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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 painamalla Power-painikkeesta.
2. Painamalla MENU-painiketta, voit valita säädettävän 

herkkyysasetuksen (SENS), diskriminontiasetuksen (DISC) ja 
äänenvoimakkuuden asetuksen (VOL) välillä.

3. Painamalla + ja - -painikkeita voit säätää yllä mainittuja asetuksia.
4. Painamalla PINPOINT-painiketta voit paikantaa kohteen tarkemmin. 

Painaessasi pinpointtia, laite ilmoittaa kohteen syvyyden sentteinä. 
Syvyys on kalibroitu kolikon kokoiselle kohteelle.

• SENS: Valitse sopiva herkkyysasetus (noin 70-100%). Mikäli laite antaa 
häiriösignaaleja, vähennä herkkyysasetusta

• DISC: Säädä maastoon ja etsittävään kohteisiin nähden sopiva 
diskriminoinnin eli hylkäyksen taso. 
◦ Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, DISC-asetus on 

nollassa eli laite on ns. kaikki metallit -käyttöasetuksella. 
Myöhemmin tallennettu DISC-asetus säilyy sammuttamisesta 
huolimatta. 

◦ Säätäessäsi DISC-asetusta, kaikki kulloinkin asetetun DISC-arvon 
tai sen alapuolisella ID-arvolla olevat kohteet eliminoidaan (toimii ID-
arvoon 69 asti).

◦ ID-arvon 69 yläpuolella (ns. breakpoint) DISC-toimii toisella tapaa: 
ko. Arvon yläpuolella olevia kohteita ei eliminoida. Sen sijaan laite 
antaa joko korkean äänen (Hight Tone) tai V.C.O -äänen, joka on 
jatkuva, voimistuva tai heikkenevä riippuen siitä, onko kohde iso vai 
pieni tai syvällä vai pinnassa.

◦ Korkein DISC-asetus on 79. Mikäli laite on DISC-asetuksella 79, 
silloin:
▪ kaikki kohteet joiden ID on pienempi kuin 70 eliminoidaan
▪ kaikki kohteet joiden ID on 70 ja 79 välissä saavat aikaan V.C.O -

äänen
▪ kaikki kohteen joiden ID on suurempi kuin 79 saavat aikaan 

korkean äänen
• VOL: Valitse sopiva äänenvoimakkuuden taso. Maksimi 

äänenvoimakkuuden asetus on 20. Pienin 0. Tällöin laite ei ääntele, 
mutta laitetta voi silti käyttää näyttölaitteen avulla. 



Tallentaaksesi tämänhetkisen SENS-, DISC- ja VOL-asetuksen, suorita 
seuraavat toimenpiteet:

1. Valittuasi sopivan asetuksen paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta 8 
sekunnin ajan, jonka jälkeen MENU-valinnat ilmaantuvat näytön 
alareunaan. Vapauta MENU-painike tämän jälkeen.

Tehdasasetusten palautus:

1. Aloita toimenpide kun laite on sammuksissa
2. Paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta
3. Paina käynnistinpaniketta
4. Vapauta MENU-painike

Kaksinumeroinen luku näyttölaitteessa ilmoittaan olemassaolevan ohjelman 
version. 

Laite toimii 9 voltin alkali-paristoilla. Käytä vain laadukkaita alkali-paristoja.

Laitteella on 5 vuoden rajoitettu takuu. 


