koska alue pitäisi olla puhdas!!). Tällöin voit säätää laitteen maahäiriön poiston 

manuaalisesti.  

Kun liipaisin on vapautettu, laite jatkaa All Metal –moodissa, ja maahäiriön poiston arvoa voit 

hetken aikaa hienosäätää myös manuaalisesti. Voit siis hienosäätää automaattisesti luettua 

arvoa myös käsin tässä kohtaa. Jos et halua hienosäätää, vedä liipaisinta kerran, jolloin laite 

palautuu takaisin päänäkymään.  



 

MANUAALINEN MAAHÄIRIÖN POISTON ASETTAMINEN 

Tämä toiminto mahdollistaa maahäiriön poiston asettamisen manuaalisesti eli käsin. Sitä ei 

suositella ensisijaisena tapana, koska säätäminen vie oman aikansa. Kuitenkin toiminto voi olla 

suositeltava juuri esimerkiksi silloin, kun automaatinen toiminto ei toimi edellä kuvatun kaltaisesti, 

esimerkiksi silloin kun maaperä on märkää hiekkaa, hyvin emäksistä tai suolainen, maaperä on 

muutoin metallipitoinen tai mineralisoitunut, tai kyseessä on jyrätty/aurattu pelto, tai kun maaperässä 

on hyvin vähän mineralisaatiota. Toiminto vaatii harjaantumista laitteen käytössä, joten 

suosittelemme käyttämään ensisijaisesti automaattista maahäiriön poiston asettamista.  

Säätääksesi laitteen maahäiriön poiston manuaalisesti, sinun tulee tehdä seuraavat toimenpiteet: 

1. Etsi alue jolla ei ole metalleja lähettyvillä (ilmassa, sivustoilla, maaperässä) ja kytke laite All 

Metal -moodiin 

1. Kuuntele maaperän tuottamia haamuääniä arvioidaksesi maaperän häiriön tasoa: Pumppaa 

kelaa ylös alas kuten aiemmin kuvattiin: 

a. Jos ääni nousee korkeammaksi silloin kun nostat kelan poispäin maasta katsottuna, 

arvo on liian matalalla, toisin sanoen maaperän arvo on negatiivinen, eli asetusta 

tulee suurentaa + -painikkeella  

b. Jos ääni nousee korkeammaksi silloin kun lasket kelaa lähemmäksi maata, arvo on 

liian korkealla, toisin sanoen maaperän arvo on positiivinen, eli asetusta tulee 

pienentää miinuspainikkeella 

2. Työnnä seuraavaksi liipaisinta eteenpäin kerran ja vapauta. Asetusarvo näkyy näytöllä 

hetken aikaa. Voit palata takaisin edelliseen näkymään vetämällä liipaisinta kerran. 

 
3. Maahäiriön poiston arvot voi säätää 0…99 välillä. Jokainen näistä lukuarvoista on puolestaan 

säädettävissä kahden kymmenesosan tarkkuudella (20, 40, 60, 80, 100, ground phase-

näkymässä). Esimerkiksi yllä näkyvässä kuvassa tarkka arvo on 70.80. Arvoa voi muuttaa 

plus- ja miinuspainikkeilla.  

4. Jatka edellä mainittuja toimenpiteitä niin kauan että maaperän tuottama ääni on kokonaan 

eliminoitu. Joillakin alueilla ääni ei täysin eliminoidu. Siinä tapauksessa kuuntele maaperän 



tuottamaa ääntä ja mikäli ääni lähestyttäessä kelalla maata ja poistuttaessa ylöspäin maasta 

ei ole toisistaan eroava, maahäiriön asetus on asetettu oikein.  

 

TÄRKEÄÄ! Kokeneet käyttäjät säätävät yleensä maahäiriön poiston asetuksen lievästi 

positiiviseksi (heikko mutta korvin kuultavissa oleva ääni kuuluu kun kela lähestyy maan 

pintaa). Tällä menetelmällä voidaan saavuttaa parempia tuloksia löytöjen osalta, erityisesti 

jos etsittävänä on hyvin pieniä kohteita.  

 

 

TRACKING eli JATKUVA MAAHÄIRIÖN SÄÄTÖ KÄYTÖN AIKANA 

 

Tätä vaihtoehtoa käyttämällä käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia maahäiriöasetuksiin. 

Toiminto voidaan aktivoida menusta asettamalla toiminnon 01 –arvoon. Sana ”Tracking” ilmestyy 

näkyviin näytön oikeaan alakulmaan. Laite päivittää maahäiriön poiston asetuksen kulloiseenkin 

olosuhteeseen sopivaksi. Toiminto ei ilmoita äänimerkein toiminnastaan, vaan se toimii taustalla 

jatkuvasti ilman erillistä palautteenantoa.  

Kun Tracking-toiminto on aktivoitu, laite voi aluksi tuottaa äänekkään äänimerkin kun laite havaitsee 

muutoksen maaperässä (esim mineralisoituneen kiven aiheuttamana) tai mikäli laite havaitsee 

metallisen kohteen. Tässä tapauksessa heiluta laitetta kohteen yläpuolella, josta signaali alun perin 

ilmestyi. Jos ääni pysyy samana ja ID ei muutu, äänisignaalin lähde on todennäköisesti 

metalliobjekti. Jos ääni taas muuttuu tai häviää muutaman heilautuksen jälkeen, laite on havainnut 

muutoksen maaperässä tai esimerkiksi kiven, jonka laite on rekisteröinyt maahäiriön lähteenä eikä 

ylös kaivamisen arvoisena kohteena.  

Suosittelemme että käytät Tracking-toimintoa All Metal –moodissa.  

Emme suosittele Tracking-toimintoa käytettävän erottelumoodeissa parhaan suorituskyvyn 

saavuttamiseksi.  

Tracking-toimintoa kannattaa käyttää silloin kun alueen maaperän olosuhde on vaihteleva, tai mikäli 

alueella on hajanaisia mineralisoituneita kiviä. Jos käytät Tracking-toimintoa alueella jossa on paljon 

ns. kuumia kiviä, laite ei välttämättä kykene eliminoimaan ko. kohteita pois. Laite saattaa tällöin myös 

jättää ilmaisematta pienet ja syvällä olevat kaivamisen arvoiset kohteet.  

TÄRKEÄÄ! Varmista että Tracking-toiminto ei ole aktiivinen kun testaat laitetta ns. ilmatestillä! Tällöin 

laite pyrkii eliminoimaan ilmassa olevan kohteen, jolloin signaali on heikompi ja syvyystunkeuma eli 

tässä tapauksessa ”ilmatunkeuma” myös tällöin heikkenee.  

 

MAAHÄIRIÖN ARVOT 

Maahäiriöllä on mitattavissa olevat arvot, jotka asettuvat seuraavan taulukon mukaisesti: 

0-25   Märkä suolavesi tai märkä emäksinen maaperä 

25-50 Märkä suolavesi ja märkä emäksinen maaperä, jonka yläpuolella on 

kuiva kerros 

50-70 Tavallinen, köyhä maaperä 

70-90 Korkeasti magneettinen maaperä, magnetiitti tai muu vastaava korkeasti 

mineralisoitunut maaperä, musta hiekka 

 



TÄRKEÄÄ TIETÄÄ MAAHÄIRIÖN POISTOSTA 

1) Kun käynnistät laitteen, maahäiriön poiston asetus on 90 tehdasasetuksena. Automaattinen 

maahäiriön poisto kaikissa moodeissa säätyy 40-90 välillä ja säätyy 0-90 välillä kun käytössä 

on Beach –moodi.  

2) Jos maaperän mineralisaatio on liian matala, automaatinen maahäiriön poiston asettaminen 

ei välttämättä onnistu muissa moodeissa kuin Beach-moodissa. Kokeile tällöin manuaalista 

asettamista.  

3) Voit testata maahäiriön poiston tarkkuutta pinpoint-moodissa. Kun maahäiriön poiston 

asettaminen on tehty, ja jos laite ei tuota mitään signaalia tai jos laite tuottaa hyvin heikon 

signaalin kun siirrät kelaa lähemmäksi maan pintaa pinpoint-moodissa, maahäiriön poiston 

asetus on tehty oikein. Jos ääni voimistuu kelan lähestyessä maata, maahäiriön poiston 

asetus ei ole kunnossa. Tässä tapauksessa vaihda yksinkertaisesti paikkaa. Jos maahäiriön 

poiston asettaminen ei näistä yrityksistä huolimatta onnistu, sinun tulee jatkaa etsintää ilman 

maahäiriön poiston käyttöä. 

 

Aloittaaksesi etsinnän ilman maahäiriön poiston asettamista eli ”nolla-maahäiriön poiston 

asetuksella”, käynnistä laite uudestaan. Jos kuulet äänen kun kela kulkee maan pinnan 

lähettyvillä, kytke laite Two Tone tai Three Tone-moodille (tarkista myös herkkyysasetus!), 

tai mikäli olet hiekkarannalla, kytke käyttöön Beach-moodi.  Jatka etsintää sen jälkeen kun 

olet nostanut ID-suodatuksen arvoa niin korkealle, että ääni häviää. Koska ID-suodatus ei 

ole aktiivinen All Metal –moodissa, et voi jatkaa etsintää jollet voi eliminoida ääntä pois.  

 

4) Kun maahäiriön poiston asetus on tehty, se säilyy käyttökelpoisena pitkiäkin aikoja 

suurimassa osissa etsintäalueita. Jos kuitenkin liikut alueelle jossa on tehty maansiirtotöitä, 

maantäyttöä tai mikäli kohtaat geologisesti monikerroksisia alueita, maahäiriön poiston 

asettaminen tulee tällöin tehdä uudestaan, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla 

uudessakin olosuhteessa.  

 

GAIN eli HERKKYYS ja THRESHOLD eli ÄÄNEN KYNNYSARVO 

Herkkyyden ja äänen kynnysarvon säätäminen on kriittistä, jotta etsintä on mahdollisimman vapaata 

virhesignaaleista eli haamupiippauksista. On myöskin mahdollista saavuttaa keskiverto-suorituskyky 

perusasetuksilla ilman suurempia asetusmuutoksia. Kuitenkin, jotta saisit parhaan suorituskyvyn irti 

laitteestasi, asetusten muutoksia on hyvä tehdä kulloisenkin maaperän olosuhteen ja etsittävän 

kohteen edellyttämällä tavalla.  

 

HERKKYYS JA ÄÄNEN KYNNYSARVO ALL METAL-MOODISSA 

Kuten aiemmin on kuvattu, All Metal –moodissa etsintää suoritetaan jatkuvan taustaäänen ollessa 

kuuluvilla. Taustaäänen voimakkuudella on suora yhteys laitteen suorituskykyyn, kun etsitään 

pienempiä ja syvemmällä olevia kohteita. Kynnysarvo on säädettävissä sopivalle tasolle asetuksista 

aiemmin kuvatulla tavalla. Jos kynnysarvo on asetettu liian korkealle, kohteen tuottamaa signaalia 

ei välttämättä huomaa. Vastaavasti, mikäli kynnysarvon on asetettu liian matalalle tasolle, menetät 

tarpeettomasti laitteen tarjoamaa kapasiteettia syvyystunkeuman osalta. Toisin sanoen, heikot 

signaalit tai pienemmät ja syvemmällä olevat kohteet jäävät tällöin havaitsematta. Äänen kynnysarvo 

on aina tehdasasetuksella kun laite on käynnistetty, laite ei siis muista viimeisintä valittua asetusta. 

Keskivertokäyttäjän on suositeltavaa jättää arvo tehdasarvolle. Kokeneemmat käyttäjät voivat 

nostaa arvoa korkeammalle mahdolliselle tasolle, jolla vielä on kuultavissa heikotkin signaalit.  



All Metal –moodissa, vaikkakin herkkyysasetus näyttää toimivan samalla tavoin kuin äänen 

kynnysarvo, herkkysasetuksella on suora vaikutus (pienentävä tai suurentava vaikutus) laitteen 

tuottamiin virhesignaaleihin eli haamupiippauksiin. On tärkeää asettaa herkkyys korkeimmalle 

mahdolliselle asetukselle, jolloin ei vielä ilmaannu häiritseviä poksahtelevia tai muita häiritseviä 

haamuääniä. Esimerkki; jos laite ei tuota häiritseviä haamupiippauksia 20 tai 50 

herkkyysasetuksella, on suositeltavaa valita asetus 50 kuin 20. Käytämällä tehdasarvoja voi laitteen 

käytön aloittaa nopeasti, kunnes käyttäjä on tutustunut laitteeseen tarkemmin ja voi käyttää 

korkeampia herkkyysarvoja.  

Jos laite on tasapainossa eli stabiili mutta on muutoin liian äänekäs eli tuottaa liikaa häiritseviä 

sivuääniä, äänen kynnysarvoa tulee muuttaa pienemmälle. Kuitenkin, jos laite kuulostaa tuottavan 

liikaa häiritseviä virhepiippauksia, herkkyysasetusta tulee asettaa pienemmälle.  

 

HERKKYYS EROTTELU-MOODEISSA 

Koska äänen kynnysarvo eli Threshold ei ole käytettävissä erottelumoodeissa, voit vaikuttaa laitteen 

syvyystunkeumaan ja vakaaseen ja häiriöttömään toimintaan ainoastaan säätämällä laitteen 

herkkyysasetusta.  

Säätääksesi herkkyysasetusta erottelumoodeissa, aloita ensin maabalansoimalla laite 

olosuhteeseen sopivaksi. Kun maabalansointi on suoritettu loppuun, pidä tai heiluta kelaa puolelta 

toiselle etsintäetäisyydellä maasta. Vähennä herkkyysasetusta mikäli laite tuottaa häiriöääniä tai 

haamupiippauksia. Jos laite ei tuota häiriöääniä (varmista myös ensin että ID-suodatus on 

tehdasasetuksella), nosta herkkyysasetusta asteittain mahdollisimman korkealle. Jos laite tämän 

jälkeen alkaa tuottamaan häiriöääniä käytön aikana, vähennä herkkyysasetusta hieman 

pienemmälle, kunnes laite on stabiili.  

HUOM: Racerissa on 3-tasoinen herkkyysasteikko, jolla eliminoidaan häiriöitä ja säädetään laitteen 

kylläisyystasoa (saturation). Käännekohdat tai tasot ovat kohdissa 39 ja 74 herkkyysasteikolla. Jos 

laite kylläistyy, voit joko nostaa kelaa hieman maasta ylöspäin ja jatkaa etsintää tai pienentää 

herkkyysasetusta pienemmälle tasolle. Esimerkiksi; All Metal ja Two Tone –moodeissa, jos 

herkkyysasetus on 75 tai enemmän ja mikäli kylläisyys saavutetaan, asettamalla herkkyysasetus 74 

tai 39 minimoi tai eliminoi kylläistymisen. Samalla tavoin, jos laite kylläistyy Three Tone –moodissa, 

herkkyysasetuksen muuttaminen 39 on riittävä toimenpide. Herkkyyden pienentäminen tällä tavoin 

ei kuitenkaan merkittävästi heikennä laitteen syvyystunkeumaa tältä osin.  

 

TARGET ID JA ID-SUODATUS 

Kuten aiemmin kuvattu, Target ID on kaksinumeroinen lukuarvo jonka laite ilmoittaa jokaisen löydön 

kohdalla kun etsintä kuljetetaan kohteen yläpuolella. Joissakin tapauksissa laite tuottaa useamman 

eri ID:n samalle kohteelle. Tähän vaikuttaa mm kohteen asento, syvyys, puhtausaste, korroosion 

määrä, mineralisaation määrä maaperässä jne. Myös kelan lähestymiskulma kohteeseen nähden 

voi johtaa useampaan eri ID-arvoon saman kohteen ollessa kyseessä.  

Joissakin tapauksissa laite voi jättää antamatta ID-luvun kokonaan. Laitteen tulee saada selvä ja 

vahva signaali kohteesta, jotta ID-arvo voidaan tuottaa. Jos kohde on syvällä tai se on hyvin pieni 

kohde, ID-arvoa ei välttämättä ole saatavissa ko. kohteen osalta.  

Täytyy siis muistaa, että ID-arvo ei ole absoluuttinen vaan enemmän ”todennäköinen”. Kohteen 

tarkka arvo paljastuu vasta kun kohde on kaivettu ylös maasta.  



ID-arvo kuparille, hopealle, alumiinille, lyijylle ja muille ei-rautapitoisille kohteille on tyypillisesti 

korkea. Kullan ID-arvo on laajempi ja saattaa asemoitua samalle ID-alueelle raudan, alumiinifolion 

ja repäisykorkkien kanssa. Sen takia, mikäli etsit erityisesti kultaa sisältäviä kohteita, joudutaan 

samalla kaivamaan ylös myös roskametalleja.  

Alla eri metallityyppien ID-arvoja taulukossa: 

Eurooppalaiset modernit kolikot: 

10/20/50 Euro-sentit:  81-82 

1 Euro:   83-85 

2 Euro:    74-75 

1 TL:    81-82 

 

Ei-rautapitoiset metallit: 

Kulta ja kultakolikot:  54-89 

Hopea ja lyijy:  80-95 

Vaski ja kupari:  90-97 

Alumiini:   93-97 

 

Roskametallit: 

Rauta, ruuvit, mutterit, naulat:  5-25 

Alumiinifolio:   45-50 

Repäisykorkki:  55-60 

Pullonkorkki:   78-82 

 

Kivet ja mineralisoitunut maa: 

Magneettiset kivet:  0-5 / 95-99 

Rautaiset kivet:  5-25 

Suolainen ja emäksinen maa: 25-35 

 

 

0-10 (Ruskea alue): Magneettiset kivet 

10-40 (Sininen alue): Ferriittiset metallit, rautaiset kivet, suolainen ja emäksinen maaperä 

40-70 (Keltainen alue): Kulta, folio, alumiinitölkit, repäisykorkit, jotkin kolikot  

70-99 (Punainen alue): Kupari, vaski, alumiini, hopea, kulta, jotkin kolikot, repäisykorkit, jotkin 

magneettiset kivet 

Löytöjen jakautuminen asteikolle riippuu aina myös kulloisesta maasto-olosuhteesta. Kolikoita on 

useaa eri metallia, eri kokoisina eri aikakausilta. Jotta ID-arvot tulevat tutuksi, suosittelemme 

tekemään testauksia eri kohteilla.  

Tässä laitteessa käytetty ID-asteikko voi erota muiden valmistajien vastaavista toiminnoista, joten 

on tärkeää omaksua juuri tälle laitetyypille ominainen asteikko. 

ID-suodatus ei ole käytössä All Metal –moodissa.  



Vaihtaaksesi ID-suodautusarvoja, valitse valikosta ID FILTER ja vaihda suodatuksen raja-arvoa 

plus- tai miinuspainikkeella haluamasi mukaiseksi. Esimerkiksi jos käyttäjä asettaa suodatusarvoksi 

40, kaikki kohteet, jotka ovat alle 40, hylätään.  

Toinen esimerkki: jos kohde tuottaa useamman ID-arvon, esimerkiksi 35 – 55,  kohteen asennon 

seurauksena, ja jos käytät ID-suodatusarvoa 40, kohde voi tulla hylätyksi.  

 

PINPOINTTAUS 

Pinpoint-moodissa laite ei ilmoita löydön ID-arvoa, vaan näytöllä esitetään syvyys-arviota kohteen 

syvyydestä.  

Voit pinpointata laitteella näin: 

1. Kun kohde on paikannettu karkeasti, siirrä kela syrjään kohteen päältä ja paina pinpoint-

liipaisinta 

2. Pidä liipaisin painettuna taakse-asentoon, ja siirrä kelaa lähemmäksi kohdetta hitaasti 

3. Signaali voimistuu kohteen lähestyessä kelaa, samalla numeerinen etäisyysarvo kasvaa 

4. Merkitse kohta jossa kohde tuottaa voimakkaimman signaalin 

5. Käänny 90 astetta ja suorita yllä mainittu toimenpidesarja, merkitse kohta  

6. Kohde on merkintöjen keskikohdassa, eli kohde on nyt pinpointattu 

 

SYVYYSMITTAUS 

Laite tuottaa arvion kohteen syvyydestä etäisyydestä senttimetreinä. Etäisyysmittaus on optimoitu 

2,5 cm kokoiselle kohteelle. Tätä pienemmälle kohteelle etäisyys näyttää todellista suurempaa 

etäisyyttä. Vastaavasti tätä suuremmalle kohteelle etäisyysmittari näyttää todellista pienempää 

etäisyyttä.  

 

SKANNUSNOPEUS 

Racer on nopea metallinpaljastin. Tee laajaa etsintäkuviota, kunnes kohde on ilmaistu, jonka jälkeen 

voit kaventaa ja nopeuttaa etsintäkuviota. Muista pitää kela vaakasuunnassa maan pintaan nähden.  

 

 

 



SUURET TAI HYVIN PINNASSA OLEVAT KOHTEET 

Hyvin lähellä pintaa olevat kohteet voivat tuottaa useamman signaalin. Mikäli arvioit kohteen olevan 

hyvin lähellä pintaa, voit nostaa kelaa hieman korkeammalle suhteessa maahan nähden. Kokeile 

myös kuljettaa kelaa hitaammin maan pinnan yläpuolella. Mikäli kohde on suurikokoinen ja lähellä 

pintaa, laite voi kylläistyä ja ilmoittaa kylläistymisen ”Saturation” –ilmoitustekstillä. Tällöin nosta kela 

pois kohteen läheltä, jolloin ilmoitus poistuu.  

 

HAAMUPIIPPAUKSET JA MAHDOLLISET SYYT 

Joissakin olosuhteissa ja tilanteissa laite voi tuottaa selkeän signaalin, vaikka kohdetta ei olisikaan 

maassa. Syitä tähän voi olla monia. Yleisimmin haamupiippaukset ovat seurausta maaperän 

voimakkaasta mineralisaatiosta, ympäröivästä sähkömagneettisestä häiriöstä (esim voimalinjat tai 

paimenpoika-aidat), tai alueella operoivan toisen metallinpaljastimen käytöstä. Myös liian suuresta 

herkkyysasetuksesta voi aiheutua haamupiippauksia, jolloin suosittelemme pienentämään laitteen 

herkkyysasetusta.  

 

MAGNEETTISEN MINERALISAATION MITTARI 

 

Mittari on 8-tasoinen. Matalan mineralisaation alueilla tai kun käynnistät laitteen, mittari näyttää 

nollaa. Alueilla joilla mineralisaatio on korkealla tasolla, mittari osoittaa korkeampaa lukemaa.  

Mittari on tärkeä kahdesta syystä: Korkean mineralisaation alueilla syvyystunkeuma on heikompi, 

joten käyttäjän tulee huomioida tämä seikka etsintätoiminnassa. Toisaalta, mineralisaatiota ilmenee 

erityisesti silloin kun alueella on mineralisoituneita kiviä, joten mittarin avulla laite kykenee 

eliminoimaan ko. kivien aiheuttamat haamusignaalit.  

 

ETSINTÄ ALUEILLA JOILLA ON PALJON KIVIÄ JA KIVISYYTTÄ 

Olosuhde muodostuu haastavaksi kun alueella on paljon sähköä johtavia eli konduktiivisia kiviä tai 

muutoin magneettisia ominaisuuksia omaavaa maaperää. Laitteen käyttö on kuitenkin mahdollista 

kun käytössä on mahdollisimman olosuhteeseen soveltuva käyttömoodi, laite on maabalansoitu 

oikein ja herkkyys ja äänen kynnysarvo on säädetty oikein.  

Kuumat kivet on luokiteltu joko positiivisiksi tai negatiivisiksi perustuen niiden tuottamaan ID-arvoon 

ja maaperän itsensä tuottamaan ID-arvoon, jossa kivet sijaitsevat. Yhtä vaihtoehtoa tai kumpaakin 

näistä voi ilmetä kenttäolosuhteissa. Ratkaisevan tärkeää on, että maabalansointi on tehty oikein 

kulloiseenkin maaperään sopivaksi.  



Positiiviset kivet ovat kuin itse metalliset kohteet ja ne tuottavat signaalin kuin kyseessä olisi 

metallinen objekti. All Metal –moodissa kivet tuottavat ”zip zip” –äänen. Mikäli signaali on riittävän 

voimakas, laite voi antaa ID-arvon kyseisille kiville. Negatiiviset kivet tuottavat All Metal –moodissa 

pitkän ”boing”-äänen. Laite ei tuota ID-arvoa kyseisille kiville vaikka signaali olisikin voimakas.  

Positiiviset kivet tuottavat signaalin, joka on tyypillistä tavallisille metalliobjekteille erottelumoodeissa. 

Negatiiviset kivet eivät tuota äänisignaalia erottelumoodeissa (pois lukien jotkin poikkeustapaukset).  

On täten mahdollista päätellä laitteen tuottamien signaalien perusteella kohteiden luonnetta 

kenttäolosuhteessa. Mikäli saat signaalin, kyseessä on siis joko positiivisen kiven tai jonkin 

metalliobjektin tuottama signaali. Jos laite tuottaa voimakkaan signaalin ja vakaan ID-arvon, voit 

päätellä kyseessä olevan joko kivi vai metalliobjekti. Tällaisessa tapauksessa on syytä kaivaa löytö 

ylös maasta tarkemmin arvioitavaksi.  

Jos käytät erottelumoodeja ja tiedät ympäröivien kivien ID-arvot, voit ID-suodatuksen avulla erotella 

kyseiset kivet ja eliminoida niiden tuottamat signaalit. Tämä ei kuitenkaan välttämättä eliminoi 

kaikkien kivien tuottamia signaaleja. Laite voi silti tuottaa signaalin kiville perustuen maaperän ja 

kivien yhteisvaikutukseen, jolloin kivi voi tuottaakin eri ID-arvon kuin mitä vastaava kivi toisaalla 

tuottaisi.  

 

TRACKING JA KIVIEN VAIKUTUS 

Kun Tracking on aktivoitu, laite voi tuottaa varoitussignaalin ja ID-arvon kuumien kivien kohdalla. 

Tracking –toiminto kuitenkin vaimentaa kiven vaikutuksen, jolloin seuraavan skannauksen aikana 

signaali on vaimentunut. Tätä ei tapahdu metallisten objektien kohdalla, koska metalliobjektit estävät 

laitetta maabalansoimasta metalliobjektia pois. Siten, mikäli saat jatkuvasti selkeän signaalin 

kohteen yläpuolella Tracking-toiminnon ollessa päällä, on hyvin todennäköistä että kyseessä on 

metalliobjekti, joka kannattaa kaivaa ylös. Kun siirrät kelan kiven päältä pois, laite voi tuottaa 

signaalia maaperästä, mutta muutaman heilautuksen jälkeen maaperän tuottama häiriö on 

balansoitunut pois. Tämän ei kannata antaa harhaanjohtaa käyttäjää luulemaan, että kiven vieressä 

olisikin metallinen objekti.  

Tracking-toimintoa ei suositella käytettävän kivien eliminontiin normaaliolosuhteessa. Sitä 

suositellaan käytettävän alueilla, joilla maaperän tyyppi vaihtelee voimakkaasti. 

 

METALLIOBJEKTIT KIVIEN ALLA 

Racerin avulla voit löytää metalliobjekteja myös mineralisoituneiden kivien alta. Kiven ja metallin 

yhdessä muodostama vaste on erilainen kuin pelkän metalliobjektin. Mikäli metalliobjekti on 

pienempi kuin kivi, laitteen tuottama ID-arvo on todennäköisesti lähempänä kiven ID-arvoa kuin 

metalliobjektin ID-arvoa. Kannatta siis muistaa että ko. kivien alla olevat metalliobjektit eivät koskaan 

tuota samaa ID-arvoa kuin mitä metalliobjekti itsessään tuottaisi normaaliolosuhteessa. Esimerkiksi 

kullan palanen kiven alla voi tuottaa raudan äänen ja ID-arvon.  

Voit käyttää helppoa muistisääntöä: ”Mikäli löytämäsi kohde ei ole kivi, se voi olla metallia!” 

Mikäli alueella on paljon positiivisia kiviä, on tärkeää tietää kivien ID-arvot. Jos käytät laitetta All 

Metal –moodissa, seuraa tarkasti laitteen tuottamia ID-arvoja. Mikäli laitteen tuottama ID-arvo on 

lähellä kiviä ja raudan ID-alueella, on hyvinkin mahdollista että olet löytänyt metalliobjektin kiven alta. 

Koska ID-suodatusta (ID Filter) ei voi käyttää All Metal –moodissa, sinun täytyy itse tehdä 

mielikuvallista erottelua ID-luvun perusteella.  



Mikäli käytät ID-suodatusta erottelumoodeissa, voit kuulla metallisen kohteen tuottaman signaalin 

kiven alta jos kohteen ID-arvo on hieman suurempi kuin ID-suodatuksen arvo. Mikäli löydät kohteen 

ja kaivat ylös kiven, voit käyttää tällöin käyttää havaittua ID-arvoa ID-suodatuksen uutena arvona.  

Esimerkiksi; kuumat kivet alueella tuottavat ID-arvon 3-4. Tällöin ID-suodatuksen arvoksi tulee 

asettaa 5. Tällöin kivet eliminoituvat ja löydät kaikki kohteet, joiden ID-arvo on enemmän kuin 5. 

Mikäli nostat suodatuksen arvon liian korkealle, laite ei reagoi metallisiin kohteisiin kivien alla jolloin 

menetät ne.  

Mikäli kuumat kivet tuottavat korkeita ID-arvoja, on todennäköisempää että menetät kivien alla olevat 

metalliset kohteet kokonaan.  

 

ETSINTÄ MATALASSA VEDESSÄ JA HIEKKARANNALLA 

Etsinkela on vesitiivis, joten voit käyttää laitetta matalassa vedessä. Varo kastelemasta 

keskusyksikköä kun käytät laitetta lähellä vettä.  

Racerin Beach-moodi on suunniteltu käytettäväksi erityisesti hiekkarannalla tapahtuvassa 

etsinnässä. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä erityisempiä muutoksia asetuksiin.  

Huomioithan seuraavat seikat hiekkarannoilla ja vedessä: 

1) Märällä hiekkarannalla kaivettu kuoppa voi tuottaa metallisen signaalin, joka on normaalia 

2) Laite saattaa tuottaa signaalin kun upotat kelan veteen tai kun nostat sen pois vedestä, joten 

pidä kela selvästi joko vedessä tai pois vedestä 

 

VIESTIT 

Saturation: Ilmestyy näytölle yhdessä sireeni-tyyppisen äänimerkin kanssa. Ilmaantuu kun kela 

havaitsee hyvin pinnassa olevan kohteen tai hyvin suuren kohteen. Laite palautuu normaalitilaan 

kun nostat kelan ylös. Mikäli sireeni pysyy päällä ja Saturation-teksti pysyy näytöllä jatkuvasti, maan 

alla saattaa olla esimerkiksi pitkä metalliputki. 

Pump the coil: Ilmestyy näytölle kun liipaisin on työnnetty eteen maabalansointia tehtäessä. Ei ole 

virheviesti.  

Check coil: Mikäli yhteys kelaan on jostain syystä katkennut, näytölle ilmaantuu tämä ilmoitus. Liitin 

voi olla löystynyt tai irti. Mikäli liitännät on varmistettu, tämä voi tarkoittaa kelan vikaantuneen. Jos 

teksti ilmestyy uudella kelalla, vika on keskusyksikön ohjauspiirissä.  

 

KUULOKKEIDEN PARIUTTAMINEN DONGLEEN 

1. Varmista että Bluetooth-kuulokkeet on kytketty pois päältä 

2. Alustaaksesi pariutusmoodin kuulokkeessa, paina ja pidä pohjassa -painiketta ainakin 4 

sekunnin ajan 

3. LED alkaa vilkkumaan sinisenä. Jatka painikkeen painamista. Kun LED alkaa vilkkumaan 

valkoista ja sinistä, tarkoittaa se sitä että kuulokkeet ovat pariutus-moodissa.  

4. Kuulokkeet pysyvät pariutus-moodissa noin 2 minuutin ajan. Mikäli laite ei pariudu Donglen 

kanssa tällä välin, laite sammuu automaattisesti. 



5. Varmista että metallinpaljastin on vielä pois päältä, jonka jälkeen kytke dongle paikalleen 

keskusyksikköön. Jos kytket donglen kiinni laitteen ollessa päällä, sammuta metallinpaljastin 

ja käynnistä uudelleen.  

6. Paina liipaisin eteen-asentoon ja pidä pohjassa, ja paina sitten alas-painiketta kerran. 

Kirjaimet ”bt” ilmaantuvat näytölle, jonka jälkeen pariutus alkaa. Skannaus näkyy näytön 

oikeassa alakulmassa magneettisen mineralisaation ikkunassa. Skannaus kestää noin 1 

minuutin. Peruuttaaksesi vedä liipaisinta kerran ja vapauta.  

7. Kun pariutus on valmis, ”bt” katoaa näytöltä, LED lakkaa vilkkumasta ja alkaa vilkkua sinisenä 

noin 6 sekunnin välein.  

8. Kun pariutus on onnistunut, äänet kuuluvat kuulokkeista Bluetooth-kuulokkeista normaalisti.  

Kun haluat lopettaa Bluetooth-kuulokkeiden käytön, paina ja pidä pohjassa play/pause –painiketta. 

LED vilkkuu valkoista ja kuulokkeet sammuvat. Teksti ”bt” ilmestyy näytölle ja äänet palautuvat 

kuulumaan takaisin laitteesta.  

Jos poistat modulin kun Bluetooth on aktiivisena, ääni ei palaudu takaisin laitteeseen. Tällöin 

sammuta metallinpaljastin ja käynnistä uudelleen, jonka jälkeen äänet kuuluvat taas normaalisti 

laitteesta.  

Huom: kun pariutus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä enää uudelleen niin kauan kuin dongle on 

kiinnitettynä laitteeseen kiinni. Sinun tarvitsee vain käynnistää ja sammuttaa kuulokkeet normaalisti. 

Kuulokkeet ja dongle pariutuvat normaalisti 10 sekunnissa. Jos alueella on useita Bluetooth-

kuulokkeita, saatat joutua yrittämään useamman kerran.  

 

TEKNINEN SPESIFIKAATIO: 

Teknologia:   VLF Induction Balance 

Käyttötaajuus:  14 kHz 

Äänen taajuuksia:  5 

Etsintämoodeja:  4 

Maahäiriön poisto:  Automaattinen/manuaali/Tracking 

Pinpoint:   käytettävissä 

Taajuuden shiftaus: käytettävissä 

Värinä:   käytettävissä 

Herkkyys (gain): 01-99 

Target ID:   01-99 

Kela:   29cm x 18,5cm (11”x7”) DD 

Näyttö:   LCD 

Paino:   1,4 kg sisältäen kelan ja paristot 

Pituus:   120 cm-140cm, säädettävä 

Paristot:   4 kpl AA Alkali 

Takuu:   2 vuotta  

 

 


