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OLULISED MÕISTED 
 

Järgmised mõisted on käesolevas juhendis ja detektori juures kasutatav  

standardsõnavara. 

 
VÄLISTAMINE 

Välistamine võimaldab valida metalle, mida soovitakse otsida ja neid, 

mida soovitakse „välistada“ ehk mitte otsida. Välistamine kergendab 

rämpsu või muu soovimatu materjali vältimist. Metalli tuvastamisel 

liigitab ta selle ühe alla nendest metallidest, mida te soovisite otsida.  

RAUD 

Raud on kõige levinum metall. Selle kasutamise pikaajaline 
traditsioon johtub selle rohkusest. Raudmetallid sisaldavad 
rauda. Raudmetallist esemed on naelad, poldid, roostevaba 
teras ja malm. 

PINPOINT-FUNKTSIOON 
Täpne tuvastus, mis annab maa-aluse eseme täpse 
asukoha. 

SPLINDID 

Joogipurkidelt pärinevad ära visatud splindid. Need võivad olla erineva 

kuju ja suurusega. Enamasti on need alumiiniumist, mis on tüütuseks 

paljudele aarete otsijatele. 
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MAAPINNA ERISTAMINE 

Kõik mullad sisaldavad mineraale. Mullas leiduvate mineraalide poolt 

tekitatavad signaalid segunevad metallesemetelt saadavatega. Kui 

metalli tuvastamine toimub selles režiimis, annab heli sellest märku. 

Maa looduslikke mineraale ei tuvastata, mis võimaldab leidu täpsemalt 

kirjeldada.  
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SEADME OSAD 
 
 
 
 
 

Patarei 
 
 
 

 

Alumine varreosa Ülemine varreosa 
 
 
 
 
 

 

Toend  
Käepide 

 

Seisutugi 



 

 

SEADME KOKKUPANEK 
 

 

Otsimispea kokkupanek 
Kruvige alumine varreosa toendi küljest 

lahti. Sobitage alumine varreosa 

otsimispea sisse ja pange toend tagasi. 

Pinguldage, kuid mitte liialt. MÄRKUS: 

Suurem avaus peab olema allpool. Läbi 

selle läheb juhe varre sisse. 

 
 
 

 

Ühendage varreosad 
Ühendage ülemine varreosa alumise 

külge, asetades ülemise varreosa 

lukustusklambri otsaga allapoole. Märkus: 

Ülemise varreosa soon peab teie ees 

olema. Ühildage sooned, et varreosad 

paigal püsiksid. 

Tehke ülemine varreosa soovitud pikkuseks ja 

pinguldage sulgur seda vasakule keerates.  
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Juhtmete ühendamine 
Võtke kaabel ja asetage 
see läbi varte. Kruvige 
kaabli ots juhtme otsa 
külge. Asetage ühendaja 
avasse.   Seejärel 
tõmmake 

rõngast üleval, et tõmmata  

juhe läbi varreosade. " 
 
 

Käepideme ühendamine 
Tehke kaabel lahti ja ühendage 

juhtmepea käepideme kaabliga. Korraliku 

ühenduse tagamiseks jälgige, et asetate 

juhtmepea valge tunnusnoole käepideme 

juhtmepea tunnusnoolega kohakuti. 

MÄRKUS: Keerake hõbedane osa kinni, 

et kaabel oleks lukustatud. 

. 



 

 

SEADME KOKKUPANEK 

 
Pärast juhtme oma kohale kinnitamist 

kontrollige, et käepideme riiv oleks lahti. 

Seejärel pange vars tagasi käepideme 

sisse ja sulgege riiv, nii et vars kinnituks.  

Enne kasutamist veenduge, et kõik on 

kindlalt oma kohal. 

 
 

Kuvari reguleerimine 
Kuvari reguleerimiseks kallutage kuvar 

ette- või tahapoole endale sobivasse 

positsiooni. See paigutus peaks jääma 

kuni kasutamise lõpuni. Väga eredates 

või pimedates tingimustes võib olla 

vaja kuvarit täiendavalt reguleerida. 

Patareid 

 
Patareipesa kaane avamiseks 

keerake kaks kruvi lahti.  
Tõmmake kaant enda poole ja üles 
ning võtke see ära. 

 
 
 

 
Pange 6 AA patareid sisse vastavalt 

pesas olevatele märgistele. Hoiatus: Ärge 
kunagi kasutage korraga uusi ja 
vanu patareisid. Ärge kunagi kasutage 

segamini leelis-, süsinik-, tsink või laetavaid 

patareisid. 
 
 
 
 

 
Pange patareipesa kaas tagasi ja 

keerake kruvid kinni.  



 



TÖÖPÕHIMÕTTED 
 

 

Välistamise seadistamine 

- Vajutage nuppu „SETTINGS“, 
sisenemaks „seadistamise“ režiimi 

- Sisestage @ @, et jõuda „välistamise“ 
režiimi 

- Vajutage nuppu “ENTER“ 

- Vajutage metallide kõrvale jätmiseks 

- Vajutage nuppu „ENTER“ käesoleva 
seadistuse juures otsimiseks 

 
Metallide valikulise 
eristamise (ingl k 

notch) režiimi seaded 

- Vajutage nuppu 
„SETTINGS“, 
sisenemaks 
„seadistamise“ režiimi 

 

 

- Vajutage nuppu “ENTER“ 

- Sisestage @ režiimide vahel 
liikumiseks (kõik metallid, mündid, 
ehted või kohandatud valik) 

 
GPS:  SAVE -WAYPOINT 
- GPS-režiimi sisenemiseks vajutage „GPS“, mis viib teekonnapunkti salvestamise 

nimekirja juurde.  

- Vajutage teekonnapunktide salvestamise nimekirjas 

üles-alla liikumiseks.                            SALVESTAMINE: 

 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu „ENTER“ 

Tähtede vahel liikumiseks 
vajutage @ @ 

d d 

- Selle muutmine loob automaatselt teie - Vajutage „ENTER“ valitu 
tuvastamiseks  

Vajutage „ENTER“ Näete ekraanil „Save Ok“ 

Metallide valikulise eristamise režiimist KÕIGI METALLIDE režiimi   

- Kohandatud valiku valimise korral 
vajutage  
@ @ metallide vahel liikumiseks 

vilkuv metall 

tuvastamisest 

- Vajutage nuppu „ENTER“ käesoleva 
seadistuse juures otsimiseks 

- Selle muutmine paneb 

käesolevad seadistused automaatselt 

välistamise režiimi, kuni seda ei 

muudeta   

Teid viiakse tagasi Save/Waypoint suvandisse 

Waypoint: GPS-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage 

salvestatud kohas „ENTER“ 

Vajutage salvestatud asukohale, kuhu soovite minna  

Valitud teekonnapunktis vajutage "ENTER" ja see näitab teile 
soovitud asukoha kaugust. 

Teekonnapunkti kustutamiseks hoidke „DEL“-nuppu all 3 sekundit  
Kustutage valitud asukoht 

Vajutage teise koha valimiseks  

- Vajutage ja hoidke all „GPS“ nuppu 3 sekundit GPS-režiimist väljumiseks või 
vajutage  

               „POWER“ nuppu käivitamiseks. 
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KUIDAS OTSIDA 
 
 

  Lülitage seade SISSE, vajutades nuppu „POWER“. 

Vajutage nuppu „SETTINGS“, et muuta tundlikkust ja 

helitugevust (standard on 8/4). Muudatuste salvestamiseks 

vajutage nuppu „ENTER“. 

 

Vajutage nuppu „SETTINGS“. Ilmneb kaks valikut: 

VALIK 1: 
Kasutage nooleklahve „<“ ja „>“ välistamise valikute 

sirvimiseks ja vajutage nuppu „ENTER“ valimiseks. 

Välistamise režiimis saab metalle, mida ei soovita otsida, 

välistada, kasutades nooleklahve „<“ ja „>“. Valiku 

salvestamiseks vajutage nuppu „ENTER“. 

VALIK 2: 
Kasutage nooleklahve „<“ ja „>“ välistamise valikute 

sirvimiseks ja vajutage nuppu „ENTER“ valimiseks. Metallide 

valikulise eristamise (ingl k notch) režiimis on võimalik teatud 

metallide otsimist välistada, tehes valiku kõigi metallide, 

müntide, ehete või kohandatud valiku vahel. Kasutage 

nooleklahve „<“ ja „>“ soovitud valikuni jõudmiseks. Valiku 

salvestamiseks vajutage nuppu „ENTER“. 
19 

Vajutage “GG” nuppu, et kalibreerida metallidetektor mulla 

koostisse, mida te tuvastate. Seejärel vajutage „ENTER“ või 

„GG“, et aktiveerida maapinna eristuse režiim. Ekraanile ilmub 

“Grab ok”, kui maapinna eristamine on lõpetatud. Kui 

kuvatakse “Grab ER” näitab see, et maa all võib olla 

metallobjekt ning maapinna eristamiseks tuleb leida uus 

puhtam ala. 

 
Välistamise režiimis hoidke otsimispea 

 paralleelselt maapinnaga, liigutades seda vasakult 
paremale stabiilse kiirusega.  Kui ta leiab 

midagi, kuvab see leitud metalli nime ja 

esitab sellele vastava heli (vt lk 26). 

 
Metalli tuvastamisel vajutage „PP“ nuppu. 

Liigutage otsimispead „X”-mustris üle 

sihtmärgi. PinPointeris näitab see leitud 

metalli sügavust. Nii saate täpselt teada, 

kui kaugele peate kaevama. 

Kaevake ese välja. 
 

Kui ese on leitud, ajage auk kinni, nii nagu see varem oli.  
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Asukoha salvestamiseks vajutage nuppu 

„GPS“. Valik „Save“ peaks olema 

ekraanil, 

vajutage „ENTER“ nuppu ja kasutage nooleklahve tähtede  

muutmiseks või lisamiseks asukoha nimetamisel. Vajutage 

„ENTER“ nuppu salvestamiseks.  
 
 
 

Selleks, et minna tagasi salvestatud 
kohta, vajutage „GPS“ nuppu „GPS“ 
režiimi sisenemiseks.  Kerige alla 
„Waypointini“ ja seejärel vajutage 
vasakut või paremat nuppu, et lapata 
salvestatud asukohti. Leides soovitud 
asukoha, vajutage „ENTER“ nuppu. 

 
 

 
GPS näitab asukoha suunda ja kaugust. 

Nool ja pikkusühikud muutuvad 

sedamööda, kuidas ta kaugenete või 

lähenete asukohale. 

 
 

 
       

ETA
PP 

Olles leidnud selle koha, kuvatakse see. 
kaugus.  

ETAP
P 

ETAP
P 



 

 

HOIATUS 

 
Kõik metallidetektorid võivad tuvastada esemeid, mis võivad leidmisel 
põhjustada tervisekahjustusi. Näiteks elektriliinid, lõhkeained, 
gaasijuhtmed, jne. Aarete otsimisel tuleb järgida järgmisi 
ettevaatusabinõusid: 

 

Ärge kasutage detektorit seal, kus teie arvates võivad paikneda 

maa-alused elektriliinid või -torud. 

Ärge kasutage detektorit sõjaväepiirkonnas, kuhu pommid või 

muud lõhkeained on kunagi maetud. 

Vältige juhtmeid, mis on olnud või võivad olla elektrivoolu all. 

 
Hoidke eemale torustikest – need võivad sisaldada tuleohtlikku 
gaasi või vedelikku. 
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EETIKAKOODEKS 

 
• Täitke enda poolt tekitatud augud 

• Kuuletuge „Läbikäigu keelu“ märkidele 

 
• Austage era- ja avalikku vara 

 
• Järgige kõiki seadusi 

 
• Ärge kahjustage vara tahtlikult 

 
• Ärge hävitage vara 

 
• Koristage enda järelt, ärge jätke prahti maha  
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AUDIO FUNKTSIOONID 
 
 
 
 
 
 
 
Kõrvaklappide ühenduspesa 

Kasutage seda, et 

ümbritsevaid vähem 

segada ning kuulda 

paremini seadme poolt 

tekitatavaid helisid.  

 

HELITUVASTUS 
 
 
Leitud materjali aitavad tuvastada neli tooni. 

Bassiheli 
Raudmetallist esemed nagu naelad, poldid, roostevaba teras, malm ja 

väike kogus kulda. 

Madal heli 
Foolium, alumiinium, tinafoolium, viiesendised, uuemad splindid ja 
väike kogus kulda. 

Keskmise kõrgusega heli 
Vanemad splindid, pudelikorgid, uuemad USA sendid ja Kanada 

mündid, mis on valmistatud tsingist, väike kogus hõbedat ja suur kogus 

kulda. 

Kõrge heli 
Kümnesendised, vanemad vaskpennid, USA veeranddollarilised, 

hõbedollarid ja pooledollarilised mündid, suur kogus hõbedat ja suur 

kogus kulda. 
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VIGADE 
KÕRVALDAMINE 

 

VASTUTAMATUSESÄTTED 
 
WGI Innovations, Ltd. ei vastuta kahjustuste, kulutuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud WGI 
Innovationsi toodete lubamatu kasutamise, ebaõige ühendamise, kuritarvitamise või hooletusse 
jätmise korral. 

 
 

 

VIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 LAHENDUS 

14 päeva pärast ostukuupäeva. Meilimise alternatiivina 
võite te  

toote üles otsida veebisaidilt www.groundefx.com (seejuures 

peate te ikkagi meili saatma garantii andnud WGI-le) ja 

järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid 

protsessi lõpule viimiseks. 

WGI Innovations Ltd. asendab kõik töö standardi defektid tasuta ÜHE (1) AASTA jooksul pärast 

ostukuupäeva senikaua, kuni teie garantii on kehtiv. 

WGI Innovations, Ltd. maksab toodete 
asendamiseks  

parandusse saatmise kulud.  

Teeninduseks saatke toode: 

WGI Innovations, Ltd. 

Ei lülitu SISSE, 
puudub heli 

Kontrollige, kas kasutate uusi 
patareisid. 

Kontrollige, kas patareid olid  
õigesse asendisse pandud. 

Kontrollige juhtme ühendust 
varre ja käepideme vahel. 

Ebanormaalse
d / 
ebakorrapäras

Kasutamiseks ainult 
välitingimustes. 

Hoidke eemale elektriliinidest, 
pinkidest, traataedadest ja teistest 
metallidetektoritest, mis võivad 
põhjustada valesid näite. 

Ebanormaalse
d / 
ebakorrapäras

Kontrollige, kas soovitud 
režiim on valitud. 

Kõigi-metallide-režiim 
võimaldab otsida kõiki metalle, 
nii et ei saa jätta kahe silma 
vahele seda, mida otsite. 



KLIENDITEENIND

US 

WGI Innovations, 

Ltd. annab igale 

tootele, mida me 

valmistame, 

üheaastase 

tootekvaliteedi 

garantii ja pakub 

teile pühendunud 

klienditeenindust. 

Kui teil on vaja 

klienditeenindust 

puuduvate osade 

jaoks 

 
või vajate abi oma 

toote käitamisel 

või kokku 

panemisel, 

soovitame teil 

helistada ühele 

meie 

klienditeeninduse 

esindajatest ja 

asta tal teid aidata 

küsimustes, mis 

puudutavad teie 

WGl Innovations 

Ltd.-i toodet. 

 

WGI lnnovations 

Ltd. jätab endale 

õiguse muuta 

toote omadusi, 

funktsionaalsust 

ja füüsilist disaini 

oma äranägemisel, mistõttu ei pruugi sellised muudatused selles 

kasutusjuhendi versioonis kajastuda. 


