
1. БУТОН ЗА ВКЛ/ИЗКЛ

2. ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ

3.  ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Увеличете нивото за по-голяма 
дълбочина.  Може да се наложи да 
намалите нивото ако има много 
смущения или фалшиви сигнали.

4.  ПИН-ПОЙНТ (GO‑FIND 44/66 
само)  Определяйте точното 
положение на целта

5. ЗВУК

6.  ПОДСВЕТКА (GO‑FIND 44/66 
само)

7. РЕЖИМИ НА ТЪРСЕНЕ
Търсете  и отхвърляйте 
нежеланите цели

8.  НИВО НА ДЪЛБОЧИНАТА Плитко
|  Средно |   Дълбоко  СПЕЦИЛНА 
СВЕТЛИНА
Червено и зелено  Ви помагат бързо да 
определите нежеланите цели.
(GO‑FIND 44/66 само)

9.  СИМВОЛИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(× 4)

10. НИВО НА БАТЕРИЯТА

11.  BLUETOOTH (GO‑FIND 44/66 
само)

АУДИО ИЗХОД
3,5 mm изход за слушалки.

ОСНОВИ ПРИ ТЪРСЕНЕТО СИГНАЛ ЗА СЪКРОВИЩА (GO‑FIND 44/66 само) 

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

УПЪТВАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ
СТЪПКА 1. ВКЛЮЧВАМЕ
Включи своя детектор.
На екрана ще се изпишат символи.

СТЪПКА 2. ЗАПОЧНИ ТЪРСЕНЕТО
Мести сондата над земята със странични взмахове.
Детектора ще светне и ще издаде сигнал при обект под сондата.

РЕЖИМИ НА ТЪРСЕНЕ

Режимите  Ви позволяват да търсите конкретни групи метални предмети, 
като приемате или отхвърляте нежеланите. Няма нужда да копаете боклука; 
само съкровището!

Преминете през различните режими, като използвате бутона за Търсене.

ЗВУЦИ ПРИ ОТКРИВАНЕ
Детектора сигнализира при намерен обект. Този звук може да се чуе 
от вградения говорител или слушалки, свързани към гнездото за 
аудио изхода (вижте схемата на контролния панел). 

ВИСОЧИНА НА СОНДАТА
 Дръжте сондата 1-2 см  над и 
успоредно на земята през цялото 
време. 

СКОРОСТ
 Местете сондата над земята със 
странични взмахове, средната 
скорост на един размах е 1-2 
секунди отляво надясно.

Как да го държим
 Детекторът трябва да е изправен  
и да ви е лек и удобен, когато го 
вдигнете.

РАЗСТОЯНИЕ 
Препоръчителното разстояние 
е 15 метра един от друг, когато 
се сканира една област.

ПРИПОКРИВАНЕ 
Леко припокривайте предишния си 
взмах, за да сте сигурни че не сте 
изпуснали нищо.

Светодиодите светват, когато е открит метален предмет.
Колкото сте по-близко към предмета, повече светлини светват. 
ЧЕРВЕНО означава железен метален предмет (вероятно боклук) . 
ЗЕЛЕНО  означава нежелезен метален предмет (евентуално съкровище). 
ORANGE означава режим Pinpoint за всички метални предмети.

Светодиодите ще светят отляво надясно, когато Pinpoint е изключен.
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ОПИСАНИЯ НА ИКОНИТЕ
Когато ние открием метален предмет, съответната икона ще мига на 
контролния панел, за да посочи типа на целта. Ако иконата е изключена 
(не се вижда), тези типове обекти няма да бъдат открити.

ЗВУК 
Детектора ще светне и ще 
издаде сигнал при обект под 
сондата.

Железни предмети, пирони и 
подкови.

Алуминиево фолио и монети 
с по-ниска стойност.

Пръстени, капачки и монети с 
по-ниска стойност.

Монети с ниска и висока 
стойност и винтови капачки.

Светодиодите ще светят към центъра при включване на Pinpoint. 
Това помага да се идентифицира точното местоположение на 
обекта.

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 ft (15 m)

GO‑FIND 22 GO‑FIND 44 GO‑FIND 66

2 различни аудио тона: 3 различни аудио тона: 4 различни аудио тона:

ON натисни

LOW TONE: Железни мишени (като пирони) издават най-нисък тон.
MID 1 TONE (GO‑FIND 44/66 САМО) : По-малко ценни метали издават по-нисък среден 
тон.
MID 2 TONE (GO‑FIND 66 САМО): Метали с по-висока стойност произвеждат по-висок 
среден тон.
HIGH TONE: Среброто и златото произвеждат най-висок тон.

ЗАБЕЛЕЖКА: GO‑FIND 11 Висок тон при всички цели.



НАСТРОЙВАНЕ НА ДЕТЕКТОРА

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Този продукт има 2 години ограничена гаранция от
време на покупка. Моля, обърнете се към www.minelab.com
за допълнителна информация за гаранцията.
СЪОТВЕТСТВИЕ
Информация за потребителя (FCC част 15.105)
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройства от клас B
Това оборудване е тествано и е установено, че
спазват ограниченията за цифрово устройство от клас B,
съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези граници са
предназначени да осигурят разумна защита срещу
вредни смущения в жилищна инсталация.
Това оборудване генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не е инсталирана и
използвано в съответствие с инструкциите, може да 
причини
вредни смущения в радиокомуникациите.
Няма обаче гаранция, че намесата
няма да се появи в определена инсталация. Ако това
оборудването причинява вредни смущения на радиото
или телевизионно приемане, което може да бъде 
определено
чрез изключване и включване на оборудването, 
потребителят е
насърчава се да се опита да коригира намесата от един
или повече от следните мерки:

•  Преориентирайте или преместете приемната антена
• Увеличете разстоянието между оборудването
• и приемник
• Свържете оборудването към контакт на a

верига, различна от тази, към която е 
свързан приемникът

• Консултирайте се с дилъра или опитен 
радио / телевизионен техник за помощ

Предупреждение: Всякакви промени или 
модификации на изрично одобрени от Minelab 
Electronics биха могли да анулират правото на 
потребителя да работи с това оборудване.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Minelab Electronics Pty Ltd 
декларира това радиооборудването от серия 
GO-FIND е включено в съответствие с 
Директива 2014/53 / ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за 
съответствие е достъпен на следния интернет 
адрес: www.minelab.com/compliance
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАДИОЧЕСТОТИТЕ

ЕТИЧЕН КОД
1. Уважавайте правата и собствеността на 
другите.
2. Спазвайте всички закони, независимо 
дали са национални, държавни или 
местни.
3. Никога не унищожавайте исторически 
или археологически съкровища.
4. Оставете земята и растителността, както 
е било.
5. Винаги получавайте разрешение преди 
да търсите  на нови територии.
6. Винаги запълвайте дупките си след 
копаене.

СВАЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО
www.itunes.com | play.google.com

ЗАБЕЛЕЖКА: 
GO‑FIND Приложение работи само с 

GO‑FIND 44/66 . Pro App само с GO‑FIND 66.

BLUETOOTH SMART СЪВМЕСТИМОСТ
GO‑FIND 44/66 са BLUETOOTH SMART съвместими 
с  iOS 8 and Android 4.3 мобилни операционни 
системи и нагоре.

4901-0230-3

СТЪПКА 1. Повдигнете дръжката.СТЪПКА 2. Поставете 4 x 1,5V AA (LR6) 
батерии (не са включени).

СТЪПКА 1. Предлагат се два дизайна. За да 
приложите, просто отлепете подложната 
хартия на избрания от вас модел.

СТЪПКА 2. След това залепете 
подходящия за вас стикер с оригиналния 
дизайн.

СТЪПКА 3. Плъзнете подлакътника до 
желаната дължина (обикновено точно под 
лакътя).

СТЪПКА 4. Разгънете сондата, за да търсите 
успоредно на земята (вижте „Основи на 
откриването“). Затегнете гайката, за да 
фиксирате положението на сондата. 
Внимавайте да не я стегнете прекалено.

СТЪПКА 5. Удължете напълно долния 
стик, докато чуете щракване.

СТЪПКА 6. Освободете лоста , за да регулирате 
горния стик до желаната дължина за вашата 
височина (вижте „Основи на откриването“). 
Заключете фиксатора, за да фиксирате мястото. За да приберете стика обратно

, натиснете здраво основата на сондата.

4 x AA

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

За да освободите дръжката, натиснете и задръжте                
двата бутона за отключване, докато сгъваемата дръжка е 
плоска. (Неправилното освобождаване на дръжката ще 
доведе до повреда).

Frequency Power

Detector       7.4 to 8.2 kHz < -30 dBm

Bluetooth   2.4  to 2.483 GHz 8.9dBm

                 ПОСТАВЯНЕ НА КАМУФЛАЖ
(GO-FIND 22/44/66  само)

УърлДДетекторс ЕООД   
Официален дистрибутор на Minelab за България
    Магазин  –  1404 гр. София, бул. България 53

Работно време: Понеделник   09:00  -  18:00 ч
Вторник           09:00  -  18:00 ч.
Сряда                09:00  -  18:00 ч.
Четвъртък       09:00  -  18:00 ч.
Петък                 09:00  -  18:00 ч.

              10:00   -  1500 ч.Събота 
За връзка с нас 
мобилен: 0888 509 001 
minelabsofia@gmail.com
www.worlddetectors.com

Неделя               Почивен ден




