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Συγχαρητήρια! Είστε τώρα κάτοχος ενός Garrett-ανιχνευτού-µετάλλων της γενεάς 2004.  
Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως καί προσέξτε επίσης 
καί το πρωτότυπο. 
 
 

Συναρµολόγηση 
 
Το µηχάνηµα αποτελείται από τα εξής µέρη: 
 

• Κουτί ηλεκτρονικών µε χειρολαβή καί στήριγµα γιά βραχίονα – Μπαταρίες βρίσκονται 
στο κουτί. 

• Άνω σύστηµα σωλήνων 
• Κάτω σύστηµα σωλήνων 
• ∆ύο (2) πλαστικές βίδες 
• ∆ύο (2) πλαστικές ροδέλες 
• Μία πλαστική περόνη 
• Πηνίο αναζήτησης µε καλώδιο 

 
Σε περίπτωση πού λείπει κάτι, µπείτε σε επαφή µε τον έµπορο τού µηχανήµατος. 
 
Στερεώστε τον κάτω σωλήνα µε το πηνίο αναζήτησης. Βγάλτε το χαρτί από τις ροδέλες καί 
βάλτε τες στο κάτω µέρος. Βάλτε τον σωλήνα στο στήριγµα της βολίδας ανίχνευσης. Συνδέστε 
αυτά τα δύο µε το βλήτρο καί τις βίδες.  
 
Βάλτε το άνω σύστηµα σωλήνων στο κάτω, πατώντας τα δύο κουµπιά µέσα στον σωλήνα.  
Μπορείτε να ρυθµήσετε το ύψος του µηχανήµατος, βάζοντας τα κουµπιά στις κατάλληλες 
τρύπες.  
 
Βάλτε τώρα το σύστηµα µε τούς σωλήνες στην χειρολαβή µε το κουτί ηλεκτρονικών. 
 
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το σύστηµα σωλήνων καί βάλτε το φις στον ρευµατολήπτη τού 
κουτιού ηλεκτρονικών.  
 
Οι µπαταρίες βρίσκονται στο κουτί ηλεκτρονικών. Γιά να ανοίξετε το δοχείο µε τις µπαταρίες 
σπρώξτε το καπάκι τού κουτιού ηλεκτρονικών προς τα πίσω.  
 

Προετοιµασία 
 
Μελετήστε πρώτα στο σπίτι τούς τρόπους λειτουργίας τού µηχανήµατος. Γιά τα τέστ χρειά- 
ζεστε ένα χρυσό βραχιόλι, ένα ασηµένιο βραχιόλι (ή χρυσά καί αργυρά νοµίσµατα) καί ένα 
κοµµάτι από σίδερο. Βάλτε το µηχάνηµα επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι µε τη βολίδα σε οριζόντια 
θέση.  Κουνήστε – εφ’ όσον διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσεως καί γνωρίζετε πολύ καλά 
τις λειτουργίες – τα άνω αναφερόµενα κοµµάτια σε διαφορετικές αποστάσεις πέρα-δώθε επάνω 
από την βολίδα καί δοκιµάστε τις διάφορες ρυθµήσεις πού περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. 
 
 
Ο ACE 150 / 250 είναι ένας από τούς επονοµαζόµενους Motion-ανιχνευτές µε ένα πρόγραµµα 
διευκρίνισης. Ορισµένα µέταλλα αποφιλτράρονται σκόπιµα. Ετσι µπορούν π.χ. ενοχλητικά 
παλιοσιδερικά να αψηφηστούν. Motion σηµαίνει "κίνηση". Η βολίδα αναζήτησης κινείται κατά 
την ανίχνευση πάνω από το έδαφος πέρα-δώθε. Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη, γιά να 
µπορέσει ένας ανιχνευτής µετάλλων να ξεχωρήσει καί να ξεδιαλύνει τα µέταλλα.  
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Μέθοδος αναζήτησης 
 
Κουνάτε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης σιγά-σιγά πέρα δώθε, κατά δυνατόν στό ίδιο πάντα 
ύψος 3 – 5 εκατ. πάνω από το έδαφος καί προχωράτε αργά προς τα εµπρός. Προσέχετε τα 
ακουστικά σήµατα: Παλιοσίδερα στην επιφάνεια µπορεί να προκαλέσουν συγχέοντα διαπε-
ραστικά σήµατα. Συκώστε λίγο τη βολίδα καί κουνήστε την πάλι πάνω από το ίδιο σηµείο.  
Κανένα σήµα: Παλιοσίδερα. Σαφές, καθαρό σήµα: Πιθανώς µικρό κοµµάτι εκτός σιδήρου. 
 
Εάν ο ανιχνευτής δώσει ένα µόνο σήµα όταν κινηθεί η βολίδα από µία πλευρά πάνω από το 
αντικείµενο, αλλά κανένα όταν κινηθεί από την άλλη: Κατά το πλείστον καθέτως στεκόµενο 
παλιοσίδερο.  Προκαλείται εντατικότατος τόνος όταν η βολίδα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το 
αντικείµενο. 

ACE 150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πλήκτρα χειρισµού  ACE 150 
Πατώντας το πλήκτρο: 
 
POWER: - Πλήκτρο λειτουργίας / µη λειτουργίας τού µηχανήµατος 
 
MODE: - Με το πλήκτρο MODE µπορείτε να διαλέξετε ανάµεσα σε 3 τρόπο
 
 All-METAL  - εάν δεν επιθυµήτε καθόλου διευκρίνιση.  
 JEWELRY  - γιά την αναζήτηση µικρών καί µεγάλων κοσµηµάτων 
 COINS        - ένα ειδικό πρόγραµµα αναζήτησης νοµισµάτων – ∆υστυχώ
          αµερικανικά νοµίσµατα κατάλληλο. Γιά την αναζήτηση ευρ
          σµάτων σας συνιστούµε την ρύθµιση JEWELRY.  
 
 
SENSITIVITY: Ανιχνευτική απόδοση. Πατώντας το Sensitivity-πλήκτρο µπορε
να ελλατώσετε την απόδοση. Μπορείτε να ρυθµίσετε την απόδοση σε 4 βαθµί
δειχνονται στην οθόνη. Υψηλή ευαισθησία συνιστάται στην αναζήτηση µικρών
εντόπιση σε µαγαλύτερο βάθος. Χαµηλή ευαισθησία συνιστάται γιά εντόπιση α
εδάφη µε πολλά παλιοσιδερικά, πολλά ορυκτά ή περιέχοντα αλάτι, όπως π.χ.
 

Οθόνη – Display ACE 150 
 
Target ID Legend: Στο πάνω µέρος της οθόνης είναι αποτυπωµένα τα κοινά 
µεταλλικά αντικείµενα. Κατά την εντόπιση δείχνει ο δροµέας ταύτησης αντικειµ
εντοπισµένο είδος µετάλλου κάτω από τις ακόλουθες ονοµασίες: IRON (σίδερ
(νικέλιο) - GOLD (χρυσός)– PTABS (καπάκια κουτιών)– RINGS (δαχτυλίδ
(ασήµι) - COINS (νοµίσµατα) . 
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Upper Scale: Η αγωγιµότητα δείχνεται µε την παρουσίαση τού δροµέα ταύτησης αντικειµένων 
σε µία από 5 προσδιορισµένες θέσεις.  
 
Target ID-Cursor: Ο δροµέας ταύτησης αντικειµένων δείχνει το εντοπισµένο είδος µετάλλου. 
 
Lower Scale: Κλίµακα αγωγιµότητας κάτω από τον δροµέα ταύτησης αντικειµένων. ∆είχνει 
ποιά είδη µετάλλων ειναι αποφιλτραρισµένα καί ποιά όχι. Παρουσιάζεται ο δροµέας σε µία 
θέση, πού δείχνει αποφιλτράρισµα, δεν παράγεται τόνος σήµατος. Η κλίµακα αλλάζει εάν 
διαλέξετε ένα άλλο πρόγραµµα. 
 
Coin Depth: Ένδειξη βάθους. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης φαίνεται µε τα ψηφία 2“, 4“ καί 6“+ 
το βάθος τού εντοπισµένου αντικειµένου σε 'ίντσες' (1 ίντσα = 2,54 εκατ.). Την καλύτερη ένδειξη 
βάθους έχετε σε µία απόσταση βολίδας από 1“ πάνω από το έδαφος.  
 
Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. ∆είχνει την φόρτιση της µπαταρίας. Εάν χρησιµοποιείτε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τότε είναι ο χρόνος λειτουργίας τους πιό βραχύς από ότι µε AA 
αλκαλικές µπαταρίες. Χρόνος λειτουργίας µε AA αλκαλικές µπαταρίες περ. 20-40 ώρες, ανά-
λογα µε το είδος µπαταρίας πού χρησιµοποιείται. Εάν δεν µεταχειρισθείτε το µηχάνηµα 
περισσότερο από 30 µέρες, θα πρέπει να βγάλετε τις µπαταρίες έξω. Αλλάξτε τότε τις µπατα-
ρίες, όταν φαίνεται στο σύµβολο µπαταρίας µόνον ένα µαύρο τετραγωνάκι (µπλόκ). 
 
Headphone Jack: Σύνδεση ακουστικών µε 6,3 χιλ. βύσµα υποδοχής. 
 
Tone ID: Αναγνώρηση σήµατος σε 3 βαθµίδες (υψηλή – µεσαία – χαµηλή ): Υψηλός τόνος 
σήµατος γιά αντικείµενα µε µεγάλη αγωγιµότητα, βαθύς τόνος γιά τά άλλα αντικείµενα. 

ACE 250 

Lower Scale 

T

C

Target ID-Cursor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήκτρα χειρισµού  ACE 250 
Πατώντας το πλήκτρο: 
 
PWR: - Πλήκτρο λειτουργίας / µη λειτουργίας τού µηχανήµατος. Κρατείστε το π
   δευτερ., γιά να επαναφερθεί το µηχάνηµα στην αρχική ρύθµιση εργοσ
 
MODE: - Με το πλήκτρο MODE µπορείτε να διαλέξετε ανάµεσα σε 5 τρόπους λ
 
 All-METAL   - εάν δεν επιθυµήτε καθόλου διευκρίνιση.  
 JEWELRY   - γιά την αναζήτηση µικρών καί µέχρι µέσου µεγέθους κοσµ
 COINS        - ένα ειδικό πρόγραµµα αναζήτησης νοµισµάτων – ∆υστυχώ
   κατάλληλο γιά αµερικανικά νοµίσµατα . Γιά την αναζήτησ
   ευρωπαικών νοµισµάτων σας συνιστούµε την ρύθµιση JE

 CUSTUM:    - Γράψετε το δικό σας πρόγραµµα γιά ορισµένους τρόπους
    όπως π.χ. γιά την επιφανειακή αναζήτηση σε αµµουδιές,
    κλπ. Το πρόγραµµά σας αποµνηµονεύεται. 

 RELICS:      - ένα ειδικό πρόγραµµα για αναζήτηση υπολειµάτων τού π
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SENSITIVITY: Ανιχνευτική απόδοση. Πατώντας το Sensitivity-πλήκτρο µπορείτε να υψώσετε ή 
να ελλατώσετε την απόδοση. Μπορείτε να ρυθµίσετε 8 βαθµίδες απόδοσης. Αυτές δειχνονται 
στην οθόνη. Υψηλή ευαισθησία συνιστάται στην αναζήτηση µικρών κοµµατιών καί γιά εντόπιση 
σε µαγαλύτερο βάθος. Χαµηλή ευαισθησία συνιστάται γιά εντόπιση αντικειµένων σε εδάφη µε 
πολλά παλιοσιδερικά, πολλά ορυκτά ή περιέχοντα αλάτι, όπως π.χ. στην αµµουδιά.  
 
 
DISCRIM: είναι ένα σύστηµα αποφιλτραρίσµατος, µε το οποίο µεταλλικά µικροπράγµατα όπως 
π.χ. καρφιά ή καπάκια από µπουκάλια, αποπρογραµµατίζονται καί δεν δείχνονται πιά 
ακουστικώς. Την ρύθµιση µπορείτε να την κάνετε µε (+) ή (-). 
 
ELIM: Αποφιλτράρισµα αντικειµένων. Εδώ µπορείτε πατώντας απλώς ένα κουµπί να απο-
φιλτράρετε ένα ενεπιθύµιτο αντικείµενο. Κρατείστε το αντικείµενο αυτό κοντά καί µπροστά από 
την βολίδα καί πατείστε µετά το ELIM-κουµπί. Το αντικείµενο µε τα χαρακτηριστικά του απο-
φιλτράρεται καί δεν δείχνεται πιά ακουστικώς. 
 
PINPOINT: Όταν κρατηθεί πατηµένο, ενεργοποιεί το πλήκτρο αυτό την λειτουργία ``ακριβής 
εντόπιση`` (Non-Motion), πού σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται πιά να κουνάτε την βολίδα. Εάν 
βρίσκεστε ακριβώς πάνω από το εντοπισµένο αντικείµενο, λαµβάνετε στην κλίµακα οθόνης µία 
κίνηση τού σήµατος από αριστερά προς τα δεξιά. 

Οθόνη - Display ACE 250 
 
Target ID Legend: Στο πάνω µέρος της οθόνης είναι αποτυπωµένα τα κοινά είδη µετάλλων ή 
µεταλλικά αντικείµενα. Κατά την εντόπιση δείχνει ο δροµέας ταύτησης αντικειµένων το 
εντοπισµένο είδος µετάλλου κάτω από τις ακόλουθες ονοµασίες: IRON (σίδερο) – NICKEL 
(νικέλιο) - GOLD (χρυσός)– PTABS (καπάκια κουτιών)– RINGS (δαχτυλίδια) – SILVER 
(ασήµι) - COINS (νοµίσµατα) . 
 
Upper Scale: Η αγωγιµότητα δείχνεται µε την παρουσίαση τού δροµέα ταύτησης αντικειµένων 
σε µία από 12 προσδιορισµένες θέσεις. 
 
Target ID-Cursor: Ο δροµέας ταύτησης αντικειµένων δείχνει το εντοπισµένο είδος µετάλλου. 
 
Lower Scale: Κλίµακα αγωγιµότητας κάτω από τον δροµέα ταύτησης αντικειµένων. ∆είχνει 
ποιά είδη µετάλλων είναι αποφιλτραρισµένα. Η κλίµακα αλλάζει εάν διαλέξετε ένα άλλο 
πρόγραµµα. 
 
Coin Depth: Ένδειξη βάθους. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης φαίνεται µε τα ψηφία 2“, 4“, 6“,  
καί 8“+ το βάθος τού εντοπισµένου αντικειµένου σε 'ίντσες' (1 ίντσα = 2,54 εκατ.). Την καλύτερη 
ένδειξη βάθους έχετε σε µία απόσταση βολίδας από 1“ πάνω από το έδαφος.  
 
Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. ∆είχνει την φόρτιση της µπαταρίας. Εάν χρησιµοποιείτε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τότε είναι ο χρόνος λειτουργίας τους πιό βραχύς από ότι µε AA 
αλκαλικές µπαταρίες. Χρόνος λειτουργίας µε AA αλκαλικές µπαταρίες περ. 20-40 ώρες. Εάν δεν 
µεταχειρισθείτε το µηχάνηµα περισσότερο από 30 µέρες, θα πρέπει να βγάλετε τις µπαταρίες 
έξω. Αλλάξτε τότε τις µπαταρίες, όταν φαίνεται στο σύµβολο µπαταρίας µόνον ένα µαύρο 
τετραγωνάκι (µπλόκ). 
 
Headphone Jack: Σύνδεση ακουστικών µε 6,3 χιλ. βύσµα υποδοχής. 
 
Tone ID: Ταύτηση σήµατος σε 3 βαθµίδες (υψηλή – µεσαία – χαµηλή ): Υψηλός τόνος σήµατος 
γιά αντικείµενα µε µεγάλη αγωγιµότητα, βαθύς τόνος γιά τά άλλα αντικείµενα. 
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Ανίχνευση βλαβών 
Σύµπτωµα Λύση 
Το µηχάνηµα δεν µπαίνει σε λειτουργία 1. ∆ιαπιστώστε ότι οι µπαταρίες είναι βαλµένες   

    σωστά.  
2. Αλλάξτε τις µπαταρίες. 

Ασυνεχείς τόνοι καί µεταπηδήσεις τού δροµέα  
ταύτησης αντικειµένων 

1. ∆ιαπιστώστε ότι το πηνίο ανίχνευσης είναι 
    συνδεδεµένο σωστά καί ότι το καλώδιο είναι  
    στενά τυλιγµένο γύρω από τον σωλήνα. 
2. Μη χρησιµοποιείτε τον ανιχνευτή στο σπίτι, όπου
    εντοπίζονται πάρα πολλά διαφορετικά µέταλλα.  
3. Χαµηλώστε τη ρύθµιση της ανιχνευτικής  
    ευπάθειας – Sensitivity. 
4. ∆ιαπιστώστε εάν βρίσκεστε κοντά σε άλλους  
    ανιχνευτές µετάλλων ή κοντά σε ηλεκτρικά  
    καλώδια.  
Υπόδειξη: Σίδερο µπορεί να προκαλέσει ανωµα-  
λίες στην ανίχνευση. Στον τρόπο λειτουργίας 
‘Allmetall’, µπορείτε να διαπιστώσετε εάν πρόκει- 
ται γιά σίδερο. 

Σποραδικώς εµφανιζόµενα σήµατα. Τέτοια σήµατα πού εµφανίζονται σποραδικά σηµαί-
νουν ότι ανακαλύψατε ένα αντικείµενο πού βρίσκε-
ται πολύ βαθιά ή ότι αυτό βρίσκεται σε µία γιά τον 
ανιχνευτή πολύ δυσµενή γωνία. Υψώστε την 
ευπάθεια – Sensitivity – und εξετάστε το µέρος από 
διαφορετικές διευθύνσεις. Σε περίπτωση πολλών 
διαφορετικών αντικειµένων βάλτε τον τρόπο λει-
τουργίας ‘Allmetall’ καί πατήστε το PinPoint-
πλήκτρο.  

∆εν βρίσκω τα ειδικά ρυθµισµένα αντικείµενα ∆ιαπιστώστε, ότι έχετε βάλει τον σωστό γιά την 
ανίχνευσή σας τρόπο λειτουργίας. Σε περίπτωση 
αµφιβολίας βάλτε τον τρόπο λειτουργίας ‘Allmetall’.  

Μεταπηδήσεις τού δροµέα ταύτησης αντικειµένων Εάν κατά την ανίχνευση ο δροµέας ταύτησης αντι- 
κειµένων δεν κάνει µία ευκρινή ένδειξη, τότε µάλλον 
βρήκατε παλιοσίδερα. Είναι επίσης δυνατόν, σε 
νοµίσµατα ή άλλα συµφέροντα αντικείµενα, ο 
δροµέας να µεταπηδάει, γιατί αυτά βρίσκονται σε 
δυσµενή γιά τον ανιχνευτή γωνία ή γιατί βρίσκονται 
δίπλα σε παλιοσιδερα. Εξετάστε το µέρος αυτό από 
διαφορετικές διευθύνσεις, µέχρι πού η ένδειξη να 
γίνει ευκρινής. 
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Προσοχή! Κίνδυνος εκρήξεως κατά την ανασκαφή 
 
Ο νόµος ευθύνης προίόντων µας υποχρεώνει, να σας υποδείξουµε τα ακόλουθα. Παρακαλούµε 
προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις υποδείξεις. 
 
Εάν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάτι, σκεφθήτε ότι αντί γιά ένα πολύτιµο αντικείµενο µπορεί να 
πρόκειται γιά πυροµαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες. 
Η ανασκαφή καί ανασυρά του ευρήµατος έγκειται εξ ολοκλήρου στήν ευθύνη σας. 
Κατασκευαστής καί πωλητής τού ανιχνευτή δεν φέρουν καµµία ευθύνη γιά ζηµιές. 
 
Η χρήση ανιχνευτών µετάλλων από παιδιά, πρέπει να γίνεται µόνο κάτω από την επίβλεψη 
ενηλίκων. Η εκταφή αντικειµένων επιτρέπεται να γίνεται οπωσδήποτε µόνο από ενηλίκους. 
 
 

∆ικαιώµατα καί χρέη 
 
Η αναζήτηση αποκρυµµένων µεταλλικών αντικειµένων είναι ένα χόµπυ, πού φέρνει πολύ χαρά 
καί συναρπαστικές εµπειρίες. Παρακαλούµε προσέξτε όµως, ότι σε κάθε χώρα έχουν εκδοθή 
γιά ανασκαφές ειδικές διατάξεις ή νόµοι. Εγκειται λοιπόν στο ενδιαφέρον σας, να πληρο-
φωρηθήτε γιά τα περί αυτού. 
 
Μήν εισέρχεστε σε πολύτιµους αρχαιολογικούς ή γνωστούς χώρους, εάν δεν είστε εξουσιοδο-
τηµένοι. Εάν βρήτε αντικείµενα πού έχουν αρχαιολογική αξία, παρακαλούµε να έρθετε σε  
επαφή µε ένα µουσείο. 
 
Κλείστε τις τρύπες πού ανοίξατε και καταπατήστε σταθερά το χώµα. 
Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία. 
 

Εγγύηση 
 
Η προθεσµία εγγύησης αρχίζει µε την ηµέρα πωλήσεως στον πρώτο αγοραστή. Σαν απόδειξη 
ισχύει η απόδειξη αγοράς ή. µία φωτοτυπία λογαριασµού. Η εγγύηση περιλαµβάνει την επιδιόρ 
θωση βλαβών, πού οφείλονται σε ελαττωµατικά υλικά ή λάθη παραγωγής. Η απόδοση εγγύη-
σης παρέχεται µε την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωµατικών µερών δια γνησίων ανταλ-
λακτικών τού κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν παρέχεται σε βλάβες πού προέρχονται από λαν-
θασµένη µεταχείρηση, επισκευές πού έχουν γίνει από µη εξουσιοδοτηµένα από την εταιρία 
άτοµα, από κατάχρηση (εφαρµογή βίας), µηχανική φθορά ή βλάβες χηµεικών (διαρρευµένες 
µπαταρίες). Οι µπαταρίες δεν περιλαµβάνονται στην εγγύηση. Συνεχή επακόλουθα (βλάβες, 
παθήσεις) σε πράγµατα ή πρόσωπα αποκλείονται. 
Αποστείλλετέ µας το µηχάνηµα πλήρη καί στην αυθεντική του συσκευασία, µε περιγραφή βλά-
βης. Εσωκλείσετε επίσης καί την κάρτα εγγύησης καί µία φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς. Η 
επιστροφή ακολουθεί εντός Γερµανίας άνευ κόστους αποστολής, σε άλλες χώρες σε βασικό 
κόστος. 
 
 
 
 
(C) Copyright:  Αυτή η οδηγία χρήσεως υπόκειται στην προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας.   

∆εν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της DTI να µεταφραστεί, πολλαπλασιαστεί, 
επανασκευαστεί ή να διαδοθεί.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Detector Trade International GmbH & Co KG 
 

 www.detector-trade.de 

 info@detector-trade.de 

 +49 (0) 2133 97 90 20 

 
Hamburger Str. 17  
41540 Dormagen 
Germany 

 
www.facebook.com/dtigmbh 

 
www.twitter.com/detectortradein 

 
www.youtube.de/user/detectortradeintern 
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