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1. Γενικά 
Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως , γιά να επιτύχετε έτσι 
τα καλύτερα αποτελέσµατα ανίχνευσης. 
 
 
2. Συναρµολόγηση 
Στερεώστε την βολίδα ανίχνευσης µε βίδα καί δακτύλιο στον άσπρο σωλήνα. Τοποθετήστε το 
µεταλλικό κλίπ έτσι στο πάνω µέρος τού σωλήνα, ώστε να σκαλώση στις τρύπες. Βάλτε το 
δεύτερο µαταλλικό κλίπ στο µικρό σωλήνα κάτω από την χειρολαβή. Βάλτε τον άσπρο στον 
πράσινο σωλήνα καί τον πράσινο στο µικρό σωλήνα κάτω από την χειρολαβή. Τυλίξτε το κα-
λώδιο γύρω από τούς σωλήνες καί βάλτε το φίς της σόντας στο κουτί ηλεκτρονικών. Στρίψτε 
µατά προσεκτικά την βίδα στο σπείρωµα. 
 
 
3. Προετοιµασία  
Μελετήστε πρώτα στό 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. Συνδέστε µέσω τού καλωδίου τη στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης µε το κουτί 
ηλεκτρονικών. Βάλτε το κουτί ηλεκτρονικών καί την βολίδα  (γραφή προς τα κάτω) πλάι-πλάι σε 
απόσταση 60 εκ.επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Εφ’όσον διαβάστε τις παρούσες οδηγίες 
χρήσεως καί γνωρίζετε τις πολλαπλές λειτουργίες, κουνήστε τα προηγουµένως αναφε-
ρόµενα.κοµµάτια σε διαφορετικές αποστάσεις πέρα-δώθε επάνω από την βολίδα καί δοκι-µάστε 
τις διάφορες ρυθµίσεις πού περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως. 
 
 
3. Σηµασία των κουµπιών χειρισµού 
 
POWER/        - θέτει σε λειτουργία/ εκτός λειτουργίας το µηχάνηµα (δές 'µπαταρίες') 
HOLD TO RESET   πατηµένο επί 6 δευτ., αυτορυθµίζεται το µηχάνηµα στο 'Factory 
     Settings' (FS), το απο τον κατασκευαστή προγραµµατισµένο σύστηµα 
 
ALL METAL  - θέτει σε λειτουργία το All-Metall/σύστηµα ανίχνευσης βάθους. Πατη-  
     µένο επί 3 δευτ., θέτει σε λειτουργία το φίλτρο εδαφικών παρεµβο- 

  λών (FAST TRACK)  
 
DISCRIMINATE  - αλλάζει στα ήδη ή από τον χειριστή προγραµµατισµένα συστήµατα 
(Last Mode)    ανίχνευσης Disc (αποφιλτράρισµα ανεπιθυµήτων αντικειµένων) καί 
     στο τέωs µεταχειριζόµενο σύστηµα ανίχνευσης.  
         
MENU/SCROLL - διατρέχει τα προγράµµατα, αλλάζει τα τµήµατα του Menu, γιά να επι- 
     φέρη αλλαγές ή να θέση σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας το µηχάνηµα 
 
     Υπόδειξη: Στο Menu-σύστηµα τού All Metal καί Discriminate είναι δυ- 
     νατόν να γίνουν διάφορες αλλαγές. ∆ιαβάστε προς αυτού 'ρυθµίσεις   
     Disc' καί 'ρυθµίσεις Menu'. 
 
ACCEPT/REJECT - Πρόσθετη χρήση ή µη χρήση (µε τα πλήκτρα + ή -) τών αγωγιµατικών 
     τιµών/ δείκτων σε όλα τα συστήµατα Disc ( βλέπε προς αυτού 'προ-
     γραµµατισµός Disc') 
 
TREASURE    - Φωνητικές-πληροφορίες (στα αγγλικά) γιά αγωγιµατική τιµή/βάθος/ 
TALK (TT)    µέγεθος ενός εντοπισµένου αντικειµένου καθώς καί κατάσταση τών  
     επιλεγµένων ρυθµίσεων 
 
TREASURE - όταν κρατηθεί πατηµένο, ενεργοποιεί το πλήκτρο αυτό 'ψηφιακοποιη- 
IMAGING (TI)   µένες πληροφορίες στό Display γιά πιθανόν µέγεθος καί βάθος τού  
(Pinpoint)   εντοπισµένου αντικειµένου’. Ενα στον κόσµο µοναδικό σύστηµα; 
   εκτός αυτού µεταλλάζει στό ’Pinpoint’ (Non-Motion/ακριβής εντόπιση). 
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OPERATE  - επαναφέρει το µηχάνηµα µετά από αλλαγές προγραµµάτων στη θέση 
     ‘έτοιµο γιά ανίχνευση΄ 
 
TASTEN + / -  - σταδιακές αλλαγές ή θέτηση λειτουργίας/ µη λειτουργίας στον τοµέα 
     Menu καί στα προγράµµατα τού συστήµατος Disc. 
 
 
 
4. Display/Οθόνη 
 
Σε αυτό το µοντέρνο ανιχνευτή της Garrett δείχνονται οί επιλεγµένες ρυθµίσεις συνεχώς στην 
οθόνη. Κρατώντας πατηµένο τo TI,.βάζετε σε λειτουργία το µεσαίο µέρος τού Display. 
 
Συνταυτισµός αντικειµένων 
 
Στην επάνω σειρά τού Display επιδεικνύεται η αγωγιµότητα τού εντοπισµένου αντικειµένου 
µέσων µιάς ορισµένης τιµής. Με χαµηλή τιµή (1-1+) επιδεικνύονται σιδερένια αντικείµενα ; µε 
υψηλή τιµή (10-12) ασηµικά; χρυσαφικά παρουσιάζουν τιµές µεταξύ 4-8. Αντικείµενα νέας 
εποχής από µη µαγνητικό υλικό (αλουµίνιο, κράµατα ορειχάλκου µπρούτζου κλπ.) µπορεί να  
βρίσκονται ανάµεσα 3 καί 12 . 
 
 
 
 
∆ιευκρίνιση/ Αποφίλτρωση αντικειµ. 
 
Η δεύτερη σειρά δείχνει το επιλεγ- 
µένο πρόγραµµα Disc ή ολόκληρο 
το τµήµα All-Metall(όλα τα µέταλλα) 
Στα συστήµατα ανίχνευσης Disc  
παρουσιάζονται ακουστικώς µόνον  
αυτά τα αντικείµενα, πού η αγωγι- 
µατική τους τιµή εµφανίζεται σαν  
µαύρος δείκτης.Εάν κρατηθή πατη- 
µένο το TI, δειχνει αυτή η κλίµακας 
(γιά αντικείµενα µικρού καί µεσαίου 
µεγέθους) το βάθος σε 'ίντσες' 
( 1 inch = 2,5 cm).  
 
 
 
 
 
Μέσον µέρος τού Display 
 
Σηµασία: Εάν εντοπισθή ένα αντικείµενο (ακουστικό σήµα!), πατήστε καί κρατήστε σταθερά το 
πλήκτρο TREASURE IMAGING; τώρα κουνήστε γρήγορα καί πέρα δώθε την στρογγυλή βολί-
δα ανίχνευσης πάνω από το εντοπισµένο αντικείµενο, µέχρι να εµφανισθή ένα µαύρο οβάλ,µε 
ένα ορισµένο πλάτος. Εδώ διακρίνετε, πιό µέγεθος έχει περίπου το εντοπισµένο αντικείµενο: 
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Τοµέας:   ενδεχοµένο αντικείµενο 
A = µικρότερο από νόµισµα 
B = νοµίσµατα µεσαίου µεγέθους, δαχτυλίδια κλπ. 
C = µεγάλα νοµίσµατα, κοµµάτια κοσµηµάτων, πώµατα κλπ. 
D   D =  µεγάλες αγκράφες ζώνης, κοσµήµατα; όπλα χειρός 
E = µεγαλύτερα από αντικείµενα τού τοµέα D 
 
Εάν εµφανισθή στην οθόνη το λεγόµενο 'κωνικό' σχήµα από  
περισσότερα αντικείµενα τότε σηµαίνει ότι: το αντικείµενο βρίσ- 
καται τόσο βαθυά ή είναι τόσο µικρό, ώστε βάθος ή/καί µέγεθος 
δεν µπορούν να προσδιοριστούν. 
 
Στο µέσον τού Displays δείχνεται µε τα ψηφία 2-12+ το βάθος 
τού εντοπισµένου αντικειµένου σε 'ίντσες' (1 inch = 2,5 cm)  
 
 
Treasure Talk (TT) – Παίρνετε φωνητικές πληροφορίες (στα αγγλικά) , εάν προγραµµατίσετε το 
Treasure Talk µέσω Menu ως ακολούθως: 
 
Off  - µόνο όταν πατηθή το πλήκτρο TT 
Menu  - γιά αλλαγές στο πρόγραµµα Menu 
Image  - όπως στο Menu καί όταν κατά την ανίχνευση υπάρχουν ήδη πληροφορίες για  
   µέγεθος καί βάθος τού αντικειµένου. 
Search - διαρκώς 
 
Μερικές ακόµη υποδείξεις, πριν αρχίσετε µε την ανίχνευση: 
Ρυθµίστε την ανιχνευτική απόδοση (Sensitivity) έτσι, ώστε να µην δινει ο ανιχνευτής εσφαλµέ-νο 
συναγερµό (διά παρεµβαλλοµένων συχνοτήτων ηλεκτ.εγκαταστάσεων ή ορυκτών στη γή). 
 
Αδιάφορα µε το τι δείχνει ο ανιχνευτής, εξορύξετε τα πρώτα 30 - 50 κοµµάτια πού εντοπίσατε, 
γιά να συλλέξετε έτσι όσο το δυνατόν περισσότερη πείρα.        
 
Αρχίσετε την ανίχνευση έξω µε το 'Power an' καί βάλετε ή την βασική ρύθµηση COINS ή πα-
τήστε  το ALL METAL. Τώρα είστε προετοιµασµένος γιά τα πρώτα τέστ. 
 
 
5. Μπαταρίες 
Το δοχείο γιά τις µπαταρίες (µε σύνδεση γιά ακουστικά) βρίσκεται κατω από το στήριγµα τού 
βραχιονίου. Το δοχείο µπορεί να ανασυρθεί καί να στηριχτεί στη ζώνη; έτσι γίνεται η συσκευή 
ελαφρότερη. Γιά την αλλαγή τραβήξτε λίγο προς τα έξω το δοχείο µπαταρίας, σύρατε τα δύο 
καπάκια προς τα πάνω, βγάλτε τα στηρίγµατα των µπαταριών καί αλλάξτε τις µπαταρίες. 
Απόδοση εργασίας: Με αλκαλικές µπαταρίες, 8 x 1,5 V, περίπου 20 ώρες.; µε επαναφορτι-
ζόµενες Ni-Cad-µπαταρίες περίπου 7 ώρες. 
 
 
6. Τεχνική ανίχνευσης 
Κουνήστε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης σιγά σιγά πέρα δώθε, στο ίδιο ύψος πάνω από το 
έδαφος. Συγχρόνως προχωρήστε αργά προς τα εµπρός. Στο σύστηµα All-Metall (Auto-Track 
εκτός λειτουργίας) ή όταν πατήστε το πλήκτρο TI, λαµβάνετε εκτός απο τις πληροφορίες στο 
Display καί επιπρόσθετες ακουστικές υποδείξεις γιά µέγεθος καί βάθος τού αντικειµένου: Βρα-
χέα σήµατα σηµαίνουν 'µικρό µεταλλικό κοµµάτι'; µακρά σήµατα 'µεγάλο µεταλλικό κοµµάτι'; 
αδύνατα σήµατα σηµαίνουν 'αντικείµενο βρίσκεται πολύ βαθυά στα περιθώρια της εµβέλειας’; 
δυνατά σήµατα 'το αντκείµενο βρίσκεται στην επιφάνεια'. 
 
Εάν εντοπισθεί ένα αντικείµενο, φαίνεται γιά 3 περίπου δευτ. το τµήµα της αγωγιµατικής του 
τιµής (ενδεχοµένως καί δύο διαφορετικά τµήµατα); στο µεγάφωνο (ή ακουστικά) ακούγεται ένα 
σήµα εντοπισµού. Πατήστε καί κρατήστε σταθερά το πλήκτρο TI καί κουνήστε την βολίδα γρή-
γορα πάνω από τον τόπο εντοπισµού, µέχρι να φανούν στο Display θετικές πληροφορίες.  
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Προσέξτε επίσης καί την λεπτή διαφορά ηχητικών σηµάτων γιά µικρά παλιοσίδερα (βραχύ, οξύ) 
καί γιά νοµίσµατα, κοσµήµατα κλπ. (µαλακό, γεµάτο). Μεγάλα αντικείµενα δίνουν πάντα 
καθαρά, δυνατά σήµατα. 
 
Σας συνιστούµε, να εργάζεστε κατά το δυνατόν πάντα µε το σύστηµα All-Metall (µεγίστη 
ανιχνευτική απόδοση); τα συστήµατα Disc φθάνουν µόνο περίπου στα 70 % της απόδοσης. 
 
 
 
7. ∆ιευκρινιστής 
Ολα τα ανιχνευτικά συστήµατα Disc είναι συστήµατα Motion (Motion = κίνηση): Η βολίδα 
ανίχνευσης πρέπει κατά την διάρκεια της ανίχνευσης να κινείται. ∆εδωµένη είναι καί η δυνατό-
τητα αλλαγής προγράµµατος στο All-Metall µέσων 'Discriminate/Last Mode' ή πλήκτρο TI . 
 
COIN/ΝΟΜΙΣΜΑ -Βασική ρύθµηση γιά τις ΗΠΑ. Μικρά νοµίσµατα καί µικρά κοµµάτια  
    χρυσαφικών αποφιλτράρονται καί δεν δείχνονται! 
 

    
 
 
JEWELLRY/  - Αποφιλτράρονται σιδηρικά καί πώµατα µπουκαλιών. 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ     

    
 
 
RELICS/ ΙΣΤΟΡΙΚΑ - Αποφιλτράρονται µόνο µικρά µέχρι καί µεσαίου µεγέθους µαγνητικά 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ    αντικείµενα.  (Σας το συνιστούµε γιά την ανίχνευση αντικειµένων πού 
     βρίσκονται  πολύ βαθυά στο έδαφος.) 
 

    
 
ZERO/ΜΗ∆ΕΝ  - Ολα τα φίλτρα Disc είναι εκτός λειτουργίας; δείχνονται όλα τα µεταλ- 
     λικά αντικείµενα 
 

    
 
CUSTOM/   - Εδώ έχετε την δυνατότητα να γράψετε το δικό σας πρόγραµµα γιά 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ    ορισµένους τρόπους ανίχνευσης, όπως π.χ. γιά την επιφανειακή 
     αναζήτηση σε αµµουδιές, σέ πάρκα κλπ. (Βλέπε καί προγραµµατισ- 
     µός 'DISC’). 
 
 
 
Υπόδειξη: Εάν ο ανιχνευτής ρυθµιστεί µιά φορά, δουλεύει στο σύστηµα αυτό ακόµη καί εάν 
βγάλετε τις µπαταρίες. Γιά επαναφορά στό 'FACTORY SETTING': πατείστε επί 6 δευτ. το 
POWER. 
 
 
 
Προγραµµατισµός στο σύστηµα DISC 
 
Υπάρχουν δύο µέθοδοι γιά να προγραµµατίσετε ή να σβήσετε από το πρόγραµµα αγωγιµατι-
κές τιµές/δείκτες αντικειµένων: 
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1. Πατήστε καί κρατήστε πατηµένο το '+' ή '-' καί βάλτε τον αναβοσβηζόµενο δροµέα πάνω από 
την αγωγιµατική τιµή πού θέλετε να βγάλετε από το πρόγραµµα. Πατήστε µετά Accept/Reject 
(Accept = αντικείµενο αποδεχθέν, σήµα επιθυµητό; Reject = αντικείµενο ανεπι-θύµητο). 
Πατήστε '+' ή '-' καί πάτε στην επόµενη αγωγιµατική τιµή; ξαναπατήστε  Accept/Reject, γιά να 
προγραµµατίσετε ή να βγάλετε από το πρόγραµµα την τιµή αυτή κλπ. 
 
2. Κουνήστε περίπου 3-4 cm κάτω από την βολίδα το αντικείµενο, πού δεν πρέπει να δώσει 
σήµα, πού είναι ανεπιθύµητο. ∆είνει ο ανιχνευτής σήµα (καί δείχνει το Display την αγωγιµατική 
τιµή), πατήστε αµέσως Accept/Reject. Ο αντίστοιχος δείκτης εξαλείφεται. Εξαλείψετε ενδεχο-
µένως καί ακόµη µισή τιµή πρίν καί µετά από την ανεπιθύµητη αγωγιµατική τιµή.  
 
Εάν επιθυµήτε να αναζητήσετε/βρήτε µόνο ορισµένα αντικείµενα, πρέπει να έχετε από αυτά 
δείγµατα, πού να τα κινήσετε κάτω από την βολίδα. Προγραµµατίστε µετά τις αγωγιµατικές τιµές 
τους (εάν δεν είναι ήδη προγραµµατισµένες). Εξαλείψετε όλες τις άλλες. Σας συνιστούµε να 
διαλέξετε προηγουµένως το 'Custom' στο Menu καί να βάλετε εκεί αυτό το πρόγραµµα. 
 
 
8. Ρυθµίσεις µε το Menu 
 
Πατήστε το πλήκτρο 'Menu' (πατώντας το αλλάζετε πάντα σε ένα άλλο σύστηµα). Αλλαγές ή το 
άνοιγµα/κλείσιµο γίνονται µε τα πλήκτρα '+' ή '-' . 
 
 
Sensitivity/ Βάθος 
 
Η βασική ρύθµιση (75 %) είναι συνήθως επαρκής. Σε περίπτωση παρεµβολών - ακουστικώς µε 
βραχείς ανεξήγητους τόνους καί οπτικά στο Display µε δείκτες πού πηδούν εδώ καί εκεί – 
µειώστε µε το πλήκτρο '-' τήν απόδοση. Με το πλήκτρο '+' αυξήνετε την απόδοση. 
 
 
Threshold/ Λεπτός συντονισµός 
 
Ρυθµίστε το έτσι, ώστε να ακούγεται πάντα ένας πολύ χαµηλός ήχος ελέγχου.  
 
 
Frequency/ Συχνότητα ποµπού 
 
Μπορεί να αλλαχθεί χωρίς επίδραση στην απόδοση ανίχνευσης, όταν άλλοι ανιχνευτές µε την  
ίδια συχνότητα ή ηλεκτρικοί αγωγοί ή ατµοσφαιρικές ταραχές προξενούν ακουστικές ή οπτικές 
παρεµβολές (παράσιτα). 
 
 
Volume/ Ενταση ήχου 
 
Ρύθµιση της έντασης ήχου του σήµατος. Εάν χρησιµοποιήτε ακουστικά ελλατώστε την ένταση 
(κίνδυνος σόκ). 
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Tone/ Υψος τού σήµατος 
 
Ρύθµιση τού ύψους τόνου τού σήµατος. 
 
 
Search Image/ Πληροφορίες κατά την διάρκεια της ανίχνευσης 
 
Με το '+'  µπορείτε να βάλετε σε λειτουργία την συνεχή εµφάνιση πληροφοριών στο Display. 
 
 
Surface Elimination/ Φίλτρο επιφανείας 
 
Αποφιλτράρει σήµατα αντικειµένων, πού βρίσκονται στην επιφάνεια τού εδάφους. Ο τοµέας 
φιλτραρίσµατος είναι ρυθµιζόµενος σε 'inch' . 
 
 
Salt Elimination/ Φίλτρο ορυκτών καί αλατιού 
 
Μπαίνει σε λειτουργία κατά την ανίχνευση σε υγρές αµµουδιές αλµυρού νερού καί σε ορυκτο-
γενή εδάφη. 
 
 
Bell Tone/ Ηχος κουδουνιού 
 
Ειδικό σήµα κατά τον εντοπισµό αντικειµένων µε υψηλές αγωγιµατικές τιµές. 
 
 
Backlight/ Φωτισµός 
 
Φωτισµός βάθους της οθόνης (Display). 
 
 
Bi-Level/ ∆ιπλό σήµα 
 
Υψηλός τόνος σήµατος γιά αντικείµενα µε υψηλές αγωγιµατικές τιµές;  χαµηλός γιά άλλα. 
 
 
Talk/ Γλώσσα 
 
Εχει ήδη εξηγηθεί. 
 
 
Battery/ Σύµβολο µπαταρίας 
 
∆είχνει την απόδοση των µπαταριών. Εάν χρησιµοποιήτε επαναφορτιζόµενες,αλλάξτε µε το '+' 
στοNi-Cad-Battery. Αλλάξτε τις µπαταρίες τότε, όταν φαίνεται στο σύµβολό τους µόνον ένα 
µαύρο τετραγωνάκι. 
 
 
9. Σύστηµα All-Metall (ολα τα µέταλλα) 
Πατώντας το πλήκτρο 'All Metal', µπαίνει σε λειτουργία το σύστηµα µε την ανωτάτη ανιχνευτι-κή 
απόδοση. Γιά να µπορέσετε να καταπιέσετε/ εξαλείψετε τα παράσιτα κατά την ανίχνευση, 
πρέπει να γνωρίζετε τη λειτουργία τού 'Fast Track', 'Auto Track' und 'Ground Balance Manual' 
καί ενδεχοµένως καί να την ρυθµίσετε: 
 
FAST TRACK – Πατήστε το 'All Metal Hold for Fast Track', καί κρατήστε το πατηµένο, σηκώ-στε 
την βολίδα ανίχνευσης περίπου 30 εκ. καί χαµηλώστε την µέχρι περ. 5 εκ. πάνω από το 
έδαφος. Ξανασηκώστε την σιγά σιγά καί επίσης σιγά ξαναχαµηλώστε την. Το µηχάνηµα δεν 
δίνει πιά κανένα σήµα. Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο. Το µηχάνηµα είναι βέλτιστα ρυθµισµένο. 
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AUTO TRACK – Αλλάξτε µέσων Menu στο 'Auto Track'. Ρυθµίστε αυτή την 'Motion Automatik 
µε φίλτρο εδάφους' µε το '+' ή '-' ως ακολούθως: 
 
  OFF – εκτός λειτουργίας 
  SLOW (αργά) - (η βαθµίδα δείχνει 4), ιδανική ρύθµιση 
  MEDIUM (µέτρια) - (η βαθµίδα δείχνει 8), σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη 
  FAST (γρήγορα) - (η βαθµίδα δείχνει 12), µόνο σε πολύ ορυκτογενή εδάφη 
 
GROUND BALANCE MANUEL  (GBM) / χειροκίνητο φίλτρο παρασίτων εδάφους – Η σωστή 
ρύθµιση αυτού τού φίλτρου είναι σηµαντική για την απόδοση ανίχνευσης, εάν βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας το 'Auto Track' . Με την σωστή ρύθµιση φθάνετε στη απόλυτα µέγιστη ανιχνευτική 
απόδοση τού µηχανήµατος.  
 
Ετσι ρυθµίζετε σωστά το GBM : Πηγαίνετε εκεί πού θέλετε να ανιχνεύσετε. Πατήστε 'Menu' 
µέχρι το GBM. Σηκώστε τη στρογγυλή βολίδα (επανειληµµένως!) περίπου στα 50 εκ. καί κατε-
βάστε την πάλι στα 5 εκ.. Εάν το σήµα δυνάµωσε συµαντικά, πατήστε το πλήκτρο '-' περίπου 
10-15 φορές, σηκώστε καί ξανακατεβάστε παλι την βολίδα µέχρι περίπου τα 5 εκ.. Επαναλά-
βετε αυτές τις κινήσεις µέχρι να σταθεροποιηθεί κάπως ο ήχος, αδιάφορα από το εάν βρίσκε-ται 
η βολίδα σηκωµένη ή πάνω από το έδαφος. 
 
Εάν χαµηλώσει ο τόνος όταν η βολίδα βρίσκεται περ. 5 εκ. πάνω από το έδαφος,πατήστε επα-
νειληµµένως το πλήκτρο '+' καί απαναλάβετε αυτές τις κινήσεις µέχρι να παραµείνει ο ήχος 
κάπως σταθερός.  
 
Προσοχή: Μπορείτε να βάλετε στο χειροκείνητο φίλτρο εδάφους πάνω από 265 ρυθµίσεις. 
 
Specifications 
____________________________________________________________________________
_ 
 
Detector Type: Very low frequency   Circuitry: Linear transmitter/receiver/ 
transmitter/receiver, 'Treasure Vision'   filter front end                
Graphic Target Analyzer and Imaging  16-bit-data acquisition 
Grid for precise target identification,  16-bit digital signal processor (DSP) 
multiple notch discrimination   with 32 Kbyte memory 
Controls: Easy access touchpads  Microcomputer with 8 Kbyte memory 
Display: High visibility LCD adjacent   Crystal controlled 10 MHz operation 
to touchpads; data accessible at any angle High reliability surface-mount printed 
Detection Frequency: 7.0 kHz,   circuit board construction 
adjustable      Treasure Talk: Voice synthesizer 
      Audio Frequency: 275 to 710 Hz 
      Batteries: Eight (8) AA - 1,5V 
      Battery Life: (Approximate) Alkaline: 25 hrs. 
      Carbon Zinc: 18 hrs, Ni-Cad: 7 hrs. 
      Construction: High strength glass-filled nylon 
      with handle-mounted control/display panel 

      Weight: (with 9 1/2-inch searchcoil and 
       Batteries) 4 lbs., 8 ozs. (2 kg) without  
       batteries 1,8 kg 
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10. Προσοχή! Κίνδυνος εκρήξεως κατά την ανασκαφή  
 
Ο νόµος ευθύνης προίόντων µας υποχρεώνει, να σας υποδείξουµε τα ακόλουθα. Παρακαλού-
µε 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. 
 
11. ∆ικαιώµατα καί χρέη 
Η αναζήτηση αποκρυµµένων µεταλλικών αντικειµένων είναι ένα χόµπυ, πού φέρνει πολύ χα-ρά 
καί συναρπαστικές εµπειρίες. Παρακαλούµε προσέξτε όµως, ότι σε κάθε χώρα έχουν εκδο-θή 
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.  
 
12. 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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