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Quick Start = εύκολο ξεκίνημα  
 
 

 
 

1. Ανοίγουμε τον ανιχνευτή από το POWER 
2. Κάνουμε απόρριψη παρεμβολών από το NOISE CANCEL. Σε 30 

δευτερόλεπτα ο ανιχνευτής είναι έτοιμος για έρευνα. 
3. Ξεκινάμε την έρευνα! 
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Πως λειτουργεί ο ανιχνευτής μετάλλων. 
 
Ο ανιχνευτής μετάλλων δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο , το οποίο διαπερνά 
το έδαφος. Τα μέταλλα είναι αγώγιμα και για τον λόγο αυτό δημιουργούν μία αλλαγή 
στο πεδίο αυτό.  Ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται  την αλλαγή και στέλνει σήμα πίσω 
στα ηλεκτρονικά του κυκλώματα, ενημερώνοντας και τον χειριστή. 
 
Οι ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να αντιληφθούν την σύνθεση και το μέγεθος του 
μεταλλικού αντικειμένου που βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Τυπικά όσο μεγαλύτερο 
είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο τόσο ευκολότερο είναι για τον ανιχνευτή να το 
εντοπίσει. 
 
Οι συχνότητες λειτουργίας ενός ανιχνευτή μετάλλων μετρούνται σε κιλοχέρτζ = kHz. 
Οι χαμηλές συχνότητες (π.χ. 1,5 kHz)  διαπερνούν σε βάθος το έδαφος, αλλά η 
ευαισθησία σε μικρούς στόχους είναι χαμηλή.  
Οι υψηλές συχνότητες  (π.χ. 65 kHz ) έχουν μικρότερο βάθος διείσδυσης  αλλά η 
ευαισθησία τους σε μικρούς στόχους είναι μεγαλύτερη. 
 
Η λειτουργία του E-Trac  σε πολλαπλές συχνότητες (δηλαδή και σε χαμηλές και σε 
υψηλές) παρέχει τα πλεονεκτήματα και των δύο : καλό βάθος και ηψυλή ευαισθησία. 
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Το E-Trac έχει ενσωματωμένη μοναδική τεχνολογία. 
 
Full Band Spectrum (FBS) = Πλήρης κλίμακα συχνοτήτων 
Υπάρχουν ανιχνευτές που λειτουργούν σε μονή ή σε διπλή συχνότητα,  ανάμεσα σε 1 
έως 70 kHz. 
 
Η τεχνολογία αυτή εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια την λειτουργία των ανιχνευτών 
μετάλλων, η MINELAB ανακάλυψε ότι μία συχνότητα που δουλεύει καλά σε μία 
περιοχή συχνά δίνει οριακά αποτελέσματα  όταν χρησιμοποιείται σε άλλη περιοχή. Η 
περιεκτικότητα του εδάφους σε μετάλλευμα, η ποσότητας των μεταλλικών 
αντικειμένων που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το μέγεθος του στόχου, όλα 
έχουν επίδραση στο πόσο αποτελεσματικά θα λειτουργεί  ένας ανιχνευτής που 
εκπέμπει μονή συχνότητα. 
 
Η τεχνολογία Full Band Spectrum (FBS) = Πλήρης κλίμακα συχνοτήτων συνδυάζεται 
από την MINELAB με την 
τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων 
(ΒΒS) και τον νέο ισχυρότατο 
υπολογιστή για να δώσει : 

• Μεγαλύτερο βάθος έρευνας 
• Υψηλή ευαισθησία σε 

μεγάλη κλίμακα στόχων 
• Λιγότερες παρεμβολές από 

πηγές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας 

• Μεγαλύτερη ακρίβεια στην 
αναγνώριση των 
χαρακτηριστικών κάποιου 
στόχου 

 
Το ηλεκτρονικό κύκλωμα Full Band 
Spectrum (FBS) αυτομάτως 
εκπέμπει πολλαπλές συχνότητες 
ταυτόχρονα. Αυτή η αυξημένη 
κλίμακα συχνοτήτων σημαίνει  ότι 
το σήμα που λαμβάνουμε από την 
ερευνητική κεφαλή του ανιχνευτή, 
αναλύεται από μεγαλύτερη κλίμακα 
συχνοτήτων ανταπόκρισης. Αυτό 
επιτρέπει στο E-Trac να αναλύει 
περισσότερες πληροφορίες  που 
προέρχονται από τους στόχους, έτσι 
ώστε η αναγνώριση της ταυτότητας 
του στόχου να γίνεται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια. 
Η τεχνολογία FBS της MINELAB 
σημαίνει  ανίχνευση σωστή, σε 
μεγάλο βάθος και με μεγάλη ευαισθησία. 
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Διαχωρισμός 
Διαχωρισμός είναι η δυνατότητα του ανιχνευτή μετάλλων να αναγνωρίζει τον στόχο 
που επιθυμεί ο χειριστής (π.χ. κόσμημα) και να απορρίπτει τα σήματα από υλικά που 
δεν ενδιαφέρουν (π.χ. καρφιά). 
 
Το E-Trac μπορεί να προγραμματιστεί με διάφορους τρόπους ώστε να διαχωρίζει  
διάφορους ανεπιθύμητους στόχους και σε διάφορους τύπους εδάφους. 
 
Απόρριψη μεταλλεύματος 
Το E-Trac χρησιμοποιεί πνευματώδη προσέγγιση  σε ότι αφορά την απόρριψη του 
μεταλλεύματος του εδάφους. Χρησιμοποιεί ψηφιακό φιλτράρισμα υψηλής 
τεχνολογίας για να εξουδετερώσει την επίδραση των σημάτων του εδάφους. Αυτό 
επιτυγχάνεται αυτόματα, επιτρέποντας στον χειριστή να συγκεντρωθεί στον 
εντοπισμό στόχων. 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
1. Τοποθετούμε τις δύο πλαστικές φλάντζες μέσα στα κοιλώματα που 

βρίσκονται σε κάθε πλευρά της κάτω ράβδου. 
2. Τροφοδοτούμε το καλώδιο που ξεκινά από την ερευνητική κεφαλή δια μέσου 

του κάτω τμήματος της ράβδου. 

3. Τοποθετούμε την ερευνητική κεφαλή σε επίπεδη επιφάνεια. 
4. Βάζουμε το κάτω τμήμα   της κάτω ράβδου μέσα 

στα στηρίγματα που βρίσκονται πάνω στην 
ερευνητική κεφαλή. Βεβαιωνόμαστε για το ότι το 
ανοιχτό μέρος της ράβδου βλέπει προς το έδαφος. 

5. Περνάμε την πλαστική βίδα μέσα από την τρύπα 
που δημιουργούν τα στηρίγματα και το κάτω 
τμήμα της ράβδου. 

6. Σφίγγουμε το παξιμάδι, με προσοχή για να μην 
κάνουμε ζημιά στις σπείρες της πλαστικής βίδας, 
από το πολύ σφίξιμο. Το παξιμάδι αυτό θα πρέπει 
να το ξεσφίξουμε αργότερα για να ρυθμίσουμε 
την γωνία της ερευνητικής κεφαλής κατά την 
έρευνα. 

7. Βεβαιωνόμαστε ότι το καλώδιο της ερευνητική 
κεφαλής βγαίνει έξω από το άκρο της ράβδου. 
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Το καλώδιο είναι ενσωματωμένο στην ερευνητική κεφαλή και δεν βγαίνει. Κάθε 
προσπάθεια αποσύνδεσης του καλωδίου από την ερευνητική κεφαλή ακυρώνει την 
εγγύηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνδεση του κάτω τμήματος της ράβδου με το επάνω τμήμα της ράβδου 

1. Απασφαλίζουμε τελείως την ασφάλεια κλειδώματος . 
2. Περνάμε το καλώδιο της ερευνητική κεφαλής μέσα από το επάνω τμήμα της 

ράβδου. 
3. Βεβαιωνόμαστε για το ότι ο μοχλός της ασφάλειας κλειδώματος βλέπει προς 

το έδαφος, περνάμε το επάνω τμήμα της ράβδου στο κάτω τμήμα της ράβδου, 
μέχρι να εμφανιστεί το καλώδιο. 
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Σύνδεση της ράβδου με την λαβή και το κυρίως μηχάνημα. 
1. Ελευθερώνουμε τον σφικτήρα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κυρίως 

μηχανήματος. 
2. Ευθυγραμμίζουμε το βύσμα του καλωδίου και το συνδέουμε με την υποδοχή 

που βρίσκεται πίσω από το κυρίως μηχάνημα, σφίγγουμε το μεταλλικό 
παξιμάδι για να το ασφαλίσουμε. 

3. Πιέζουμε την ράβδο για να μπει μέσα στην λαβή με το κυρίως μηχάνημα. όσο 
πάει. 

4. Ασφαλίζουμε την ράβδο σε αυτήν την θέση, από τον σφικτήρα. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

9 

 
 
Σύνδεση ακουστικών. 
Βάζουμε το βύσμα των ακουστικών μέσα στην υποδοχή για τα ακουστικά που 
βρίσκεται στην πλαστική πόρτα της μπαταριοθήκης. 
Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν σε κάθε στάδιο της 
έρευνας. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 
Μπαταρίες 
 

 
 
Το E-Trac έχει δύο είδη μπαταριών 

• Το ένα είναι επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι σφραγισμένη μέσα στην 
θήκη της. Συνοδεύεται με φορτιστή σπιτιού. Η επαναφοριζόμενη μπαταρία 
είναι άδεια και πρέπει να φορτιστεί πριν από την χρήση. 

• Η άλλη μπαταρία του μηχανήματος είναι η θήκη μέσα στην οποία βάζουμε 8 
αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑ. 

 
Αποσύνδεση της μπαταρίας από την μπαταριοθήκη 

1. Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι κλειστός. 
2. Τοποθετούμε τον ανιχνευτή σε επίπεδη επιφάνεια. 
3. Ανοίγουμε το λαστιχένιο κάλυμμα της μπαταριοθήκης, που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος της λαβής. 
4. Κινούμε προς τα επάνω τον κίτρινο διακόπτη για να ελευθερωθεί η 

μπαταρία. 
5. Βγάζουμε την μπαταρία τελείως έξω από την μπαταριοθήκη.      

 
Την επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να την ανοίξουμε. 
 
Τα ακουστικά πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένα πριν ανοίξουμε την λαστιχένια πόρτα 
της μπαταριοθήκης.  
 
Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με τον φορτιστή σπιτιού. 

1. Βγάζουμε την μπαταρία από την χειρολαβή. 
2.  Συνδέουμε την μπαταρία με τον φορτιστή σπιτιού. Αποκτούν την πλήρη 

φόρτιση μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης. Βάζουμε τον 
φορτιστή στην πρίζα. Αφήνουμε  18 ώρες για να γίνει πλήρης φόρτιση. Οι 
καινούργιες μπαταρίες  

3. Βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα και τον αποσυνδέουμε από την 
μπαταρία. Τοποθετούμε την μπαταρία μέσα στην χειρολαβή και κλείνουμε 
καλά το μαύρο πλαστικό κάλυμμα. 

 



 

11 

Κατά την φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί το άκρο της ζεσταθεί.  
 
Η μπαταρία δεν θα πάθει ζημιά εάν την αφήσουμε να φορτιστεί για περισσότερες από 
18 ώρες. 
 
Ο φορτιστής δεν μπορεί να φορτίσει αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες NiCad. 
Φορτίζει μόνον την NiMH επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
 
Η χρήση άλλου φορτιστεί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία και αυτό ακυρώνει την εγγύηση. 
 
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH ΔΕΝ απαιτεί εκφόρτιση για να 
επαναφορτιστεί.  
 
Εάν ο ανιχνευτής έμεινε αχρησιμοποίητος για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να 
φορτίσουμε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να αποκτήσει και πάλι την πλήρη 
ισχύ της. 
 
 
Αντικατάσταση μπαταριών ΑΑ 

1. Βγάζουμε την 
μπαταριοθήκη  των 
αλκαλικών 
μπαταριών από την 
θέση της στην 
χειρολαβή. 
Γλιστράμε  το 
καπάκι της 
μπαταριοθήκης 
προς την 
κατεύθυνση που 
δείχνουν τα τόξα, για να το βγάλουμε. Τοποθετούμε 8 μπαταρίες  αλκαλικές 
μεγέθους ΑΑ μέσα στην μπαταριοθήκη. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
τοποθετήσαμε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 
ετικέτα.  

2. Τοποθετούμε στην θέση του το καπάκι της μπαταριοθήκης και βάζουμε την 
μπαταριοθήκη στην θέση της μέσα στην χειρολαβή μέχρι να ακούσουμε κλικ. 

3. Τοποθετούμε το μαύρο πλαστικό κάλυμμα που σφραγίζει την μπαταριοθήκη. 
 
Συνιστούμε την χρήση υψηλής ποιότητας αλκαλικών μπαταριών σε αυτήν την 
μπαταριοθήκη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και επαναφορτιζόμενες αλκαλικές 
μπαταρίες (NiMH) σε αυτήν μπαταριοθήκη, όμως θα πρέπει να τις βγάζουμε και να 
τις φορτίζουμε χωριστά. 
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lithium δίνουν βολτάζ 13 V και για τον λόγο αυτόν 
δεν είναι κατάλληλες για χρήση στο Ε-Trac. 
Δεν πρέπει να αφήνουμε άδειες μπαταρίες ΑΑ μέσα στο μηχάνημα διότι μπορεί να 
παρουσιάσουν διαρροή.  
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Ρύθμιση του ανιχνευτή για ξεκούραστη έρευνα. 
Για να ρυθμίσουμε την χειρολαβή : 

1. Ξεσφίγγουμε την βίδα που βρίσκεται στο κέντρο 
του στηρίγματος του μπράτσου (γυρίζουμε 
αντίθετα από την φορά των δεικτών του 
ρολογιού).  Χρησιμοποιούμε κατσαβίδι ή  ένα 
νόμισμα. 

2. Μετακινούμε το στήριγμα του μπράτσου στο 
σημείο που επιθυμούμε . Θα πρέπει να πιάνουμε 
με άνεση το σημείο της χειρολαβής που 
σχηματίζει γωνία, έτσι ώστε να αισθανόμαστε τον 
ανιχνευτή σαν προέκταση του χεριού μας. 

3. Βγάζουμε το χέρι μας με προσοχή. 
4. Σφίγγουμε την βίδα (γυρίζουμε προς την φορά 

των δεικτών του ρολογιού) για να ασφαλίσουμε 
το στήριγμα του μπράτσου στην θέση που 
επιλέξαμε. 

 
Ρυθμίζουμε το μήκος της ράβδου : 
 
Το σωστό μήκος της ράβδου επιτρέπει στον χειριστή να 
κινεί την ερευνητική κεφαλή χωρίς κούραση. 
Εάν η ερευνητική κεφαλή είναι πολύ μακριά από τον 
χειριστή θα είναι δύσκολη η ισορροπία και η κίνηση του 
ανιχνευτή. 
Εάν η ερευνητική κεφαλή είναι πολύ κοντά στον χειριστή, οτιδήποτε μεταλλικό έχει 
επάνω του ο χειριστής μπορεί να προκαλεί  σήματα που θα τον μπερδεύουν. 
 
Ρυθμίζουμε το κάτω τμήμα της ράβδου στο σωστό μήκος . 
 
 

 
 
 

   ΣΩΣΤΟ    ΛΑΘΟΣ 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤON ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΟΥ  E-TRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακόπτης που ανοίγει 
και κλείνει το 
μηχάνημα  
Όταν κρατάμε τον 
διακόπτη πατημένο για 
3 δευτερόλεπτα 
επαναφέρουμε  τις 
εργοστασιακές 

 

Αριστερό τόξο άμεσης 
επιλογής Όταν το πατάμε 
στην οθόνη Edit αλλάζει 
το κάδρο του Edit. Όταν 
το πατάμε στο Combine 
επιλέγουμε σχέδιο 
διαχωρισμού. 

Διακόπτης που ανοίγει και 
κλείνει τον φωτισμό της 
οθόνης. Όταν είναι 
κλειστός κάνουμε  
οικονομία στην μπαταρία 

Αριστερό τόξο άμεσης  
επιλογής. Όταν το πατάμε στο 
Edit αλλάζει το  Edit Mode. 
Όταν το πατάμε στο Combine 
αντιστρέφει το επιλεγμένο 
σχέδιο διαχωρισμού. 
 

Διακόπτες με τόξα δεξιά, 
αριστερά, πάνω και 
κάτω. 
Με αυτούς κάνουμε 
ρυθμίσεις στις οθόνες 
έρευνας και για να 
κινούμαστε μεταξύ των 
επιλογών του μενού (κατά 
την φορά των δεικτών του 
ρολογιού από αριστερά: 
αριστερά, επάνω,  δεξιά, 

 

Διακόπτης 
μενού. Από 
εδώ μπαίνουμε 
στις επιλογές 
του μενού από 
κάθε στάδιο 
της  έρευνας 

QuickMask Πατάμε για να 
εισέλθουμε στο QuickMask και για 
να περνάμε από την 
οθόνηQuickMask στην οθόνη 

   
Noise Cancel : Απόρριψη 
παρεμβολών, διαρκεί 30 
δευτερόλεπτα και μετά  το μηχάνημα 
είναι έτοιμο για έρευνα. 

Αποδέχομαι / Απορρίπτω Πατάμε 
στην οθόνη έρευνας για να 
αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε ένα 
στόχο. 
Πατάμε στο μενού και περνάμε στο 
προηγούμενο στάδιο. Ακριβής εντοπισμός.  Πατάμε για να 

ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε 
τον ακριβή εντοπισμό στόχου 

Έρευνα  Πατάμε τον διακόπτη αυτόν 
από την οθόνη Pattern και περνάμε 
στην οθόνη  Digital ή το αντίθετο. 
Πατάμε από το Main Menu, 
QuickMask ή Edit επιστρέφει  στην 
οθόνη Pattern / Digital από κάθε 
στάδιο έρευνας. 
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Aνοίγουμε το μηχάνημα 

 
Από τον διακόπτη αυτόν ανοίγουμε και 
κλείνουμε το μηχάνημα. 
Πατάμε τον διακόπτη μία φορά και το 
μηχάνημα ανοίγει. Αμέσως ξεκινά η 
διαδικασία εκκίνησης με ένα γραφικό 
στην οθόνη και ηχητικό σήμα . Αμέσως 
μετά θα έχουμε την οθόνη λειτουργίας 
και το μηχάνημα θα είναι έτοιμο για 
χρήση. 
 

 
 
Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τον ανιχνευτή μόνον στο ύπαιθρο και μακριά από 
πηγές ηλεκτρονικών παρεμβολών, 
όπως γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος και 
τηλεφωνικούς αναμεταδότες. Αυτές 
οι  πηγές μπορεί να προκαλέσουν 
λανθασμένη λειτουργία του 
μηχανήματος, δίνοντας λανθασμένα 
ηχητικά σήματα και μη σωστή 
αναγνώριση ταυτότητας στόχου. 
Μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν πολλά 
μεταλλικά αντικείμενα , όπως 
καρφιά, μπετόν αρμέ, τηλεοράσεις 
και άλλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, που μπορεί να υπερφορτίσουν τα 
ηλεκτρονικά του ανιχνευτή. 
Η υπερφόρτιση δεν είναι επιζήμια για το μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό έχει 
κατασκευαστεί για να αντέχει την υπερφόρτιση. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σημείωση : Μερικέ φορές είναι πιθανό κάποιο μεγάλο αντικείμενο που βρίσκεται 
κοντά στην ερευνητική κεφαλή να υπερφορτίσει τα ηλεκτρονικά του ανιχνευτή. Όταν 
συμβεί αυτό  στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η λέξη Overload  που 
σημαίνει υπερφόρτιση. 
 
Κάθε φορά που ανοίγουμε τον ανιχνευτή, ο οθόνη έρευνας που χρησιμοποιούσαμε  
την τελευταία φορά, πριν κλείσουμε το μηχάνημα, θα εμφανιστεί. Εάν για  
παράδειγμα χρησιμοποιούσαμε τον οθόνη Digital όταν κλείσαμε το μηχάνημα, ο 
οθόνη Digital θα εμφανιστεί και μόλις το ανοίξουμε. 
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Για να κλείσουμε τον ανιχνευτή πατάμε τον διακόπτη αυτόν. 
 
Reset = επανασυντονισμός 
Το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο με τρόπο που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε έρευνα αμέσως.  Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις το μηχάνημα 
ανταποκρίνεται σε  στόχους με χαμηλά μαγνητικά χαρακτηριστικά όπως ασημένιο 
νόμισμα και κοσμήματα. Αγνοεί στόχους με υψηλά μαγνητικά χαρακτηριστικά όπως  
τα καρφιά. 
 
Όποιες αλλαγές κάνουμε στις ρυθμίσεις του E-Trac, αποθηκεύονται αυτόματα καθώς 
κάνουμε έρευνα. Οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν μέχρι να τις αλλάζουμε ή μέχρι 
να δώσουμε εντολή στο μηχάνημα να  περάσει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
 
Όταν το μηχάνημα είναι κλειστό, πατάμε και κρατάμε πατημένο για τρία 
δευτερόλεπτα τον διακόπτη που ανοίγει το μηχάνημα  για περάσει στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις = Reset.  
 
Οι ρυθμίσεις στα User Modes και   User Discrimination  δεν διαγράφονται όταν 
κάνουμε Reset . Όλες οι ρυθμίσεις  που βρίσκονται μέσα στο Preferences Menu 
επανασυντονίζονται μόνον όταν κάνουμε Master Reset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για να κάνουμε Reset στο μηχάνημα: 

1. Όσο είναι κλειστό το μηχάνημα, πατάμε και κρατάμε πατημένο τον διακόπτη 
που ανοίγει το μηχάνημα.                                                                                             
Το μήνυμα Reset εμφανίζεται στην οθόνη  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης το μηχάνημα θα είναι 
ρυθμισμένο και έτοιμο  για έρευνα. 

 
 
 
 
 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αφού κλείσουμε το μηχάνημα , περιμένουμε τουλάχιστον ένα  (1) 
δευτερόλεπτο πριν το ανοίξουμε και πάλι. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουμε  στο 
μηχάνημα  να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που έκανε ο χειριστής στην μνήμη ώστε να 
μην έχουμε απώλειες όταν βγάλουμε τις μπαταρίες. 
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Discrimination = διαχωρισμός 
Διαχωρισμός είναι η ικανότητα του ανιχνευτή να εξουδετερώνει σήματα από μη 
επιθυμητούς στόχους και να δέχεται σήματα από επιθυμητούς στόχους. Το E-Trac 
διαθέτει  προηγμένο σύστημα  ρυθμού επεξεργασίας σημάτων από αντικείμενα που 
έχει εντοπίσει σύμφωνα με την αγωγιμότητα και τα μαγνητικά χαρακτηριστικά τους. 
Επιτρέπει στον χειριστή να διαλέγει αυτός κάποιους στόχους που θα γίνουν 
αποδεκτοί και κάποιους στόχους που θα απορρίπτονται. Ο συνδυασμός από αυτούς 
τους στόχους άλλοι εκ των οποίων γίνονται αποδεκτοί και άλλοι απορρίπτονται 
δημιουργούν την οθόνη διαχωρισμού SMARTFIND. 
 
Έτσι λοιπόν, κάθε συντεταγμένη στην οθόνη διαχωρισμού Smartfind ( που είναι 
ορατή και στις οθόνες Edit και QuickMask) μπορεί να γίνει λευκή , για να γίνει 
αποδεκτή ή μαύρη για να απορριφθεί. Οι λευκές περιοχές της οθόνης  διαχωρισμού 
Smartfind δείχνουν στις συντεταγμένες  των στόχων που είναι αποδεκτοί, οι μαύρες 
περιοχές δείχνουν τις συντεταγμένες που απορρίπτονται. 

 
Το σχήμα δείχνει την εργοστασιακό ρύθμιση της οθόνης διαχωρισμού με το 
πρόγραμμα για νομίσματα = Coins που αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά των μην 
σιδηρούχων νομισμάτων, ποικιλία  νομισμάτων από όλο τον κόσμο. Δέχεται σήματα 
από μη σιδηρούχους στόχους και απορρίπτει σήματα από  τους περισσότερους 
σιδηρούχους στόχους. 
 
Όταν ένας στόχος που γίνεται αποδεκτός εντοπιστεί (π.χ. ταιριάζει με την 
αγωγιμότητα και τα μαγνητικά χαρακτηριστικά νομίσματος), ο σταυρός εντοπισμού 
θα εμφανιστεί στην λευκή περιοχή, ο στόχος θα γίνει αποδεκτός και με ηχητικό σήμα. 
 
Όταν εντοπίζεται στόχος που απορρίπτεται ( π.χ. δεν ταιριάζει με την αγωγιμότητα 
και τα μαγνητικά χαρακτηριστικά νομίσματος), ο ήχος συντονισμού σταματά να 
ακούγεται και ο σταυρός εντοπισμού θα παραμείνει στην θέση του προηγούμενου 
στόχου που έγινε αποδεκτός ο στόχος θα γίνει αποδεκτός . 
 
Το E-Trac παρέχει μεγάλη ποικιλία από οθόνες διαχωρισμού Smartfind οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνες τους ή σε συνδυασμό. 
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Οθόνη διαχωρισμού Smartfind  
To Smartfind είναι ο μοναδικός στα μηχανήματα στης Minelab  δύο διαστάσεων 
κλίμακας διαχωρισμός. Το Smartfind αντιπροσωπεύει με γραφικά και την 
αγωγιμότητα και τα μαγνητικά χαρακτηριστικά  του στόχου στην ίδια οθόνη. 
 
Ο οριζόντιος άξονας κατατάσσει τον στόχο βάσει μεγέθους / αγωγιμότητας (CΟ) , με 
κλίμακα από 1 έως 50 από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάθετος στόχος κατατάσσει 
στον στόχο βάσει των μαγνητικών χαρακτηριστικών του (FE), με κλίμακα από 1 έως 
35 από κάτω προς τα πάνω. 
 
Όταν η τιμή του FE είναι 1 αναφέρεται σε χαμηλά μαγνητικά χαρακτηριστικά και η 
τιμή 35 αναφέρεται σε υψηλά μαγνητικά χαρακτηριστικά.. Παρομοίως  η τιμή του 
CO στο 1 σημαίνει χαμηλή αγωγιμότητα και η τιμή 50 σημαίνει υψηλή αγωγιμότητα. 

 
 
 
 
 
Καθώς η ερευνητική κεφαλή περνά πάνω από 
έναν στόχο, ο ανιχνευτής επεξεργάζεται 
ψηφιακά το σήμα του στόχου και εμφανίζει τον 
σταυρό του στόχου στην οθόνη SMARTFIND. 

Η θέση του σταυρού εντοπισμού του στόχου επηρεάζεται από την αγωγιμότητα του 
στόχου και από τα μαγνητικά χαρακτηριστικά. 
 
Μαγνητικοί στόχοι όπως καρφιά, περιέχουν μεγάλο ποσό σιδήρου ή άλλο λιγότερο 
συνηθισμένο μαγνητικό υλικό.  Επειδή είναι μαγνητικά, σιδηρούχοι στόχοι γενικά 
εμφανίζουν τον σταυρό του στόχου στο κάτω μέρος της οθόνης Smartfind. 
 
Μη σιδηρούχοι στόχοι (π.χ. καθαρός χρυσός, ασήμι, χαλκός) περιέχουν μικρό ή 
καθόλου μαγνητικό υλικό. Επειδή δεν είναι μαγνητικοί,  μη σιδηρούχοι στόχοι γενικά 
δίνουν τον σταυρό του στόχου στο επάνω μέρος της οθόνης Smartfind. 
 
Σημείωση : Ακόμα και οι μη μαγνητικοί στόχοι θα δώσουν τιμή FE πάνω από 1. 
 
Στόχοι με υψηλή αγωγιμότητα (π.χ. μεγάλα ασημένια νομίσματα, χάλκινα 
αντικείμενα) θα κάνουν τον σταυρό του στόχου να εμφανιστεί την δεξιά πλευρά της 
οθόνης Smartfind. 
 
Χαμηλής  αγωγιμότητας στόχοι (π.χ. μικρά νομίσματα, αλουμινόχαρτα, λεπτά 
νομίσματα) θα κάνουν τον σταυρό του στόχου να εμφανιστεί προς την αριστερή 
πλευρά της οθόνης Smartfind.  
 
Το μέγεθος του στόχου θα έχει κάποια επίδραση στην τιμή της αγωγιμότητας. Γενικά 
όσο μεγαλύτερος είναι ο στόχος τόσο ποιο μεγάλη είναι η τιμή  της αγωγιμότητας. 
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Παρουσίαση των οθόνων έρευνας. 
Το E-Trac  έρχεται προ-προγραμματισμένο με τρεις  μοναδικές οθόνες έρευνας.  Η 
επιλογή της καλύτερης οθόνης έρευνας για τις επικρατούσες συνθήκες εξαρτάται από 
προτιμήσεις και την πείρα του χειριστή. 
Οι τρεις οθόνες έρευνας είναι : 

• Pattern 
• Digital 
• QuickMask 

 
Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την έρευνα περιέχονται σε αυτές τις τρεις 
οθόνες έρευνας  και όταν  συνδυαστούν  με την ηχητική αναγνώριση στόχων, 
κανένας θαμμένος πολύτιμος στόχος δεν είναι ασφαλής. 
 
Ο διακόπτης Detect που βρίσκεται πάνω στον πίνακα ελέγχου μας επιτρέπει να 
αλλάζουμε οθόνες έρευνας : Pattern και Digital  και επιστρέφει σε αυτές τις οθόνες 
εάν βρισκόμαστε στο Main Menu, Quick Mask οθόνη Edit. Συμπληρωματικά ο 
διακόπτης QuickMask παρέχει είσοδο στις οθόνες QuickMask Pattern και Digital. 
Βλέπουμε το διάγραμμα που ακολουθεί. 
 
Η τελευταία οθόνη διαχωρισμού που χρησιμοποιήσαμε θα εμφανιστεί την επόμενη 
φορά που θα ανοίξουμε τον ανιχνευτή μας. Κάθε ρύθμιση διαχωρισμού που κάναμε 
στην οθόνη διαχωρισμού Pattern θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν επίσης 
και στην οθόνη Digital. 
 

 
 

 
 

Θα εμφανιστεί εικονίδιο διαλόγου, από το οποίο ο χειριστής 
επιβεβαιώνει = Yes ή όχι = No εάν θέλει να φορτώσει το 
σχέδιο διαχωρισμού QuickMask  στην οθόνη διαχωρισμού 
Pattern  και Digital. 
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Οθόνη Pattern 
Όταν ανοίγουμε τον ανιχνευτή για πρώτη φορά, η οθόνη Pattern θα εμφανιστεί την 
οθόνη του μηχανήματος και το E-Trac είναι έτοιμο για έρευνα. 
Οι πληροφορίες του στόχου παρουσιάζονται στον χειριστή μέσω της οθόνης 
διαχωρισμού Smartfind, της ένδειξης της ευαισθησίας, των τιμών  FE  και CO και 
των ενδείξεων βάθους. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον χειριστή στην 
οθόνη Pattern είναι πολύτιμες για επιτυχημένη ανίχνευση με το E-Trac. 
 
Οι πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας γρήγορη, καθαρή 
και αξιόπιστη εξήγηση των πιθανών χαρακτηριστικών του στόχου. Με εξάσκηση και 
με την πείρα  που αποκτά ο χειριστής με την χρήση του μηχανήματος μπορεί να 
εξηγεί καλύτερα τις πληροφορίες της οθόνης  για ποιο επιτυχή ανίχνευση. 
 
Το παράθυρο της οθόνης Smartfind  βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης Pattern. 
Εμφανίζει την δραστηριότητα  του διαχωρισμού. Πάνω από την οθόνη Smartfind  
βρίσκεται η περιοχή στην οποία  οι τιμές των FE και CO του στόχου εμφανίζονται. 
Κατά την διάρκεια της έρευνας και μετά από την έρευνα, το σταυρός αναγνώρισης 
του στόχου εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης  Smartfind και εμφανίζει τις 
συντεταγμένες των τιμών FE και CO του στόχου σε σχέση με την υπόλοιπη οθόνη. Οι 
τιμές των FE και CO του στόχου και ο σταυρός εντοπισμού στόχου παραμένει μέχρι 
να εμφανιστεί άλλος στόχος που γίνεται αποδεκτός. Από το Preferences Menu και 
από την επιλογή Display Timeout = σβήσιμο οθόνης,, την οποία μπορούμε να 
ενεργοποιήσουμε = ΟΝ , οι πληροφορίες του στόχου που εντοπίστηκε και έγινε 
αποδεκτός θα παραμένουν στην οθόνη  5 δευτερόλεπτα  και μετά σβήνουν. 
 
Ο μετρητής βάθους βρίσκεται στην δεξιά  πλευρά της οθόνης. 
 
Ο μετρητής της ευαισθησίας  βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης και είναι  
αναμμένη βάσει των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μπορούμε να την σβήσουμε από το 
Preferences Menu.  
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Σχέδιο διαχωρισμού  
(περιοχή αποδοχής) 
Η λευκή περιοχή 
(καθαρή) του σχεδίου 
διαχωρισμού 
αντιπροσωπεύει τα 
νούμερα FE και CO 
που έχουμε αποδεχθεί. 

Νούμερα  μαγνητικών 
χαρακτηριστικών = FE και 
αγωγιμότητας = CO 
H περιοχή όπου τα νούμερα FE και  
CO αποδεκτού στόχου εμφανίζονται. 

Μετρητής 
βάθους 
Αντι-
προσωπεύει 
την απόσταση 
του στόχου 
από την 
ερευνητική 
κεφαλή 

Σχέδιο διαχωρισμού 
Η μαύρη περιοχή  του σχεδίου 
διαχωρισμού αντιπροσωπεύει 
τα νούμερα FE και CO του 
στόχου που έχουμε απορρίψει. 

Αυτόματος μετρητής 
ευαισθησίας 
Η αριστερή στήλη και το 
νούμερο επάνω, είναι το 
επίπεδο ευαισθησίας που 
έχει ορίσει βάσει 
ρυθμίσεων ο χειριστής. 
Η δεξιά στήλη είναι η 
προτεινόμενη από το 
μηχάνημα ευαισθησία  
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Digital Screen = Ψηφιακή οθόνη 
Το E-Trac έχει ψηφιακή οθόνη που δείχνει τα μαγνητικά χαρακτηριστικά  (FE, 
κλίμακα από 1 έως 35) και την αγωγιμότητα (CO, από 1 έως 50) του στόχου. Οι τιμές 
των FE  και CO είναι οι συντεταγμένες του σταυρού του στόχου που εμφανίζονται 
στο Smartfind.  
 
Υπάρχει  μικρογραφία του παρόντος διαχωρισμού πάνω από τα νούμερα FE και CO. 
 
Για να περάσουμε από οθόνη Smartfind  στην οθόνη Pattern και το αντίθετο, πατάμε 
τον διακόπτη Detect. Οι πληροφορίες της αγωγιμότητας και των μαγνητικών 
χαρακτηριστικών του στόχου  καθαρίζονται όταν περνάμε από την Pattern στην 
Digital, μέχρι να γίνει νέος εντοπισμός. 
 
Σημείωση : Όταν χρησιμοποιούμε την οθόνη Digital, το Discrimination Pattern = 
επιλογές διαχωρισμού είναι ενεργό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eικονίδιο σχεδίου διαχωρισμού 
Μικρή εικόνα του σχεδίου διαχωρισμού 

Νούμερα μαγνητικών 
χαρακτηριστικών και 
αγωγιμότητας 
Η περιοχή , που όταν μεγεθυνθεί, 
τα νούμερα FE και CO ενός 
στόχου που γίνεται αποδεκτός 
εμφανίζονται 

Πριν τον εντοπισμό Μετά τον εντοπισμό 
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Βάθος 
 
Ο μετρητής βάθους( ισχύει μόνον για αντικείμενα που έχουν μέγεθος νομίσματος), 
που είναι ορατός στις οθόνες Pattern, Digital και QuickMask, δείχνει το σχετικό 
βάθος του στόχου που έχει εντοπιστεί. Το επάνω μέρος του μετρητή αντιπροσωπεύει 
την θέση της ερευνητικής κεφαλής  και το κάτω μέρος αντιπροσωπεύει 30 εκατοστά 
από την ερευνητική κεφαλή. 
Όταν το αντικείμενο , μεγέθους νομίσματος,  βρίσκεται  σε μεγαλύτερο βάθος το 
μηχάνημα θα το εντοπίσει αλλά δεν θα έχουμε μέτρηση βάθους. 
Τα αντικείμενα με μεγέθοος διαφορετικό από αυτό του νομίσματος εντοπίζονται 
αλλά δεν έχουμε μέτρηση βάθους με τον μετρητή. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Πριν τον εντοπισμό 
 
Μόλις εντοπιστεί στόχος ο σταυρός 
εντοπισμού  θα εμφανιστεί στον 
μετρητή βάθους που θα δείχνει το 
σχετικό βάθος του στόχου 

                             Μετά τον εντοπισμό 
 
 
Ο μετρητής βάθους ενημερώνεται και 
για στόχους που έχουμε απορρίψει 
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Περίληψη των ενδείξεων των οθόνων έρευνας 
 
Μόλις ανοίξουμε το μηχάνημα για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη Pattern και το 
μηχάνημα είναι έτοιμο για έρευνα. 
 
Οι πληροφορίες του στόχου παρουσιάζονται με ηχητική και οπτική ένδειξη. 
Ακολουθεί παρουσίαση των ποιο χρήσιμων  ενδείξεων των οθόνων έρευνας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγράμματα Minelab  
To λογότυπο της Minelab  
εμφανίζεται όταν επιλεγεί 
ένα από τα έτοιμα 
προγράμματα της Minelab 

Νούμερο προγράμματος 
Εμφανίζεται το νούμερο 
του προγράμματος μέσα 
σε τετράγωνο 

Αλλαγή προγράμματος 
Εμφανίζεται μια μικρή 
σημαία σαν ένδειξη 
αλλαγών που κάναμε 
αλλά δεν αποθηκεύσαμε 

Εμφανίζεται όταν 
έχουμε συνδέσει το 
μηχάνημα με τον ηλ. 
υπολογιστή με το 
καλώδιο  USB 

Εικονίδιο μπαταρίας 
Παρουσιάζει την 
κατάσταση της 
μπαταρίας. 
Αναβοσβήνει όταν 
πέσει η μπαταρία. 

Ένδειξη φωτισμού 
οθόνης. Εμφανίζεται 
όταν είναι αναμμένος 
ο φωτισμός της 
οθόνης 

Εικονίδιο αποδοχής 
Δείχνει ότι έχουμε πατήσει 
τον διακόπτη 
αποδοχής/απόρριψης για να 
αποδεχθούμε τις 
συντεταγμένες του στόχου 
που έχει εντοπιστεί 

Μετρητής ευαισθησίας 
Η αριστερή στήλη και 
το νούμερο επάνω, είναι 
η ρύθμιση που έκανε ο 
χειριστής.  
Η δεξιά στήλη είναι η 
προτεινόμενη 
ευαισθησία  
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Αυτόματη ευαισθησία 
Εμφανίζεται όταν 
χρησιμοποιούμε την 
ευαισθησία στο Auto = 
αυτόματο 

Νούμερα μαγνητικών 
χαρακτηριστικών και 
αγωγιμότητας στόχου 
Η περιοχή όπου 
εμφανίζονται τα νούμερα 
FE και CO ενός 
αποδεκτού στόχου  

Εικονίδιο 
απόρριψης 
Ενημερώνει ότι 
έχουμε 
χρησιμοποιήσει 
τον διακόπτη 
αποδέχομαι / 
απορρίπτω για να 
απορρίψουμε τις 
συντεταγμένες 
ενός στόχου που 
έχει απορριφθεί. 

Μετρητής βάθους 
Αντιπροσωπεύει 
την απόσταση του 
στόχου από την 
ερευνητική 
κεφαλή 
 

Μετρητής ευαισθησίας 
Η αριστερή στήλη και 
το νούμερο επάνω, είναι 
η ρύθμιση που έκανε ο 
χειριστής.  
Η δεξιά στήλη είναι η 
προτεινόμενη 
ευαισθησία  
 

Σταυρός εντοπισμού 
Θα εμφανιστεί όταν 
εντοπιστεί ένας στόχος που 
γίνεται αποδεκτός και 
αντιπροσωπεύει τις 
συντεταγμένες των 
μαγνητικών 
χαρακτηριστικών και της 
αγωγιμότητας κάποιου 
στόχου. 
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Μερικές βασικές πληροφορίες για την έρευνα. 
 
Στόχοι 
Τα θαμμένα μεταλλικά αντικείμενα αναφέρονται ως στόχοι. Οι στόχοι αποτελούνται 
από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Τα σιδηρομαγνητικά μέταλλα  είναι αυτά 
που περιέχουν πολύ σίδηρο, όπως ατσάλι, καρφιά και μερικά είδη νομισμάτων. Τα μη 
σιδηρομαγνητικά μέταλλα  είναι αυτά δεν έχουν σίδερο όπως χρυσός, ασήμι, χαλκός, 
μπρούντζος και αλουμίνιο. 
Ο χειριστής μπορεί να επιθυμεί να βρει και από τις δύο κατηγορίες στόχων. 
Κίνηση της ερευνητικής κεφαλής 
To E-Τrac αποδίδει καλύτερα όταν η ερευνητική κεφαλή είναι κοντά στο έδαφος και 
παράλληλη ως προς αυτό, συνεχώς.  Αυτό αυξάνει το βάθος της έρευνας και την 
ευαισθησία στα μικρά αντικείμενα. Αποφεύγουμε τα χτυπήματα της ερευνητικής 
κεφαλής στο έδαφος, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει λανθασμένα σήματα και μη 
ακριβή αναγνώριση ταυτότητας στόχου. 
Εξασκούμαστε στην κίνηση της ερευνητικής κεφαλής ημικυκλικά από δεξιά προς τα 
αριστερά μπροστά από τα πόδια μας καθώς περπατάμε προς τα εμπρός με αργά 
βήματα. Το ημικύκλια που σχηματίζουμε με την ερευνητική κεφαλή πρέπει ελαφρός 
να υπερκαλύπτει το προηγούμενο ημικύκλιο για να γίνει σωστός έλεγχος σε όλη την 
περιοχή που πρέπει να καλύψουμε. Σωστός ρυθμός κίνησης της ερευνητικής κεφαλής 
είναι τέσσερα δευτερόλεπτα για μία σάρωση από δεξιά προς τα αριστερά.  
Αλλαγή της απόστασης της ερευνητικής κεφαλής στα άκρα κάθε σάρωσης μπορεί να 
προκαλέσει λανθασμένα σήματα και να μειώσει το βάθος της έρευνας.  
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Μια απλή άσκηση με τον ανιχνευτή 
 
Πριν επιχειρήσουμε τον εντοπισμό πραγματικών στόχων, είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε πως μεταφράζεται το ηχητικό και οπτικό σήμα που δίνει ο ανιχνευτής. 
 
Συγκεντρώνουμε μια συλλογή διαφορετικών μεταλλικών αντικειμένων π.χ. διάφορα 
νομίσματα, χρυσά και ασημένια κοσμήματα, ένα καρφί, καπάκια από κουτιά 
αναψυκτικών , χάλκινα κουμπιά και αλουμινόχαρτα. 
 
Πηγαίνουμε μα τον ανιχνευτή στο ύπαιθρο, μακριά από γνωστά ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και μεταλλικά αντικείμενα. 
 
Εάν λαμβάνουμε σήμα από κάποιο καθαρά κομμάτι του εδάφους, πιθανόν θα υπάρχει 
εκεί θαμμένο μέταλλο. Βρίσκουμε κάποιο άλλο σημείο για να συνεχίσουμε. 
 
Τοποθετούμε τα μεταλλικά αντικείμενα σε μία ευθεία γραμμή, σε απόσταση το ένα 
από τα άλλο αρκετή ώστε να περνά η ερευνητική κεφαλή. Όπως δείχνει και το σχήμα. 
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Ηχητικά σήματα  
 
Ανοίγουμε τον ανιχνευτή 
 
Ακούμε ένα συνεχές και ασθενές ηχητικό σήμα από τον ανιχνευτή. Ονομάζεται ήχος 
συντονισμού= Threshold  και μας βοηθά να ακούμε στόχους που είναι πολύ μικροί 
και βρίσκονται βαθιά.  Είναι ακόμα χρήσιμος στην διάκριση μεταξύ στόχων που 
θέλουμε και στόχων που δεν θέλουμε (σπασμένος ήχος) 
 
Ο ανιχνευτής μπορεί επίσης να δώσει ήχο λανθασμένου σήματος όταν δεν βρίσκεται 
πάνω από έδαφος. Αυτό δεν είναι σήμα στόχου, αλλά  το σήμα προέρχεται από τον 
περιβάλλοντα χώρο. Μπορούμε να  ξεπεράσουμε τα λανθασμένα σήματα 
διενεργώντας Noise Cancel = απόρριψη παρεμβολών  ή μειώνοντας την ευαισθησία = 
Sensitivity. 
 
Κινούμε την ερευνητική κεφαλή πάνω από τα  αντικείμενα. Από ένα κάθε φορά, και 
παρατηρούμε τις ενδείξεις της οθόνης LCD και τους ήχους που παράγει το μηχάνημα. 
 
Ήχος εντοπισμού στόχου, είναι το ηχητικό σήμα που δίνει το μηχάνημα όταν έχει 
εντοπιστεί στόχος και δεν έχει απορριφθεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουμε 
κάνει στον διαχωρισμό. Ένας στόχος που έχει υψηλή αγωγιμότητα (π.χ. μεγάλο 
ασημένιο νόμισμα)  σε γενικές γραμμές δίνει ηχητικό σήμα υψηλού τόνου και ένας 
στόχος με χαμηλή αγωγιμότητα (π.χ. αλουμινόχαρτο) σε γενικές γραμμές παράγει 
ηχητικό σήμα χαμηλού τόνου. Μεγάλοι στόχοι ή στόχοι που βρίσκονται κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους δίδουν δυνατότερο ηχητικό σήμα. 
Όταν εντοπιστεί στόχος που μέσω του διαχωρισμού έχουμε δώσει εντολή στο 
μηχάνημα να τον απορρίπτει ο ήχος συντονισμού παύει να  ακούγεται Αυτό είναι 
ένδειξη για το ότι υπάρχει στο έδαφος στόχος, αλλά ο χειριστής έχει δώσει εντολή 
στο μηχάνημα να τον απορρίψει.  Η παύση του ήχου συντονισμού είναι ένας τρόπος 
για να καταλάβουμε την διαφορά ανάμεσα σε επιθυμητούς και μη επιθυμητούς 
στόχους.  
Σημειώνουμε ότι όταν η ερευνητική κεφαλή περάσει πάνω από το καρφί, ο ήχους 
συντονισμού σταματά να ακούγεται στιγμιαία. Αυτό είναι ένδειξη ότι ο στόχος που 
απορρίφθηκε είναι σιδηρομανητικός. 
 
 
Μεγάλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά την επιφάνια του εδάφους προκαλούν 
υπερφόρτιση= Overload των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του ανιχνευτή. Όταν συμβεί 
αυτό στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη Overload που σημαίνει υπερφόρτιση και 
ταυτόχρονα  το μηχάνημα παράγει ηχητικό σήμα που επαναλαμβάνεται μέχρι να 
απομακρυνθεί η ερευνητική κεφαλή από την πηγή που προκαλεί την υπερφόρτιση. 

 
 
 
 
Η υπερφόρτιση δεν είναι επιζήμια για τα 
ηλεκτρονικά του μηχανήματος.  
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Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τους ήχους που παράγει το μηχάνημα όταν πατάμε 
επιτυχώς ή ανεπιτυχώς κάποιον διακόπτη.  Θα ακούμε συχνά αυτούς τους ήχους όταν 
κάνουμε ρυθμίσεις μέσω του Main Menu.  To επιτυχημένο πάτημα του διακόπτη 
παράγει ηχητικό σήμα (μπιπ), το μη επιτυχημένο πάτημα του διακόπτη παράγει 
σπασμένο ηχητικό σήμα. 
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NOISE CANCEL – ΜΕΙΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 
 
 
Ο ανιχνευτής μπορεί να γίνει θορυβώδης λόγω ηλεκτρικών παρεμβολών από γραμμές 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικά μηχανήματα ή από άλλον ανιχνευτή που 
δουλεύει σε κοντινή απόσταση. Ο ανιχνευτής μεταφράζει τις παρεμβολές αυτές σαν 
ασυνεχή, κοντά ηχητικά σήματα και σπασμωδική κίνηση της σήμανσης του στόχου 
πάνω στην οθόνη Smartfind, ή σπασμωδικές αλλαγές στα νούμερα των FE και CO 
στην οθόνη Digital. 
 
Από το NOISE CANCEL μπορούμε να αλλάξουμε κανάλι έτσι ώστε ο ανιχνευτής  να 
δέχεται τις λιγότερες δυνατές παρεμβολές από το υπάρχον περιβάλλον. 
Το κανάλι μπορεί να αλλάξει αυτόματα από τον διακόπτη σύντομης επιλογής NOISE 
CANCEL  ή χειροκίνητα  από το μενού Expert και την επιλογή του NOISE 
CANCEL. 
 
Αυτόματο Noise Cancel 
O διακόπτης  NOISE CANCEL δίνει εντολή στον ανιχνευτή αυτόματα να ακούσει 
όλα τα κανάλια και να επιλέξει το ποιο ήσυχο κανάλι. Το αυτόματο NOISE CANCEL 
μπορεί να διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η πρόοδος της 
διαδικασίας και στο τέλος της διαδικασίας θα λάβουμε ηχητικό σήμα. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία Noise Cancel το κανάλι που έχει επιλεγεί θα εμφανιστεί 
στιγμιαία στην οθόνη και αμέσως μετά το μηχάνημα θα περάσει σε λειτουργία 
έρευνας 
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Για να επιλέξουμε αυτόματα κανάλι NOISE CANCEL: 
1. Κρατάμε τον ανιχνευτή 30 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, 

βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή εμφανείς 
ηλεκτρικές παρεμβολές από κοντινή απόσταση. 

2. Πατάμε τον διακόπτη άμεσης επιλογής NOISE CANCEL. Κρατάμε τον 
ανιχνευτή τελείως ακίνητο κατά 
την διάρκεια της διεξαγωγής 
επιλογής καναλιού λειτουργίας  
και σε απόσταση 30 εκατοστών 
από το έδαφος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση : Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα.           
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Quick Mask  
Από την οθόνη αυτήν μπορούμε  να ρυθμίσουμε το επίπεδο απόρριψης βάσει των 
μαγνητικών χαρακτηριστικών και της αγωγιμότητας των στόχων, ανεξάρτητα από 
τον διαχωρισμό που επιλέγουμε στις οθόνες Pattern και Digital. 
 
Το Quick Mask είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να ελέγχουμε τους στόχους που 
γίνονται αποδεκτοί ή που απορρίπτονται  με ένα επιπλέον διαχωρισμό., χωρίς να 
χρειάζεται να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις διαχωρισμού στα Pattern  και Digital. 
 
Το Quick Mask έχει δύο κυλιόμενους διακόπτες από τους οποίους ρυθμίζουμε το 
επίπεδο του διαχωρισμού βάσει των μαγνητικών χαρακτηριστικών και βάσει της 
αγωγιμότητας.  Το επίπεδο διαχωρισμού βάσει των μαγνητικών χαρακτηριστικών 
μπορεί να ρυθμιστεί  με χρήση των τόξων πάνω και κάτω που βρίσκονται στον 
πίνακα ελέγχου. Το επίπεδο διαχωρισμού της αγωγιμότητας μπορεί να ρυθμιστεί  με 
χρήση των τόξων πάνω και κάτω που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου. 
 
Στο Quick Mask η εργοστασιακή ρύθμιση είναι για τα μαγνητικά χαρακτηριστικά 
(FE, το  All Metal = όλα τα μέταλλα) και για την αγωγιμότητα (CO)  το 0. Έτσι 
έχουμε στο Quick Mask την ρύθμιση All Metal = όλα τα μέταλλα, κάτι που σημαίνει 
ότι με πάτημα του διακόπτη Quick Mask, σε αυτήν την ρύθμιση,  κάνουμε έρευνα για 
όλα τα μέταλλα και το μηχάνημα κάνει αποδεκτά τα σήματα από όλους τους 
μεταλλικούς στόχους 
 
 
Σημείωση : Η ρύθμιση του Quick Mask δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις του Smartfind. 
 
H επιλογή της ρύθμισης του Quick Mask μπορεί να περαστεί στα Pattern / Digital 
Smartfind  με το πάτημα του διακόπτη Detect. 
 

 
Προσαρμογή αγωγιμότητας 
Η οριζόντια προσαρμογή της απόρριψης αγωγιμότητας. 
Κλίμακα : 1 – 50 ( αριστερά προς δεξιά) 

Προσαρμογή μαγνητικών 
χαρακτηριστικών Η κάθετη 
προσαρμογή  για απόρριψη μαγνητικών 
χαρακτηριστικών. 
Κλίμακα :1-35,  Αll Metal (από πάνω 
προς τα κάτω) 

Σχέδιο διαχωρισμού QuickMask 
Οι ρυθμίσεις FE και CO δημιουργούν σχέδιο 
διαχωρισμού στο οποίο αποκτούμε 
πρόσβαση με το πάτημα του διακόπτη 
QuickMask 
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ΡΙΝΡΟΙΝΤ= ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ 
Μπορούμε να βρούμε την ακριβή θέση του στόχου με χρήση της λειτουργίας 
ΡΙΝΡΟΙΝΤ.  
Σε κανονική έρευνα το E-Τrac είναι ανιχνευτής που χρειάζεται κίνηση για να 
εντοπίσει. 
Όταν ενεργοποιούμε το ΡΙΝΡΟΙΝΤ  δίνουμε εντολή στον ανιχνευτή προσωρινά να 
μην χρησιμοποιεί κανένα από τα προγράμματα διαχωρισμού που διαθέτει και να 
μετατραπεί σε ανιχνευτή που δεν απαιτεί κίνηση για να εντοπίσει. . Για τον λόγο αυτό 
στόχοι που έχουν απορριφθεί από τον διαχωρισμό  θα παράγουν σήμα εντοπισμού 
όταν βρεθούν κάτω από την ερευνητική κεφαλή του μηχανήματος. 
 
Στην λειτουργία ΡΙΝΡΟΙΝΤ, ο ανιχνευτή δίνει συνεχή ηχητική ανταπόκριση. Η 
ανταπόκριση αυτή θα γίνει δυνατότερη καθώς η ερευνητική κεφαλή περνά πάνω από 
τον στόχο. Όταν κρατήσουμε την ερευνητική κεφαλή πάνω από έναν στόχο θα 
έχουμε συνεχές ηχητικό σήμα. 
 
Η ηχητική ανταπόκριση του ΡΙΝΡΟΙΝΤ επηρεάζει και την ένταση και τον τόνο του 
ηχητικού σήματος. Η διαφορά στον τόνο και στην ένταση που παράγεται μας βοηθά 
στον εντοπισμό της θέσης και του βάθους του στόχου. 
 
Στο ΡΙΝΡΟΙΝΤ, το βάθος και ο σταυρός εντοπισμού στόχου  ή τα FE και CO 
ενημερώνονται. Αυτό είναι χρήσιμο για την αναγνώριση άλλων στόχων που 
βρίσκονται δίπλα στον στόχο που θέλουμε να εντοπίσουμε.  Το ΡΙΝΡΟΙΝΤ μπορεί να 
ενεργοποιηθεί στις οθόνες Pattern, Digital  και QuickMask 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν ενεργοποιηθεί το ΡΙΝΡΟΙΝΤ, εμφανίζεται ένας μετρητής στο επάνω μέρος της 
οθόνης έρευνας. 
 
 
Ο μετρητής θα κινηθεί από έξω προς το κέντρο καθώς η ερευνητική κεφαλή κινείται 
ποιο κοντά προς τον στόχο. Ο σταυρός θα γίνει ποιο σκούρος όταν ο στόχος είναι 
ακριβώς κάτω από την ερευνητική κεφαλή. 
 
Η ηχητική ανταπόκριση στον στόχο επίσης θα αλλάξει, Ο τόνος και η ένταση του 
ηχητικού σήματος  θα αυξάνονται καθώς η ερευνητική κεφαλή πλησιάζει προς τον 
στόχο. Ο τόνος του ήχου θα αυξάνεται καθώς η δύναμη του σήματος αυξάνεται και η 
ένταση θα αυξάνεται καθώς η ερευνητική κεφαλή κινείται  ποιο κοντά στον στόχο. 
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Πως κάνουμε ΡΙΝΡΟΙΝΤ 

1. Μόλις καταλάβουμε περίπου την θέση που βρίσκεται ο στόχος, κινούμε την 
ερευνητική κεφαλή μακριά από την περιοχή του στόχου και πατάμε τον 
διακόπτη άμεσης επιλογής ΡΙΝΡΟΙΝΤ. 

2. Κινούμε την ερευνητική κεφαλή αργά πάνω από την περιοχή του στόχου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κρατάμε την ερευνητική κεφαλή παράλληλη  με το έδαφος όσο 
κάνουμε ΡΙΝΡΟΙΝΤ 

3. Σημειώνουμε την ανταπόκριση, μειώνουμε το εύρος της κίνησης της 
ερευνητικής κεφαλής πάνω από την περιοχή του στόχου μέχρι να βρούμε 
ακριβώς το σημείο που βρίσκεται ο στόχος. Κάνουμε ένα σημάδι πάνω στο 
έδαφος. 

4. Κινούμαστε πλαγίως έτσι ώστε  να περάσουμε πάνω από την περιοχή του 
στόχου σχηματίζοντας ορθή γωνία  σε σχέση με την θέση που βρισκόμαστε..  

5. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία στην νέα κατεύθυνση  και θα έχουμε το 
ακριβές σημείο του στόχου. 
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Main Menu = Κυρίως Μενού  
To Main Menu παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις που 
διαθέτει το E-Trac. Πατώντας τον διακόπτη MENU  οποιαδήποτε στιγμή  το Main 
Menu με  τις επιλογές του εμφανίζεται στην οθόνη. 

 
Το Main Menu επιτρέπει να κινηθούμε στα εξής : 
 

 
Με χρήση των τόξων δεξιά και αριστερά μπορούμε να κινηθούμε ανάμεσα στις 
επιλογές αυτές που κάθε μία από τις οποίες είναι ένα άλλο μενού με πολλές επιλογές.  
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Κάθε  μενού εμφανίζεται κάτω από το κυρίως μενού = Main Menu. Οι επιλογές κάθε 
άλλου μενού μπορούν να επιλεγούν και να τροποποιηθούν. Με χρήση  του τόξου 
προς τα κάτω κινούμαστε στις επιλογές που βρίσκονται κάτω από κάθε μενού. Όταν 
επιλεγεί η επιθυμητή ρύθμιση μπορούμε να πατήσουμε του διακόπτες με τα τόξα 
δεξιά και αριστερά για να τροποποιήσουμε την ρύθμιση. Όταν φτάσουμε στην 
μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή μιας ρύθμισης θα ακούσουμε τον ήχο του μη επιτυχούς 
πατήματος διακόπτη εάν προσπαθήσουμε να προβούμε σε περεταίρω ρύθμιση.  
 
Μερικές ρυθμίσεις έχουν υπο-μενού, π.χ. το TONE ID στο οποίο εισερχόμαστε με 
χρήση των τόξων δεξιά και αριστερά. Η πλοήγηση και η αλλαγή των ρυθμίσεων σε 
αυτά τα υπο – μενού είναι ακριβώς ίδια με αυτή των μενού. 
 
Αφού κάνουμε οποιαδήποτε ρύθμιση ή δούμε την ρύθμιση που έχουμε, μπορούμε να 
πατήσουμε  τους διακόπτες Accept/Reject για να πάμε ένα βήμα πίσω.. Όταν 
πατήσουμε τον διακόπτη MENU επιστρέφουμε στο κυρίως μενού = Main Menu. 
Όταν πατήσουμε τον διακόπτη Detect επιστρέφουμε στην έρευνα. Κάθε ρύθμιση 
αποθηκεύεται αυτόματα, εκτός εάν εμφανιστεί μήνυμα που μας ζητά αποθήκευση. 
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Η δομή του μενού 
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Σήμα Διαλόγου. 
Όταν κάνουμε ορισμένους χειρισμούς με το E-Trac μπορεί να εμφανιστεί σήμα 
διαλόγου που ζητά από τον χειριστή να επιβεβαιώσει την ρύθμιση που μόλις έκανε. 
Ακολουθεί παράδειγμα σήματος διαλόγου που εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
Υπάρχουν τις επιλογές για να επιλέξουμε μία. 
Yes – Σημαίνει ναι : επιβεβαιώνουμε την ρύθμιση και γίνεται εφαρμογή της ρύθμισης 
No – Σημαίνει όχι : αρνούμαστε την ρύθμιση  και  την επακόλουθη εφαρμογή της 
Cancel – Σημαίνει ακυρώνω :  Ακύρωση ρύθμισης και επιστροφή στην οθόνη από 
όπου ξεκινήσαμε την ρύθμιση. 
 
Σημείωση : Μερικές φορές  μπορεί να μην δοθούν και οι τρεις επιλογές. Αυτές όμως 
που θα εμφανιστούν θα έχουν την συμπεριφορά αυτών που έχουμε περιγράψει. 
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Λειτουργίες του E-Trac  
 
Λειτουργία : Settings= ρυθμίσεις, Universal Settings =γενικές ρυθμίσεις και  
Preferences = προτιμήσεις. 
 
Οι ρυθμίσεις του E-Trac μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες  : Settings= 
ρυθμίσεις, Universal Settings =γενικές ρυθμίσεις και  Preferences = προτιμήσεις. 
 Ακολουθεί εξήγηση της σημασίας κάθε κατηγορίας. 
 
Λειτουργία Settings= ρυθμίσεις 
Οι ρυθμίσεις αυτές προσδιορίζουν την απόδοση του μηχανήματος σε συγκεκριμένη 
περιοχή (όπως παραλία ή πάρκο)ή τύπο στόχου (όπως π.χ. νόμισμα ή μεγάλο 
αντικείμενο). ΤοE-Trac  έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χειριστή να 
αποθηκεύει αυτές τις ρυθμίσεις σαν ένα πρόγραμμα του χειριστή. Το πρόγραμμα του 
χειριστή μπορεί  να αποθηκευτεί  ή να ανασυρθεί  από την μνήμη του μηχανήματος ή 
να πάει σε άλλον μέσω της δυνατότητας ανταλλαγής που διαθέτει (Xchange). 
 
Universal Settings =γενικές ρυθμίσεις 
Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν την απόδοση του μηχανήματος αλλά μπορούν να 
γίνουν  ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το επιθυμητό είδος στόχου. Οι Universal 
Settings =γενικές ρυθμίσεις προσδιορίζονται σύμφωνα με τις προσωπικές επιλογές 
(π.χ. Sensitivity = ευαισθησία, Noise Cancel = απόρριψη παρεμβολών και Threshold 
Pitch =τόνος ήχου συντονισμού.) 
 
Preferences = προτιμήσεις. 
Αυτές οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την απόδοση του E-Trac  και επιτρέπουν τον 
χειριστή να τροποποιήσει την εμφάνιση της οθόνης έρευνας σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις του. ( π.χ. εάν βλέπουμε τον μετρητή ευαισθησίας, την αντίθεση των 
χρωμάτων της οθόνης). 
 
User Modes = Προγράμματα χειριστή 
Τα προγράμματα χειριστή είναι μία συλλογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και  σχεδίου 
διαχωρισμού. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι τμήμα των User Modes = Προγάμματα 
χειριστή. 

- Audio – Volume Gain 
- -Audio – Response 
- Audio – Tone ID – No. of Tones 
- Audio – Tone ID – Sounds 
- Audio – Tone ID – Variability 
- Audio – Tone ID – Limits 
- Expert – Recovery Deep 
- Expert – Recovery  Fast 
- Expert – Trash Density 
- Expert – Ground 
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To E-Trac είναι εφοδιασμένο με έτοιμα τέσσερα προγράμματα λειτουργιών χειριστή : 
Coins Mode = πρόγραμμα για νομίσματα, High Trash Mode = πρόγραμμα για 
περιοχή με πολλά μεταλλικά μη ενδιαφέροντα αντικείμενα, Beach Mode = 
πρόγραμμα για παραλία και  Relics Mode = πρόγραμμα για μεγάλα αντικείμενα. 
 
Το πρόγραμμα για νομίσματα = Coins Mode, είναι το πρόγραμμα  της εργοστασιακής 
ρυθμίσεις και ενεργοποιείται  όταν  για πρώτη φορά ανοίγουμε το μηχάνημα ή μετά 
από επανασυντονισμό = Reset  και / ή μετά από γενικό επανασυντονισμό = Master 
Reset. 
 
Ένα πρόγραμμα χειριστή μπορεί να φορτωθεί, να μετατραπεί και να αποθηκευτεί 
στην μνήμη του E-Trac, σε μία από τις τέσσερεις θέσεις μνήμης με τίτλο :My Mode 1 
= Δικό μου πρόγραμμα 1, My Mode 2 = Δικό μου πρόγραμμα 2, My Mode 3  = Δικό 
μου πρόγραμμα  ή My Mode 4 = 
Δικό μου πρόγραμμα 4. 
 
Εάν έχουμε ενεργοποιήσει το Show 
Mode Info = βλέπουμε πληροφορίες 
προγραμμάτων , μηχάνημα  
εμφανίζει  εικονίδια με πληροφορίες 
προγραμμάτων στην οθόνη έρευνας 
για να βλέπει ο χειριστής το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί. 
 
 
Εάν μία από τις ρυθμίσεις  του προγράμματος ή του τρόπου διαχωρισμού 
τροποποιείται  το εικονίδιο λέει ότι το πρόγραμμα του χειριστή έχει τροποποιηθεί  
αλλά δεν έχει αποθηκευτεί. 
 
Σημείωση : Μπορούμε να δημιουργήσουμε  ένα πρόγραμμα χειριστή  και  να 
κάνουμε ρυθμίσεις  και το σχέδιο του διαχωρισμού. Εάν το πρόγραμμα του χειριστή 
δεν αποθηκευτεί, οι αλλαγές στο σχέδιο του διαχωρισμού  και στις ρυθμίσεις θα 
σβηστούν εάν δημιουργήσουμε άλλο πρόγραμμα χειριστή. 
 
Τα προγράμματα χειριστή μπορούν να ανταλλαγούν ανάμεσα σε ιδιοκτήτες  E-Trac 
με χρήση του Xchange. 
 
 
 
Universal Settings =γενικές ρυθμίσεις 
Oι γενικές ρυθμίσεις επηρεάζουν την απόδοση  του E-Trac αλλά δεν αποθηκεύονται 
σαν τμήμα του User Mode. 
 

- Audio – Threshold Level 
- Audio – Threshold Pitch 
- Audio – Volume Limit 
- Expert – Noise Cancel 
- Sensitivity – Sensitivity 
- Sensitivity – Manual Level 
- Sensitivity – Auto Level 
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Σημείωση : Όταν επιλεγεί ένα νέο πρόγραμμα χειριστή 
οι γενικές ρυθμίσεις δεν αλλάζουν. 
 
Οι γενικές ρυθμίσεις = Universal Settings επιστρέφουν 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις  όταν πατήσουμε το Reset  
ή το Master Reset. 
 
Οι γενικές ρυθμίσεις μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ 
χρηστών E-Trac  με χρήση του Xchange. 
 
Preferences = προτιμήσεις 
Το Preferences δεν επηρεάζει την απόδοση του E-Trac  
και δεν αποθηκεύονται σαν μέρος  προγράμματος 
χειριστή : 
- Contrast 
- Pinpoint Mode 
- Show Sensitivity 
- Show Mode Info 
- Display Timeout 
 
Ένα πρόγραμμα χειριστή = User Mode είναι συλλογή 
των παρόντων ρυθμίσεων του ανιχνευτή και του σχεδίου 
διαχωρισμού. Το Ε-Trac έρχεται από την Minelab με τέσσερα προγράμματα χειριστή 
και χώρο  για να αποθηκευτεί το προσωπικό πρόγραμμα του χειριστή. 
 
Τα προγράμματα της Minelab είναι : 

- Coins             = Νομίσματα 
- High Trash    =Υψηλή περιεκτικότητα σε μη πολύτιμους στόχους 
- Beach            = Παραλία 
- Relics            = Μεγάλα αντικείμενα 

 
Εάν επιλεγεί ένα από τα προγράμματα αυτά  θα εμφανιστεί στο επάνω δεξί τμήμα της 
οθόνης έρευνας το λογότυπο του προγράμματος. 
Εάν επιλεγεί το My User Mode = το δικό μου πρόγραμμα τότε  θα εμφανιστεί το 
αντίστοιχο εικονίδιο αντί του εικονιδίου των προγραμμάτων της Μinelab . 
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Εάν κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του E-Trac  μπορούμε να τις 
αποθηκεύσουμε  στο User Mode μέσω του User Mode Menu. 
Μία μικρή σημαία  θα εμφανιστεί  στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης έρευνας εάν ένα 
πρόγραμμα χειριστή έχει τροποποιηθεί  , αλλά δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί. 
 
Η ρύθμιση του Show Mode Info = δείξε πληροφορίες πρέπει να είναι ενεργοποιημένο  
μέσω του Preferences Menu για να  δούμε κάποια από αυτά τα εικονίδια να 
εμφανίζονται στην οθόνη έρευνας. 
 
Επιλογή και αποθήκευση των προγραμμάτων χειριστών. 
Μέσα από το μενού προγράμματος χειριστού = User Modes υπάρχουν δύο επιλογές : 
Select = επιλογή και Save = αποθήκευση. Εάν επιλέξουμε το Select  το μενού 
εμφανίζει την λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων χειριστού = User Modes. 
Μικρογραφία του σχετικού σχεδίου διαχωρισμού εμφανίζεται επίσης δίπλα στον 
όνομα του προγράμματος χειριστού. 
 
Εάν επιλέξουμε το Save, από το User Mode Menu, μπορούμε να επιλέξουμε κενή 
θέση προγράμματος χειριστού ή να  ξαναγράψουμε ένα είδη γραμμένο πρόγραμμα 
χειριστή. 
 
Για να επιλέξουμε ένα από τα έτοιμα προγράμματα  χειριστού Minelab 
 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε δια μέσου των επιλογών του User Modes  ( με χρήση των τόξων 

δεξιά και αριστερά). 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω για το Select (με χρήση του τόξου προς τα κάτω) 
4. Πατάμε το τόξο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να εισέλθουμε στην 

λίστα επιλογών του Select ή του User Mode. 
5. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Minelab Modes και πατάμε τους διακόπτες με 

τα τόξα δεξιά και 
αριστερά για να 
μπούμε στην επιλογή 
Minelab Modes. 

6. Κινούμαστε προς τα 
κάτω μέχρι να 
φτάσουμε την 
επιθυμητή επιλογή 
και πατάμε τον 
διακόπτη  Detect για 
να φορτώσει. 

7. Ένα  μήνυμα 
διαλόγου θα 
εμφανιστεί  και θα 
ρωτά επιβεβαίωση 
φόρτωσης εντολή. Χρησιμοποιούμε  τους διακόπτες με τα τόξα για να 
επιλέξουμε το Yes = Nαι και πατάμε το δεξί ή το αριστερό τόξο  για 
επιβεβαίωση. Το πρόγραμμα χειριστή έχει τώρα φορτωθεί και το E-Trac έχει 
επιστρέψει στην οθόνη έρευνα με σχέδιο διαχωρισμού. 
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Για να επιλέξουμε πρόγραμμα χειριστή = User Mode 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε δια μέσου των User Modes ( με 

χρήση του διακόπτη με τα τόξα δεξιά ή 
αριστερά). 

3. Κινούμαστε προς τα κάτω για να επιλέξουμε = 
Select (με χρήση του τόξου προς τα κάτω) 

4. Πατάμε τα τόξο προς τα  αριστερά ή προς τα 
δεξιά για να εισέλθουμε την λίστα επιλογών του 
Select  ή το User Mode. 

5. Κινούμαστε προς τα κάτω στην επιθυμητή  User 
Mode και πατάμε τον διακόπτη Detect για 
φόρτωμα εντολής.                                                              
Σημείωση: Μπορούμε να επιλέξουμε μόνον ένα User Mode  το οποίο δεν έχει 
το σύμβολο Χ στην μικρογραφία του σχεδίου διαχωρισμού 

6. Ένα  μήνυμα διαλόγου θα εμφανιστεί  και θα ρωτά επιβεβαίωση φόρτωσης 
εντολή. Χρησιμοποιούμε  τους διακόπτες με τα τόξα για να επιλέξουμε το Yes 
= Nαι και πατάμε το δεξί ή το αριστερό τόξο  για επιβεβαίωση. Το πρόγραμμα 
χειριστή έχει τώρα φορτωθεί και το E-Trac έχει επιστρέψει στην οθόνη 
έρευνα με σχέδιο διαχωρισμού. 

 
Για να αποθηκεύσουμε ένα πρόγραμμα χειριστή = User Mode : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε δια μέσου των User Modes 

( με χρήση του διακόπτη με τα τόξα 
δεξιά ή αριστερά). 

3. Κινούμαστε προς τα κάτω για να 
επιλέξουμε το Save = αποθήκευση (με 
χρήση του τόξου προς τα κάτω) 

4. Πατάμε τα τόξο προς τα  αριστερά ή 
προς τα δεξιά για να εισέλθουμε την 
λίστα επιλογών του Save Menu. 

5. Κινούμαστε προς τα κάτω σε κενή θέση, 
ή σε πρόγραμμα χειριστή που θέλουμε 
να ξαναγράψουμε και πατάμε το δεξί 
τόξο  ή το αριστερό τόξο για να αποθηκεύσουμε το πρόγραμμα στην θέση 
αυτή.  Το εικονίδιο αποθήκευσης θα δείξει ότι το πρόγραμμα έχει 
αποθηκευτεί  στην θέση αυτήν και η μικρογραφία του σχεδίου 
διαχωρισμού θα αντικαταστήσει το Χ ή το προϋπάρχον σχέδιο 
διαχωρισμού.                                                     Σημείωση: Τα έτοιμα 
προγράμματα  δεν μπορούν να ξαναγραφτούν.  

6. Πατάμε τον διακόπτη Detect για να βγούμε από το Menu και να 
ξαναπεράσουμε στην έρευνα. 

 
Προσοχή ! Η επιλογή  ενός νέου προγράμματος χειριστού, ή η διεξάγουμε  Reset  ή  
Master Reset , θα αλλάξει τις ρυθμίσεις του μηχανήματος Mode Settings και το 
σχέδιο διαχωρισμού. Εάν επιθυμούμε να κρατήσουμε τις παρούσες ρυθμίσεις και το 
σχέδιο διαχωρισμού, πρέπει να τις αποθηκεύσουμε σαν πρόγραμμα χειριστή. 
 



 

43 

 

Discrimination =   διαχωρισμού.  
Μενού διαχωρισμού 
Από το μενού του Discrimination = διαχωρισμός μπορεί ο χειριστής να επιλέξει 
ανάμεσα στα : Select = επιλέγω, Save = αποθηκεύω, Edit = Επεξεργάζομαι και 
Combine = Συνδυάζω σχέδια διαχωρισμού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σημείωση : Όλα τα σχέδια διαχωρισμού = Discrimination Patterns που βρίσκονται 
εγκαταστημένα εργοστασιακά στο Ε-Trac  κάνουν αποδεκτό το σχέδιο του 
διαχωρισμού που έχουν. Για παράδειγμα, το σχέδιο διαχωρισμού Iron = σίδερο κάνει 
αποδεκτό το σίδερο. 
 
Επιλογή σχεδίου διαχωρισμού. 
Στο υπό – μενού του Select  θα βρούμε μία λίστα όλων των διαθεσίμων σχεδίων 
διαχωρισμού. 

- 6 προγράμματα χειριστού ( Μy Pattern 1 – 6 = Το δικό μου πρόγραμμα από 1 
έως 6) 

- Το παρών σχέδιο διαχωρισμού του Quick Mask. 
- 4 σχέδια που είναι επικολλημένα στα προγράμματα χειριστού (π.χ. My mode 

1) 
- 10  έτοιμα σχέδια ( All Metal = Όλα τα μέταλλα, Coin = Νομίσματα, Foil = 

Αλουμινόχαρτα, κ.τ.λ.) 
- 4 σχέδια  που είναι επικολλημένα στα έτοιμα προγράμματα από την Minelab. 

 
Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε σχέδιο και να το φορτώσουμε στην οθόνη 
Pattern / Digital ή στην οθόνη QuickMask. 
 
Το E-Trac έρχεται με 10 έτοιμα  σχέδια διαχωρισμού = προγράμματα έρευνας με 
διαχωρισμό. Τα  σχέδια αυτά διαχωρισμού είναι τα ακόλουθα : 
- All Metal = Όλα τα μέταλλα 
- Coins = Νομίσματα 
- Jewellery = Κοσμήματα 
- Foil = Μεταλλικά ελάσματα π.χ. αλουμινόχαρτο 
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- Pull Tabs = Καπάκια κουτιών αναψυκτικού  
- Crown Caps = Καπάκια μπουκαλιών  
- Screw Caps = Καπάκια βιδωτά 
- Nails = Καρφιά 
- Iron =  Σίδερο 
- Fe Coins = Σιδερένια νομίσματα 
 
Μπορούμε να κινηθούμε δια μέσω της λίστας μέχρι να βρούμε το σχέδιο 
διαχωρισμού που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μία μικρογραφία  ακολουθεί 
κάθε  όνομα σχεδίου διαχωρισμού, ώστε να  βλέπουμε  τα διαφορετικά  
χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου διαχωρισμού. 
 
Υπάρχουν ακόμα  10 θέσεις διαθέσιμες  για αποθήκευση του προσωπικού σχεδίου 
διαχωρισμού του χειριστή και μία θέση για αποθήκευση του προσωπικού  σχεδίου 
του QuickMask. 
 
Για να επιλέξουμε ένα σχέδιο διαχωρισμού : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε δια μέσου του μενού 

Discrimination (με χρήση των 
διακοπτών με τα τόξα δεξιά και 
αριστερά). 

3. Κινούμαστε στο Select ( με χρήση 
του διακόπτη με το τόξο προς τα 
κάτω). 

4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο 
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μπούμε στο υπο – μενού του Select. 

5. Κινούμαστε δια μέσου του μενού μέχρι το επιθυμητό σχέδιο = pattern και 
πατάμε τον διακόπτη Detect για να το φορτώσουμε στην οθόνη Pattern / 
Digital  ή πατάμε τον διακόπτη QuickMask για να φορτώσουμε το σχέδιο 
στην οθόνη QuickMask και να ξεκινήσουμε έρευνα. 
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Αποθήκευση ενός σχεδίου διαχωρισμού. 
Η αποθήκευση ένα υπο – μενού (Save sub-Menu) επιτρέπει στον χειριστή να 
αποθηκεύει το παρών σχέδιο διαχωρισμού σε μία από τις κενές θέσεις ή να 
ξαναγράψουμε πάνω από ένα σχέδιο που είδη υπάρχει. Mπαίνουμε στο Save sub-
Menu από το QuickMask, αντί να μπούμε από την οθόνη  Pattern / Digital, το υπο – 
μενού = sub – Menu θα έχει τίτλο Save QuickMask. 
 
Για να αποθηκεύσουμε ένα σχέδιο διαχωρισμού : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε δια μέσου του μενού Discrimination (με χρήση των 

διακοπτών με τα τόξα δεξιά και αριστερά). 
3. Κινούμαστε στο Save ή στο Save QuickMask εάν μπαίνουμε από την 

οθόνη  QuickMask ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο προς τα κάτω). 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για 

μπούμε στο υπο – μενού του Save sub-Menu. 

5. Κινούμαστε σε μία κενή θέση ή σε ένα Pattern το οποίο θέλουμε να 
ξαναγράψουμε και πατάμε τον διακόπτη με το τόξο αριστερά ή 
δεξιά για να φτάσουμε στο Save = αποθήκευση. 

6. Πατάμε τον διακόπτη Detect για να βγούμε από το sub – Menu και να 
περάσουμε σε λειτουργία έρευνας. 
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Οθόνη Edit =επεξεργασία  
Με την επιλογή του Edit στην λειτουργία του διαχωρισμού = Discrimination Menu, 
περνάμε  την οθόνη Edit. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες λειτουργίες 
που διαθέτει η οθόνη Edit για να τροποποιήσουμε ένα υπάρχων  σχέδιο διαχωρισμού 
ή για να δημιουργήσουμε το δικό μας. 
 
Κάθε αλλαγή που κάνουμε στο σχέδιο διαχωρισμού μπορεί μετά να αποθηκευτεί για 
μετέπειτα χρήση, μέσω του Discrimination Menu. 
Eάν εισέλθουμε στην οθόνη Edit από την οθόνη Pattern / Digital, η οθόνη Edit θα 
εμφανίσει το ίδιο σχέδιο διαχωρισμού που χρησιμοποιούσαμε σε αυτές τις οθόνες. 
 
Eάν εισέλθουμε στην οθόνη Edit από την οθόνη QuickMask , η οθόνη Edit θα 
εμφανίσει το ίδιο σχέδιο διαχωρισμού που χρησιμοποιούσαμε σε αυτές στην οθόνη 
QuickMask. 
 
Η παράθυρο Smartfind που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης Edit εμφανίζει το 
σχέδιο διαχωρισμού. Η επιλογή του  μέγεθος του κάδρου  της οθόνης Edit  
βρίσκονται αριστερά, οι επιλογές του Edit βρίσκονται δεξιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεγέθη Κάδρων 
Edit 
Με πάτημα του 
αριστερού 
διακόπτη 
μετακίνησης  με 
τόξο, κινούμαστε 
προς τα κάτω στα 
μεγέθη κάδρων 
 
ΜΙΚΡΟ 
 
 
ΜΕΣΑΙΟ 
 
ΜΕΓΑΛΟ 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΟΘΟΝΗ 

Νούμερα αγωγιμότητας – μαγνητικών 
χαρακτηριστικών 
Τα νούμερα FE και CO των θέσεων του κάδρου 

Λειτουργίες Edit 
Πατώντας τον δεξί 
διακόπτη μετακίνησης με 
τόξο κινούμαστε προς τα 
κάτω στις επιλογές του 
Edit Menu 
 
 
Manual 
 
Auto Latch 
 
 
Auto Accept 
 
Auto Reject 

Κάδρο Edit 
Με χρήση των διακοπτών πλοήγησης με 
τα τόξα, μπορούμε να τοποθετήσουμε το 
κάδρο Edit οπουδήποτε μέσα στο σχέδιο 
διαχωρισμού σε συνδυασμό με τον 
διακόπτη αποδέχομαι / απορρίπτω, κάθε 
τμήμα του σχήματος διαχωρισμού μπορεί 
να τροποποιηθεί.  
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Πρόσθετα στις λειτουργίες του Edit,  το E-Trac παρέχει τέσσερα μεγέθη κάδρων με 
τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε το σχέδιο διαχωρισμού. Πατώντας τον 
διακόπτη αριστερής μετακίνησης  κινούμαστε ανάμεσα στα μεγέθη των κάδρων.  
Τα μεγέθη των κάδρων είναι :  

 
Μικρό  
Το μέγεθος αυτό του κάδρου επεξεργάζεται  περιοχή 1 Χ 1 της περιοχής του FE CO, 
από το σχέδιο διαχωρισμού. 

 
Μεσαίο 
Το μέγεθος αυτό του κάδρου επεξεργάζεται  περιοχή 3 Χ 3 της περιοχής του FE CO, 
από το σχέδιο διαχωρισμού. 
 

 
Μεγάλο 
Το μέγεθος αυτό του κάδρου επεξεργάζεται  περιοχή 5 Χ 5 της περιοχής του FE CO, 
από το σχέδιο διαχωρισμού. 
 

 
 

Όλη η οθόνη 
Το μέγεθος αυτό του κάδρου θα επεξεργάζεται  όλο το σχέδιο διαχωρισμού. Αυτό το 
μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή για να καθαρίσει (να γίνει αποδεκτό) του σχέδιο 
διαχωρισμού ή  για να απορριφθεί το σχέδιο διαχωρισμού. 
 
Το μέγεθος του κάδρου Edit ρυθμίζει το πόσο χαλαρά τα μαγνητικά χαρακτηριστικά 
και η αγωγιμότητα του στόχου καταγράφονται.  Το μεγαλύτερο κάδρο του Edit είναι 
καλύτερο για να αποδέχεται επιθυμητούς στόχους. Μικρά κάδρα Edit  είναι καλύτερα 
για απόρριψη μη επιθυμητών στόχων και ελαχιστοποίηση του κινδύνου καλύψεως 
επιθυμητών στόχων. 
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Το E-Trac  έχει τέσσερεις διαφορετικές Edit Modes για επεξεργασία του 
διαχωρισμού. Πατώντας τον διακόπτη κύλισης  προς τα δεξιά κινούμαστε δια μέσω 
των Edit Modes= λειτουργίες επεξεργασίας, οι οποίες είναι : 

 
Χειροκίνητη λειτουργία 
Όταν χρησιμοποιούμε  αυτήν την λειτουργία, μπορούμε να κινήσουμε χειροκίνητα το 
κάδρο του  Edit στο σχέδιο διαχωρισμού. Με πάτημα  του διακόπτη Accept/Reject 
μπορούμε να επεξεργαστούμε περιοχές του σχεδίου διαχωρισμού ώστε να γίνονται 
αποδεκτές  (λευκές περιοχές) ή να απορρίπτονται ( μαύρες περιοχές) ορισμένοι 
στόχοι. 

 
Λειτουργία με αυτόματο κλείδωμα 
Όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία  Edit  το E-Trac αυτόματα επιλέγει  τις 
συντεταγμένες της αγωγιμότητας και  των μαγνητικών χαρακτηριστικών  του στόχου 
που έχουμε εντοπίσει. Αυτό επιτρέπει ή να κάνουμε αποδεκτό ή να απορρίπτουμε τον 
στόχο  αυτόν από το σχέδιο διαχωρισμού με χρήση του διακόπτη Accept / Reject. 

 
Λειτουργία αυτόματης αποδοχής. 
Όταν  χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία Edit,  το σχέδιο διαχωρισμού αυτόματα 
τροποποιείται στο αποδέχομαι τις συντεταγμένες των μαγνητικών χαρακτηριστικών 
και της αγωγιμότητας του στόχου που εντοπίσαμε. 

 
Λειτουργία αυτόματης απόρριψης. 
Όταν  χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία Edit, το σχέδιο διαχωρισμού  αυτόματα 
τροποποιείται στο απορρίπτω τις συντεταγμένες  των μαγνητικών χαρακτηριστικών 
και της αγωγιμότητας  ενός στόχου που έχουμε εντοπίσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

 
Χειροκίνητη λειτουργία 
Όταν χρησιμοποιούμε  αυτήν την λειτουργία, μπορούμε να κινήσουμε χειροκίνητα το 
κάδρο του  Edit στο σχέδιο διαχωρισμού. Με πάτημα  του διακόπτη Accept/Reject 
μπορούμε να επεξεργαστούμε περιοχές του σχεδίου διαχωρισμού ώστε να γίνονται 
αποδεκτές  (λευκές περιοχές) ή να απορρίπτονται ( μαύρες περιοχές) ορισμένοι 
στόχοι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να αλλάξουμε το μέγεθος του κάδρου Edit : 
Πατάμε το αριστερό τόξο κυλίσεως  για να κινούμαστε ανάμεσα στα τέσσερα κάδρα 
Edit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να κινούμε τα κάδρα Edit : 
Πατάμε ή πατάμε και κρατάμε πατημένο έναν από 
τους διακόπτες με τα τόξα (επάνω, κάτω, δεξιά και 
αριστερά) για να κινήσουμε το κάδρο του Edit στο 
σχέδιο διαχωρισμού. 
 
 
 
 
Εάν κινήσουμε το κάδρο Edit επί του παραθύρου  Smartfind, ή οριζόντια ή κάθετα  
και το κάδρο ακουμπήσει το του παραθύρου Smartfind το κάδρο του Edit θα πάει στο 
αντίθετο άκρο. Αυτό έχει σχεδιαστεί  για να επιτρέπει  γρήγορη κίνηση από το ένα 
άκρο στο άλλο άκρο του παραθύρου Smartfind. 
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Για να απορρίψουμε την περιοχή του κάδρου: 
Πατάμε τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω. Θα εμφανιστεί ένας 
σταυρός  πάνω από το παράθυρο Smartfind  και η περιοχή μέσα στο κάδρο Edit θα 
γίνει μαύρη. Μπορούμε τώρα να κινήσουμε το 
κάδρο Edit σε ένα άλλο μέρος του σχεδίου 
διαχωρισμού και συνεχίζουμε την επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για  να  κάνουμε αποδεκτή την περιοχή του κάδρου : 
Πατάμε τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω. Θα εμφανιστεί ένα 
(ν)  πάνω από το παράθυρο Smartfind  και η περιοχή μέσα στο κάδρο Edit θα γίνει 
λευκή. Μπορούμε τώρα να κινήσουμε το κάδρο Edit σε ένα άλλο μέρος του σχεδίου 
διαχωρισμού και συνεχίζουμε την επεξεργασία. 
 
Υπόδειξη: Κρατώντας πατημένο τον διακόπτη Accept / Reject  καθώς  κινούμε το 
κάδρο Edit  γύρω από το παράθυρο Smartfind διαρκώς επεξεργαζόμαστε το σχέδιο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !  Πατώντας τον διακόπτη  Menu ενώ βρισκόμαστε στο  Edit , θα 
περάσουμε στο Discrimination Menu και ότι αλλαγή κάναμε στο Edit  θα χαθεί. 
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Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. 
Όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία  Edit  το E-Trac αυτόματα επιλέγει  τις 
συντεταγμένες ( FE  και CO) της αγωγιμότητας και  των μαγνητικών 
χαρακτηριστικών  του στόχου που έχουμε εντοπίσει. Αυτό επιτρέπει ή να κάνουμε 
αποδεκτό ή να απορρίπτουμε τον στόχο  αυτόν από το σχέδιο διαχωρισμού με χρήση 
του διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημιουργία σχεδίου διαχωρισμού με χρήση του αυτόματου κλειδώματος. 
 
Καθαρίζουμε = σβήνουμε το παράθυρο Smartfind: 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως να επιλέξουμε το κάδρο Edit All Pattern = 
όλα τα σχέδια. Πατάμε  τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω μία 
φορά για να αποδεχθούμε όλο το σχέδιο διαχωρισμού. Αυτό καθαρίζει το παράθυρο 
Smartfind, κάνοντας αποδεκτούς όλους τους στόχους  και ετοιμάζει το παράθυρο για 
να μάθει καινούριους στόχους. 
 
 
Αλλάζουμε το μέγεθος του κάδρου Edit : 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως  για να αλλάξουμε το μέγεθος του κάδρο 
Edit (μικρό, μεσαίο, μεγάλο ή όλο το σχέδιο) Ένα μεγάλο κάδρο θα αποδέχεται 
μεγαλύτερη  περιοχή από το σχέδιο διαχωρισμού καθώς εντοπίζεται κάποιος στόχος. 
Μικρό κάδρο θα αποδέχεται μικρότερη περιοχή από το σχέδιο του διαχωρισμού αλλά 
πιθανόν να αγνοεί στόχους που είναι καταστραμμένοι ή που δίνουν μικρή 
ειδοποίηση. 
 
Για να κλειδώσουμε αυτόματα έναν στόχο : 

1. Τοποθετούμε τον στόχο πάνω στο έδαφος. 
2. Πατάμε τον δεξί διακόπτη κυλίσεως μέχρι να  επιλέξουμε το αυτόματο 

κλείδωμα = Auto Latch. 
3. Περνάμε την ερευνητική κεφαλή αρκετές φορές πάνω από τον επιθυμητό 

στόχο μέχρι το μηχάνημα να επιβεβαιώσει τις συντεταγμένες  FE – CO του 
στόχου. 

4. Πατάμε τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω μία φορά για 
να απορρίψουμε αυτές τις συντεταγμένες, πατάμε δύο φορές  για να τις 
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αποδεχτούμε. Εάν έχουμε περισσότερους από έναν στόχο, επαναλαμβάνουμε 
την διαδικασία  για κάθε έναν. 

5. Πατάμε τον διακόπτη Detect ( ή τον διακόπτη QuickMask εάν θέλουμε να 
φορτώσουμε το σχέδιο στο QuickMask)  μόλις τελειώσουμε την επεξεργασία 
= Edit. 

6. Απαντάμε  Yes = ναι στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψουμε  στην 
οθόνη Pattern / Digital ( ή QuickMask) με το νέο σχέδιο διαχωρισμού 
φορτωμένο στο Smartfind. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Λειτουργία αυτόματης αποδοχής 
Όταν  χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία Auto Accept,  το σχέδιο διαχωρισμού 
αυτόματα τροποποιείται στο αποδέχομαι τις συντεταγμένες  ( FE – CO) των 
μαγνητικών χαρακτηριστικών και της αγωγιμότητας του στόχου που εντοπίσαμε. 
To E-Trac πρέπει να εντοπίσει τον στόχο επίμονα για τον αποδεχθεί μέσα στο σχέδιο 
διαχωρισμού του Smarfind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Δημιουργώντας ένα σχέδιο διαχωρισμού  με χρήση της αυτόματης αποδοχής = 
Auto Accept : 
 
Γεμίζουμε το παράθυρο SmartFind : 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως να επιλέξουμε το κάδρο Edit All Pattern = 
όλα τα σχέδια. Πατάμε  τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω δύο 
φορές για να απορρίψουμε όλο το σχέδιο διαχωρισμού. Αυτό γεμίζει το παράθυρο 
Smartfind, απορρίπτοντας  όλους τους στόχους  και ετοιμάζει το παράθυρο για να 
μάθει καινούριους στόχους. 
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Αλλάζουμε το μέγεθος του κέρσορα : 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως  για να αλλάξουμε το μέγεθος του κάδρο 
Edit (μικρό, μεσαίο, μεγάλο ή όλο το σχέδιο 
 
Για να αποδεχθούμε έναν στόχο : 

1. Τοποθετούμε τον στόχο πάνω στο έδαφος. 
2. Πατάμε τον δεξί διακόπτη κυλίσεως μέχρι να  επιλέξουμε το Auto Accept. 
3. Περνάμε την ερευνητική κεφαλή αρκετές φορές πάνω από τον επιθυμητό 

στόχο μέχρι το μηχάνημα να  κάνει αποδεκτό τον στόχο καθαρίζοντας την 
περιοχή στο παράθυρο Smartfind. Εάν έχουμε περισσότερους από έναν 
στόχο, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία  για κάθε έναν. 

4. Πατάμε τον διακόπτη Detect ( ή τον διακόπτη QuickMask εάν θέλουμε να 
φορτώσουμε το σχέδιο στο QuickMask)  μόλις τελειώσουμε την 
επεξεργασία = Edit. 

5. Απαντάμε  Yes = ναι στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψουμε  στην 
οθόνη Pattern / Digital ( ή QuickMask) με το νέο σχέδιο διαχωρισμού 
φορτωμένο στο Smartfind. 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !  Πατώντας τον διακόπτη  Menu ενώ βρισκόμαστε στο  Edit , θα 
περάσουμε στο Discrimination Menu και ότι αλλαγή κάναμε στο Edit  θα χαθεί. 
 
 

  
 
Λειτουργία αυτόματης απόρριψης = Auto Reject 
Όταν  χρησιμοποιούμε αυτήν την λειτουργία Edit, το σχέδιο διαχωρισμού  αυτόματα 
τροποποιείται στο απορρίπτω τις συντεταγμένες  των μαγνητικών χαρακτηριστικών 
και της αγωγιμότητας  ενός στόχου που έχουμε εντοπίσει. 
To E-Trac πρέπει να εντοπίσει τον στόχο επίμονα για τον απορρίψει μέσα στο σχέδιο 
διαχωρισμού του Smarfind. 
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Δημιουργώντας ένα σχέδιο διαχωρισμού  με χρήση της αυτόματης απόρριψη = 
Auto Reject : 
 
Καθαρίζουμε το παράθυρο SmartFind : 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως να επιλέξουμε το κάδρο Edit All Pattern = 
όλα τα σχέδια. Πατάμε  τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω μία 
φορά για να αποδεχθούμε όλο το σχέδιο διαχωρισμού. Αυτό καθαρίζει το παράθυρο 
Smartfind, με αποδοχή   όλων των στόχων  και ετοιμάζει το παράθυρο για να μάθει 
καινούριους στόχους. 
 
Αλλάζουμε το μέγεθος του κέρσορα : 
Πατάμε τον αριστερό διακόπτη κυλίσεως  για να αλλάξουμε το μέγεθος του κάδρο 
Edit (μικρό, μεσαίο, μεγάλο ή όλο το σχέδιο 
 
Για να αρρίψουμε έναν στόχο : 

1. Τοποθετούμε τον στόχο πάνω στο έδαφος. 
2. Πατάμε τον δεξί διακόπτη κυλίσεως μέχρι να  επιλέξουμε το Auto Reject. 
3. Περνάμε την ερευνητική κεφαλή αρκετές φορές πάνω από τον επιθυμητό 

στόχο μέχρι το μηχάνημα να  απορρίψει τον στόχο γεμίζοντας την περιοχή 
στο παράθυρο Smartfind. Εάν έχουμε περισσότερους από έναν στόχο, 
επαναλαμβάνουμε την διαδικασία  για κάθε έναν. 

4. Πατάμε τον διακόπτη Detect ( ή τον διακόπτη QuickMask εάν θέλουμε να 
φορτώσουμε το σχέδιο στο QuickMask)  μόλις τελειώσουμε την επεξεργασία 
= Edit. 

5. Απαντάμε  Yes = ναι στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψουμε  στην 
οθόνη Pattern / Digital ( ή QuickMask) με το νέο σχέδιο διαχωρισμού 
φορτωμένο στο Smartfind. 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !  Πατώντας τον διακόπτη  Menu ενώ βρισκόμαστε στο  Edit , θα 
περάσουμε στο Discrimination Menu και ότι αλλαγή κάναμε στο Edit  θα χαθεί. 
 
Η λειτουργία Combine = συνδυάζω 
Με την λειτουργία Combine μπορούμε να συγχωνεύσουμε το παρών σχέδιο 
διαχωρισμού με άλλα σχέδια διαχωρισμού που έχουμε αποθηκεμένα στην μνήμη και 
να δημιουργήσουμε ένα νέο σχέδιο διαχωρισμού. Η λειτουργία Combine δεν πρέπει 
να  συγχέεται με το πώς επιλέγουμε σχέδιο διαχωρισμού από το Select Menu. Με το 
Combine δεν προσθέτουμε ή αφαιρούμε ολόκληρο σχέδιο διαχωρισμού. Οι λευκές 
περιοχές από τα υπάρχοντα στην λίστα σχέδια διαχωρισμού είναι αυτό που κάνουμε 
αποδεκτό ή που απορρίπτουμε από το σχέδιο διαχωρισμού που έχει προκύψει από 
χρήση του Combine. 
 
Τα δύο παράθυρα Smartfind στο επάνω 
τμήμα της οθόνης Combine είναι :  το 
αριστερό παράθυρο είναι το σχέδιο 
διαχωρισμού Combine  και το δεξί 
παράθυρο είναι το σχέδιο διαχωρισμού  
Active = ενεργό. Το σχέδιο διαχωρισμού 
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Active είναι  αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα στην οθόνη Pattern / Digital. 
 
Σαν εργοστασιακή ρύθμιση το σχέδιο διαχωρισμού Combine που βρίσκεται στο 
αριστερό παράθυρο, είναι άδειο. Καθώς κινούμαστε στην λίστα των σχεδίων 
διαχωρισμού, περιοχές του σχεδίου Combine θα χρωματίζονται  σε σχέση με την 
λευκή περιοχή ανάλογα με το σχέδιο διαχωρισμού. Για παράδειγμα, εάν επιλέξουμε 
το σχέδιο διαχωρισμού Jewellery, τότε η λευκή περιοχή του σχεδίου θα χρωματιστεί 
στο σχέδιο Combine. Κάθε σχέδιο  που είναι έτοιμο στην μνήμη του E-Trac είναι 
σχήμα αποδοχής,, π.χ. στο σχέδιο διαχωρισμού Jewellery  κάνουμε δεκτά τα 
νομίσματα. . Στο σχέδιο διαχωρισμού Jewellery κάνουμε δεκτό το σίδερο κ.τ.λ. Η 
περιοχή που ανάβει δείχνει που βρίσκεται ένα αντικείμενο. 
 

 
 
 
 
Από τον διακόπτη Accept / Reject = αποδέχομαι / απορρίπτω μπορούμε να 
τροποποιήσουμε την περιοχή που ανάβει στο σχέδιο διαχωρισμού που έχουμε 
επιλέξει. Με το πρώτο πάτημα έχουμε αποδοχή, ε το δεύτερο πάτημα έχουμε 
απόρριψη και με το τρίτο πάτημα έχουμε ακύρωση κάθε απόρριψη ή αποδοχή  στο 
σχέδιο διαχωρισμού που εφαρμόσαμε στο σχέδιο Combine. 
 
 Είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε το πώς θα δημιουργήσουμε ή πως θα 
τροποποιήσουμε  ένα σχέδιο με χρήση του Combine, καθώς τα τελευταίο σχέδιο  
αποδοχής / απόρριψης γράφεται πάνω σε προϋπάρχοντα τα οποία και διαγράφει εάν 
επικαλύπτονται οι περιοχές. Για παράδειγμα, εάν απορρίψουμε το σχέδιο All Metal 
και μετά αποδεχτούμε το Coins  αλλά τελειώσουμε  με απόρριψη του Crown Caps, η 
περιοχή του Crown Caps που επικαλύπτει το Coins θα εξακολουθεί να απορρίπτεται. 
Επομένως εάν θέλουμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα σχέδια διαχωρισμού πρέπει 
περάσουμε πρώτα τα σχέδια απόρριψης και τα σχέδια αποδοχής τελευταία. 
 
Αφού έχουμε επιλέξει σχέδιο διαχωρισμού, πατάμε τον αριστερό ή δεξιό  διακόπτη 
κυλίσεως για να αναστρέψουμε αυτό το σχέδιο. Από τον διακόπτη Accept / Reject 
τώρα μπορούμε να τροποποιήσουμε τις λευκές περιοχές του σχεδίου. 
Για παράδειγμα : Εάν έχουμε αντιστρέψει το Coins , κάνοντας αποδεκτό το σχέδιο 
αποδεχόμαστε τις λευκές περιοχές, επομένως έχουμε πλέον  ένα σχέδιο  για όλα τα 
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μέταλλα. Εάν το σχέδιο έχει απορριφθεί , οι λευκές περιοχές είναι ορατές  και στο 
σχέδιο Combine, με τον τρόπο αυτόν δημιουργούμε ένα σχέδιο το οποίο απορρίπτει 
τα πάντα εκτός από το ποιο κοινά νομίσματα. 
 
Άλλη μια χρήσιμη λειτουργία του Combine είναι η ικανότητα του να συγκρίνει τα 
χαρακτηριστικά αναγνώρισης  και στο σχέδιο Active (το δεξί παράθυρο Smartfind ) 
και στο σχέδιο Combine ( το αριστερό παράθυρο Smartfind) ταυτόχρονα. Εάν 
εντοπίσουμε έναν στόχο ενώ βρισκόμαστε στο Combine ένας σταυρός θα εμφανιστεί  
και στα δύο παράθυρα . Με τον τρόπο αυτό ο χειριστής μπορεί να δει εάν το νέο 
σχέδιο διαχωρισμού που δημιούργησε στο Combine απορρίπτει έναν επιθυμητό 
στόχο ή αποδέχεται  έναν μη επιθυμητό στόχο, οπότε μπορεί να τροποποιήσει 
ανάλογα το σχέδιο Combine για να έχει τον σωστό διαχωρισμό. 

 
Για να συνδυάσουμε = Combine σχέδια διαχωρισμού 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Πηγαίνουμε  στο Discrimination ( με χρήση των διακοπτών με τα τόξα 

δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Combine ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε ή τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για 

να εισέλθουμε την λίστα επιλογών σχεδίων διαχωρισμού του Combine. 

5. Τα δύο παράθυρα Smartfind  στο επάνω μέρος της οθόνης είναι το δεξί το 
ενεργό σχέδιο = Active και το αριστερό το σχέδιο Combine. Πατάμε τον 
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διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά για να αντιγράψουμε το σχέδιο του 
Active   στο Combine. 

6. Κινούμαστε προς τα κάτω στο επιθυμητό σχέδιο και πατάμε τον διακόπτη 
Accept / Reject μία φορά για να προσθέσουμε αυτό το σχέδιο στο 
Combine. Πατάμε τον διακόπτη Accept / Reject δύο φορές για να  
αφαιρέσουμε  αυτό στο σχέδιο από το Combine.  Με το τρίτο πάτημα του 
διακόπτη βγάζουμε  το σχέδιο από το Combine. 

7. Όταν τελειώσουμε το Combine, πατάμε τον διακόπτη Detect ( ή το 
QuickMask εάν θέλουμε να φορτώσουμε το σχέδιο στην οθόνη 
QuickMask) 

8. Απαντάμε  Yes = ναι στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψουμε  στην 
οθόνη Pattern / Digital ( ή QuickMask) με το νέο σχέδιο διαχωρισμού 
φορτωμένο στο Smartfind. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ !  Πατώντας τον διακόπτη  Menu ενώ βρισκόμαστε στο  Combine , θα 
περάσουμε στο Discrimination Menu και ότι αλλαγή κάναμε στο Combine θα χαθεί. 
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Sensitivity Menu  = Μενού ευαισθησίας 
Ευαισθησία = Sensitivity 
Κλίμακα επιλογών : Χειροκίνητη ή αυτόματη 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Αυτόματη = Αuto 
 
To E-Trac έχει τρία εσωτερικά κανάλια σημάτων (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό) που 
χρησιμοποιούνται για αναγνώριση στόχων. Το E-Trac  μετρά διαρκώς την επίδραση 
του μαγνητισμού του εδάφους  ο οποίος επιδρά σε αυτά τα κανάλια και ρυθμίζει το 
επίπεδο της ευαισθησίας ανεξάρτητα για κάθε κανάλι, για να παρέχει την ποιο 
σταθερή αναγνώριση στόχου για κάθε κανάλι. 
 
Τα περισσότερα εδάφη προκαλούν κάποιες παρεμβολές και το μηχάνημα 
χρησιμοποιεί αυτό για να ρύθμιση την σωστή ευαισθησία αυτόματα. Το Auto 
Sensitivity = αυτόματη ευαισθησία μπορεί να μην λειτουργεί καλά σε παραλία διότι η 
παραλία συνήθως δεν περιέχει μαγνητικά υλικά.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η Minelab συνιστά  οι χειριστές  στην αρχή να χρησιμοποιούν το 
Auto Sensitivity = αυτόματη ευαισθησία, εκτός εάν κάνουν έρευνα σε παραλία όπου 
συνιστά την χειροκίνητη ευαισθησία. 
 
Ο μετρητής με γραφικό της  ευαισθησίας έχει δύο στήλες  ένδειξης και στην 
αυτόματη = Auto και στην χειροκίνητη = Manual . Επίσης έχουμε και με νούμερο 
ένδειξη της ευαισθησίας πάνω από τον μετρητή με γραφικό. 

 
Αυτόματη ευαισθησία = Auto Sensitivity 
H αριστερή στήλη και το νούμερο δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας στο 
οποίο κάποιο από τα τρία κανάλια ευαισθησίας λειτουργεί.  
 Η δεξιά στήλη δείχνει το προτεινόμενο επίπεδο ευαισθησίας. Αυτό είναι ένας μέσος 
όρος των επιπέδων ευαισθησίας των τριών καναλιών ευαισθησίας. Κάθε κανάλι  είναι 
ρυθμισμένο σε διαφορετικό επίπεδο ευαισθησίας ανεξάρτητα, από το μηχάνημα για 
να έχουμε το την ποιο σταθερή αναγνώριση. 
 
Για παράδειγμα , το E-Trac προσδιορίζει το επίπεδο ευαισθησία κάθε καναλιού να 
είναι ως εξής : 
Κανάλι Υψηλό   = 20 
Κανάλι Μεσαίο  =15 
Κανάλι Χαμηλό = 10 
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Η στήλη προς το αριστερό χέρι  και το νούμερο του μετρητή ευαισθησίας δείχνει 20. 
Η προτεινόμενη ευαισθησία , η δεξιά στήλη, δείχνει τον μέσο όρο των τριών 
καναλιών που είναι 15. 
 
Χειροκίνητη ευαισθησία = Manual Sensitivity 
Η αριστερή στήλη και το νούμερο δείχνουν το επίπεδο ευαισθησίας ου έχουμε 
επιλέξει. 
Η δεξιά στήλη δείχνει την προτεινόμενη ευαισθησία , όπως και στο Auto. 
H σημαντική διαφορά ανάμεσα στο Auto και στο Manual είναι το ότι όλα τα κανάλια  
έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο επίπεδο ευαισθησίας και εάν κάνουμε πολύ υψηλή ρύθμιση  
μπορεί να προκαλέσουμε αστάθεια στην αναγνώριση στόχων. 
 
Για παράδειγμα , εάν η προτεινόμενη ευαισθησία προσδιοριστεί από το μηχάνημα 
στο 15 και ο χειριστής την ρυθμίσει χειροκίνητα στο 20, όλα τα κανάλια ρυθμίζονται 
και αυτά στο 20. Εάν ένα από τα κανάλια επηρεαστεί από τις συνθήκες του εδάφους  
τότε το Auto αυτόματα θα μείωνε το επίπεδο σε αυτό το κανάλι. Στο Manual  δεν 
γίνεται η αυτόματη μείωση και η ευαισθησία μένει στο 20. Τότε το έδαφος 
παρεμβάλει και μπορεί να προκληθούν λανθασμένα  σήματα και αστάθεια  στην 
αναγνώριση στόχων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αυτόματη ευαισθησία = Auto Sensitivity 
Κλίμακα : -3, -2, -1, Α, +1,  +2, +3 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Α 
 
Η ευαισθησία μπορεί να αυξηθεί κατά 3 επίπεδα θετικά και να μειωθεί κατά τρία 
επίπεδα αρνητικά.  Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στον χειριστή να είναι ποιο 
επιθετικός ή ποιο συντηρητικός  με το Auto. 
 
Αυξάνοντας την αυτόματη ευαισθησία = Auto κατά ένα θετικό επίπεδο  στο +1, +2 ή 
στο +3 ρυθμίζουμε την αυτόματη ευαισθησία = Auto υψηλότερα σε κάθε κανάλι από 
την αυτόματη ρύθμιση τόσο όσο  και το νούμερο που επιλέγουμε. Μπορεί να 
προτιμάμε αυτό εάν δεν μας ενδιαφέρουν μερικά λανθασμένα σήματα, εάν αυτό 
σημαίνει να εντοπισμό πολύ ασθενών σημάτων στόχων.  Επίσης υπάρχει  τάση 
μείωσης της ακρίβειας αναγνώρισης ταυτότητας στόχων . 
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Μειώνοντας την αυτόματη ευαισθησία = Auto κατά ένα αρνητικό επίπεδο  στο -1, -2 
ή στο -3 ρυθμίζουμε την αυτόματη ευαισθησία = Auto χαμηλότερα  σε κάθε κανάλι 
από την αυτόματη ρύθμιση τόσο όσο  και το νούμερο που επιλέγουμε. Μπορεί να 
προτιμάμε αυτό εάν δεν μας ενδιαφέρουν τα σήματα μικρών στόχων  και τα 
λανθασμένα σήματα..  Επίσης υπάρχει  τάση αύξησης της ακρίβειας αναγνώρισης 
ταυτότητας στόχων . 
 
Όταν αλλάζει, το νούμερο πάνω από τον μετρητή με γραφικό της ευαισθησίας θα 
αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά τον αριθμό των επιπέδων που επιλέξαμε και εμφανίζει την 
ρύθμιση που κάναμε. Το Auto Sensitivity έχει γραφική αναπαράσταση στην οθόνη 
πάνω από τον μετρητή ευαισθησίας, και όταν κάνουμε αύξηση μέσα στον κύκλο θα 
εμφανιστεί το +, ενώ όταν κάνουμε μείωση θα εμφανιστεί τι -. 
Με τον τρόπο αυτό μας πληροφορεί για το ότι έχει γίνει μία αλλαγή. 
 
Για να ρυθμίσουμε το Auto Sensitivity στην οθόνη Pattern / Digital 

1. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα πάνω για να αυξήσουμε την 
ευαισθησία. 

2. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα κάτω για να μειώσουμε την 
ευαισθησία. 

 
Χειροκίνητη Ευαισθησία = Manual Sensitivity 
Κλίμακα : 1 – 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 22 
 
Η χειροκίνητη ευαισθησία επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίζει το επίπεδο της 
ευαισθησίας. Είναι κατάλληλο για  έρευνα  σε παραλία, για μη μαγνητικά εδάφη και 
για εκεί όπου υπάρχουν ΕΜΙ. 
 
Αυξάνοντας το επίπεδο της Manual ευαισθησίας ρυθμίζουμε και όλα τα κανάλια σε 
αυτό το επίπεδο. Υψηλή ρύθμιση ευαισθησίας  αυξάνει το  ποσό των λανθασμένων 
σημάτων  και μπορεί να εντοπίζουμε  πολύ ασθενή σήματα στόχων. Επίσης τείνει να 
μειώσει την ακρίβεια της αναγνώρισης της ταυτότητας των στόχων.  
 
Μειώνοντας το επίπεδο της  Manual ευαισθησίας ρυθμίζουμε και όλα τα κανάλια στο 
επίπεδο που έχουμε  επιλέξει. Χαμηλή ρύθμιση ευαισθησίας θα  μειώσει το ποσοστό 
των λανθασμένων σημάτων και μπορεί  να μην εντοπίζουμε πολύ ασθενή σήματα 
στόχων. Επίσης τείνει να αυξήσει την ακρίβεια της αναγνώρισης της ταυτότητας των 
στόχων.  
 
Όταν αλλάζει, το νούμερο πάνω από τον μετρητή με γραφικό της ευαισθησίας θα 
αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά τον αριθμό των επιπέδων που επιλέξαμε και εμφανίζει την 
ρύθμιση που κάναμε.  
 
Για να ρυθμίσουμε το Manual Sensitivity στην οθόνη Pattern / Digital 

1. .Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα πάνω για να αυξήσουμε την 
ευαισθησία. 

2. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα κάτω για να μειώσουμε την 
ευαισθησία. 

 
Για να ρυθμίσουμε την ευαισθησία  Manual  ή Auto μέσω του Menu 



 

61 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Πηγαίνουμε στο Sensitivity ( με χρήση των διακοπτών με τα τόξα δεξιά και 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω  στο Sensitivity ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε ή τον αριστερό διακόπτη με το τόξο ή τον δεξί διακόπτη με το τόξο 

για περνάμε από το Auto στο Manual. 
5. Κινούμαστε στο Manual level ή στο Auto Level. 
6. Πατάμε ή τον δεξί διακόπτη με το τόξο  ή τον αριστερό διακόπτη με το τόξο 

για να ρυθμίσουμε το επίπεδο της ευαισθησίας 
7. Πατάμε τον διακόπτη Detect για να βγούμε από το  Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν παρατηρήσουμε λανθασμένα σήματα προσπαθούμε να 
μειώσουμε τις παρεμβολές με το Noise Cancel πριν ρυθμίσουμε την ευαισθησία. Για 
να κάνουμε αυτό, πατάμε τον διακόπτη Noise Cancel, ή επιλέγουμε χειροκίνητα 
κανάλι με τον λιγότερο θόρυβο μέσω του Μenu Expert. 
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 Audio Menu =  Μενού ήχων. 
Οι ρυθμίσεις των ήχων, τα είδη των ήχων και τα επίπεδα των ήχων που εκπέμπει το 
μηχάνημα καθώς κάνει έρευνα και όταν εντοπίζει στόχο. 

 
Η σωστή ρύθμιση , σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην έρευνα , είναι 
πολύ σημαντικές  για την επιτυχία της έρευνας. 
 
Καθώς ρυθμίζουμε το μηχάνημα, καλό είναι να πειραματιστούμε  με τις ρυθμίσεις 
του ήχου ώστε να αποκτήσουμε οικειότητα με το πώς λειτουργούν και πως 
επηρεάζουν την ηχητική ανταπόκριση του στόχου. 
 
Η Minelab συνιστά να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα βήματα σαν οδηγό του πώς να 
ρυθμίζουμε  τον ήχο με τον καλύτερο τρόπο για τις προτιμήσεις των χειριστών και τις 
συνθήκες  έρευνας. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Threshold Level , το Volume Limit και το  Volume Gain, δεν 
περιλαμβάνονται στα βήματα που ακολουθούν διότι είναι ρυθμίσεις που πρέπει να 
τροποποιήσουμε ανάλογα με τις συνθήκες έρευνας. 
 
Για να ρυθμίσουμε το Audio 

1. Επιλέγουμε το Response = ανταπόκριση (Normal, Long, Smooth Pitch Hold) 
(αναλυτική επεξήγηση σε ακόλουθο κεφάλαιο) σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
του χειριστή, τις συνθήκες έρευνας, κ.τ.λ. 

2. Επιλέγουμε το No. of Tones  = αριθμός τόνων ήχου (Multi, 1,2,  ή 4) 
(αναλυτική επεξήγηση σε ακόλουθο κεφάλαιο) 

3. Ρυθμίζουμε τον τόνο του ήχου συντονισμού = Threshold picth. (αναλυτική 
επεξήγηση σε ακόλουθο κεφάλαιο) 

4. Επιλέγουμε το Sounds = ήχοι ( Conduct ή Ferrous) (αναλυτική επεξήγηση σε 
ακόλουθο κεφάλαιο) σύμφωνα με τους τύπους των στόχων που ψάχνουμε.  
Ανίχνευση δύο στόχων με πολύ κοντινή ένδειξη ταυτότητας αναγνώρισης 
(κοντινό νούμερο CO εάν έχουμε επιλέξει το Conduct Sounds ή κοντινό 
νούμερο FE εάν έχουμε επιλέξει το  Ferrous Sounds). 
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5. Ρυθμίζουμε τοVariability (αναλυτική επεξήγηση σε ακόλουθο κεφάλαιο) 
μέχρι να πετύχουμε  τον επιθυμητό διαχωρισμό τόνων ηχητικού σήματος 
ανάμεσα σε αναγνωρίσεις ταυτοτήτων δύο στόχων. 

6. Ανιχνεύουμε στόχο με υψηλό νούμερο CO εάν  έχουμε επιλέξει το Conduct , 
(ή με υψηλό νούμερο FE  εάν έχουμε επιλέξει το Ferrous). Εάν ο τόνος του 
ηχητικού σήματος ανταπόκρισης του στόχου είναι  πολύ υψηλό για την ακοή 
του χειριστή, το κατεβάζουμε με χρήση της επιλογήςTone ID Limits 
(αναλυτική επεξήγηση σε ακόλουθο κεφάλαιο). Μπορούμε ακόμα να 
μειώσουμε τον τόνο του ηχητικού σήματος με ρύθμιση του Variability. 

 
Υπόδειξη : Τα ακουστικά επιτρέπουν στον χειριστή να ακούει μικρές αλλαγές στην 
ηχητική ανταπόκριση και με λιγότερη επίδραση των εξωτερικών θορύβων, που 
μπορεί να επικαλύπτουν ήχους από το μεγάφωνο. 
 
Τα ακουστικά επίσης ελαχιστοποιούν την ενόχληση των ανθρώπων που βρίσκονται 
στην περιοχή και παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια στην ζωή των μπαταριών σε σχέση 
με την περίπτωση που ακούμε τα ηχητικά σήματα από το μεγάφωνο του 
μηχανήματος. 
 
Threshold level = επίπεδο διαχωρισμού 
Κλίμακα : από 1 έως 50 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 30 
 
To μηχάνημα σ παράγει ένα συνεχόμενο ηχητικό σήμα ή ήχο συντονισμού = 
Threshold χωρίς την παρουσία στόχου. Οι διακυμάνσεις αυτού του ηχητικού σήματος 
μας βοηθούν να ακούμε στους πολύ μικρούς στόχους και τους στόχους που 
βρίσκονται βαθιά. Όταν συναντήσουμε στόχο   που έχουμε απορρίψει με τις 
ρυθμίσεις του διαχωρισμού ο ήχος συντονισμού σταματά να ακούγεται – σιωπά  κάτι 
που μας λέει ότι κάτω από την ερευνητική κεφαλή βρίσκεται στόχος που δεν 
ενδιαφέρει. 
To Threshold = ήχος συντονισμού ρυθμίζεται από  το Threshold Level και από το  
Threshold Pitch. Η σωστή ρύθμιση των δύο ρυθμιστών του ήχου  Threshold 
εξαρτάται από την ακοή του χειριστή  και τους θορύβους του περιβάλλοντος όπως ο 
άνεμος, τα κύματα και τα μηχανήματα. ρυθμίζει το πόσο δυνατό θα είναι αυτό το 
ηχητικό σήμα κατά την έρευνα. Η Minelab συνιστά να ρυθμίζουμε το Threshold  σε 
επίπεδο που να ακούμε με άνεση τον ήχο συντονισμού τον πρώτο καιρό που 
χρησιμοποιούμε τον ανιχνευτή.  Διότι η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί  για να 
γίνονται αντιληπτές οι διαφορές στις ηχητικές ανταποκρίσεις των στόχων που συχνά 
σημαίνουν ανίχνευση στόχου. 
 Η εργοστασιακή ρύθμιση του ήχου  συντονισμού είναι το 30 και στο σημείο που να 
τον ακούει ο χειριστής άνετα από το μεγάφωνο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε 
ακουστικά και θέλουμε να μειώσουμε την ένταση του ήχου συντονισμού 
χρησιμοποιούμε το Threshold Level . 
 
Ρυθμίζουμε τον ήχο συντονισμού σε επίπεδο που μόλις να τον ακούμε. Με τον τρόπο 
αυτόν θα καταλαβαίνουμε τις διαφοροποιήσεις στα σήματα  ανταπόκρισης που 
πιθανόν να σημαίνουν την ύπαρξη  στόχου. Εάν οι συνθήκες του εδάφους αλλάξουν ο 
ήχος συντονισμού  μπορεί να χρειαστεί ρύθμιση από το Threshold Level. 
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Εάν ο ήχος συντονισμού είναι πολύ υψηλός οι στόχοι που γίνονται αποδεκτοί θα είναι 
δύσκολο να ακουστεί το ηχητικό σήμα που δίνουν πάνω από το ηχητικό σήμα 
συντονισμού.  
Η ανταπόκριση των μικρών στόχων θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή ένα η 
ρύθμιση του ήχου συντονισμού είναι κοντά στο  50 διότι  θα ακούμε διαρκώς και 
δυνατά το ήχο συντονισμού. 
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Εάν η ρύθμιση του ήχου συντονισμού είναι πολύ χαμηλή, η μικρή αλλαγή που 
προκαλεί το ηχητικό σήμα εντοπισμού ενός μικρού στόχου ή ενός στόχου που 
βρίσκεται βαθιά δεν είναι ικανοποιητική για να γίνει αντιληπτός ο στόχος. 
Ρύθμιση του ήχου συντονισμού κάτω από το επίπεδο που ακούμε, εξασφαλίζει 
τελείως αθόρυβη λειτουργία του μηχανήματος αλλά θα χάνουμε τις ηχητικές 
ανταποκρίσεις μικρών στόχων. 
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Ρύθμιση του ήχου συντονισμού 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Threshold Level ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

αλλάξουμε το επίπεδο του ήχου συντονισμού =   Threshold Level. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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Volume Limit = όριο ηχητικού σήματος 
Κλίμακα : από 0 έως 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 30 
 
Το Volume Limit ρυθμίζει το μέγιστο ηχητικό σήμα που μας δίνει ένας στόχος. Όταν 
κάνουμε έρευνα, ο ήχος που παράγει ένας απομακρυσμένος στόχος θα είναι 
σιωπηλός. Καθώς η ερευνητική κεφαλή πλησιάζει τον στόχο, το ηχητικό σήμα 
αυξάνεται  μέχρι να φτάσει την ρύθμιση του Volume Limit. 
Υψηλή ρύθμιση Volume Limit επιτρέπει μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε έναν 
μικρό και έναν μεγάλο στόχο. 
 
Υψηλή ρύθμιση Volume Limit επιτρέπει 
μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε έναν μικρό 
και έναν μεγάλο στόχο. 
 
 
 
Υψηλή ρύθμιση Volume Limit επιτρέπει 
μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε έναν μικρό 
και έναν μεγάλο στόχο 
 
 
Η εργοστασιακή ρύθμιση του Volume Limit  είναι σε σημείο που να ακούμε άνετα  
με το μεγάφωνο του μηχανήματος. Εάν όταν χρησιμοποιούμε ακουστικά το σήμα 
είναι πολύ δυνατό ,  μπορούμε να το μειώσουμε από το Volume limit. 
Ρύθμιση του Volume Limit 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Volume limit.( με χρήση του διακόπτη με 

το τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

αλλάξουμε το επίπεδο του Volume limit. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να 

περάσουμε στην έρευνα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Υψηλή ρύθμιση στο Volume limit μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 
ακοή του χειριστή εάν ο στόχος που εντοπιστεί είναι μεγάλος. 
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Volume Gain = ενίσχυση ηχητικού σήματος 
Κλίμακα : από 1 έως 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 30 
Από τον διακόπτη αυτόν ελέγχουμε την ενίσχυση της ηχητικής ανταπόκρισης του 
στόχου σε σχέση με την ισχύ του κανονικού σήματος. 
 
Με την ρύθμιση στο 1 το σήμα του στόχου δεν έχει ενισχυθεί. Ασθενή σήματα 
στόχων θα ακούγονται μαλακά, μεσαία ηχητικά σήματα στόχων θα ακούγονται 
μεσαία και δυνατά σήματα στόχων θα ακούγονται δυνατά. Θα υπάρχει μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στην δύναμη των σημάτων των στόχων. Τα ασθενέστερα 
σήματα θα παράγουν ανάλογα ασθενές ηχητικό σήμα το οποίο μπορεί να μην 
ακουστεί. 

 
Με ρύθμιση στο 15, η ηχητική ανταπόκριση είναι τμηματικά ενισχυμένη.  Σήματα  
ασθενή έως μέτρια θα δώσουν ανάλογα ηχητικά σήματα, αλλά δυνατά σήματα δεν θα 
ακουστούν πολύ δυνατότερα από το μέτρια σήματα διότι το Volume Limit έχει 
φτάσει στο ανώτερο επιλεγμένο επίπεδο. 
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Με ρύθμιση στο 30, όλα τα σήματα θα ενισχυθούν σε πολύ δυνατή ηχητική 
ανταπόκριση. Θα είναι δυσκολότερο να ξεχωρίσουμε σήματα μέτρια έως δυνατά, 
αλλά ακόμα ασθενή σήματα στόχων θα είναι ευκολότερο να τα ακούσουμε.  
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Ρύθμιση του Volume Gain 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Volume Gain ( με χρήση του διακόπτη 

με το τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για 

να αλλάξουμε το επίπεδο του Volume Gain. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να 

περάσουμε στην έρευνα. 
 
Response = ανταπόκριση 
Κλίμακα  : Normal = κανονική  , Long = μακρόσυρτη , Smooth = μαλακή  και 
Pitch Hold = διατήρηση του τόνου του ηχητικού σήματος 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Normal 
Επιλογή τρόπου που ακούγονται οι στόχοι 
Από το RESPONSE μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο που ακούμε τα σήματα των 
στόχων κατά την έρευνα. Από το RESPONSE μπορούμε να βελτιώσουμε την 
ικανότητα αναγνώρισης συγκεκριμένων στόχων σε διαφορετικές συνθήκες, όπως σε 
περιοχές με πολλά μη ενδιαφέροντα μεταλλικά αντικείμενα, η περιεκτικότητα του 
εδάφους σε μετάλλευμα και η παραλία. 
 
Καθώς η ερευνητική κεφαλή περνά πάνω από έναν στόχο, το σήμα του στόχου 
αυξάνεται. Στο μέγιστο του σήματος του στόχου, εκπέμπεται ηχητικό σήμα. 
Η Minelab προτείνει να γίνει εκμάθηση του μηχανήματος στην εργοστασιακή 
ρύθμιση ηχητικής ανταπόκρισης που είναι το NORMAL. 
 
 Όταν ο χειριστής αποκτήσει αρκετή πείρα στον χειρισμό του μηχανήματος ώστε να 
μπορεί να καταλαβαίνει τον τρόπο που μεταφράζει το E - Trac διάφορους στόχους, 
μόνον τότε μπορεί να πειραματιστεί με διάφορες επιλογές του RESPONSE. 
Κάθε επιλογή του RESPONSE μπορεί να λειτουργεί καλύτερα σε διαφορετικά 
σενάρια και γρήγορα ο έμπειρος χειριστής πιθανόν να αναπτύξει την δική του 
προτίμηση. 
 
Για να αλλάξουμε την ρύθμιση του Response 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Response ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο 

προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

αλλάξουμε το επίπεδο του Response. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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NORMAL = ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Σε αυτήν την επιλογή έχουμε κοντή ηχητική ανταπόκριση στόχου (σχεδόν ένα μπιπ)  
Την επιλογή αυτήν την συνιστούμε για κανονικές συνθήκες έρευνας.  Παρέχει την 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στο έδαφος  και στον στόχο, αλλά υπάρχει η 
πιθανότητα να χαθεί κάποιος μικρός στόχος σε περιοχή με πολλούς μη ενδιαφέροντες 
στόχους οι οποίοι δίνουν ανταπόκριση στόχου. 
LONG = ΜΑΚΡOΣΥΡΤΗ 
Η επιλογή αυτή παρέχει σχεδόν συνεχές ηχητικό σήμα  ανταπόκρισης. Η ρύθμιση 
αυτή είναι ιδανική για ανταπόκριση στόχων που βρίσκεται ο ένας κοντά στον άλλον. 
Την συνιστούμε μόνον σε έμπειρους χειριστές, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν 
την διαφορά των τόνων του ηχητικού σήματος μεταξύ διαφορετικών στόχων. Η 
επιλογή LONG πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στον αρχάριο αλλά έχει την 
ικανότητα να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και βάθος. 
SMOOTH=ΜΑΛΑΚΗ 
Η ρύθμιση αυτή είναι παρόμοια με το LONG, με προσθήκη κάποιων επιπλέον 
φίλτρων στην ηχητική ανταπόκριση των στόχων. Η ρύθμιση SMOOTH μειώνει την 
διαφοροποίηση του τόνου του ηχητικού σήματος ανταπόκρισης, παρέχοντας μαλακό 
συνεχόμενο ήχο. 
PITCH HOLD 
Η ρύθμιση αυτή όταν επιλεγεί, αντικαθιστά την κανονική αύξηση και μείωση του 
ηχητικού σήματος εντοπισμού στόχου, με συνεχές ηχητική σήμα. Ο τόνος του 
ηχητικού σήματος που παράγει το μηχάνημα είναι στ δυνατότερο σήμα που έρχεται 
από τον στόχο και θα διαρκέσει μέχρι να εντοπιστεί νέος στόχος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

 
 
 
 

NORMAL 

LONG 

SMOOTH 

PITCH 
HOLD 
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Τone ID = τόνος ηχητικής ανταπόκρισης αναγνώρισης ταυτότητας στόχου. 
 
Το Tone ID είναι υπο – μενού που επιτρέπει στον χειριστή να προσδιορίσει πώς το 
αλλάξει ο τόνος του ηχητικού σήματος  όταν εντοπίζονται στόχοι με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.  Αυτό μπορεί να είναι  πολύ χρήσιμο στην αναγνώριση στόχων που 
βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο. 

 
 
 
 
 
 
 
Νο. Of Tones = νούμερα τόνων 
Κλίμακα :  1,2,4 ή Multi=πολλοί 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Multi 
Μπορούμε να επιλέξουμε πόσα διαφορετικά είδη τόνων ηχητικής ανταπόκρισης 
στόχων θα έχουμε κατά την έρευνα. 
Οι επιλογές μας είναι : 

1. - Όλοι οι ήχοι να έχουν ένα τόνο. 
2. - Όλοι οι ήχοι να έχουν δύο τόνους π.χ. χαμηλό και υψηλό  
4.   - Τέσσερεις διαφορετικοί τόνοι ηχητικών ανταποκρίσεων από χαμηλά προς τα  
υψηλά. 
 

      Μulti  -  πολλοί τόνοι για διαφορετικά σήματα στόχων 
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Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι το Multi που παρέχει διαφορετικών τόνων ηχητικό 
σήμα σε διαφορετικούς στόχους. 
 
Για να αλλάξουμε το Νο. Of Tones 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Tones ID ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

εισέλθουμε στο υπο – μενού Tones ID 
5. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Νο. Of Tones 
6. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε το Νο. Of Tones 
7. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να 

περάσουμε στην έρευνα. 
 
Sounds =  Ήχοι 
Κλίμακα : Conduct = αγώγιμο ή Ferrous = σιδηρομαγνητικό  
Εργοστασιακή ρύθμιση : Conduct 
Αναγνώριση με τόνο ηχητικού σήματος. 
Η επιλογή SOUNDS επιτρέπει στον χειριστή να προσδιορίσει πως θα αλλάζει  ο 
τόνος του ηχητικού σήματος εντοπισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στόχου 
βάσει των μαγνητικών χαρακτηριστικών του στόχων ή  βάσει της αγωγιμότητας του 
στόχου. Για να ελέγξουμε τις επιλογές μας  πρέπει να περάσουμε την ερευνητική 
κεφαλή πάνω από μερικούς στόχους  με διαφορετική αγωγιμότητα και διαφορετικά 
μαγνητικά χαρακτηριστικά  
 
Σημείωση : Μπορούμε να ρυθμίσουμε το Sounds όταν το No. Of Tones είναι στο 1, 
αλλά αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση στην ηχητική ανταπόκριση. 
 
  
 
Conduct 

Όταν έχουμε επιλέξει το 
Conduct, οι ηχητικοί τόνοι 
εκπέμπονται ανάλογα  με την 
αγωγιμότητα των στόχων ( ο 
οριζόντιος άξονας  του 
παραθύρου Smartfind ή το 
δεύτερο νούμερο της οθόνης 
Digital). 
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Σήμα υψηλού τόνου δίνει μεγάλο αντικείμενο με υψηλή αγωγιμότητα. Ο σταυρός 
εντοπισμού  εμφανίζεται κοντά στην δεξιά πλευρά του παραθύρου Smartfind ( ή 
νούμερο CO κοντά στο 50). 
 
Χαμηλού τόνου ηχητικό σήμα δίνει μικρό αντικείμενο με χαμηλή αγωγιμότητα, ο 
σταυρός εντοπισμού εμφανίζεται κοντά στο αριστερό τμήμα του παραθύρου 
Smartfind ( ή νούμερο FE κοντά στο 1). 
 
Υπόδειξη : Το Contact προτιμούν όσοι κάνουν έρευνα για νομίσματα  ή όταν  
επιθυμούν στόχους από χρυσό, χαλκό και ασημένια νομίσματα που θα δώσουν 
υψηλού τόνου σήμα αναγνώρισης στόχου, σε σύγκριση με τα χαμηλής αγωγιμότητας 
μη ενδιαφέροντα μεταλλικά αντικείμενα όπως ελάσματα  και καπάκια κουτιών 
αναψυκτικών.   
 
 
 
FERROUS =ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ 
Όταν επιλέξουμε το FERROUS ο τόνος του ηχητικού σήματος εντοπισμού που 
παράγει το μηχάνημα είναι ανάλογος  με τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του στόχου ( 
ο οριζόντιος άξονας στην οθόνη Smartfind  ή το πρώτο νούμερο στην οθόνη Digital) 
 
Μπάσος ήχος αντιστοιχεί σε στόχο με υψηλά μαγνητικά χαρακτηριστικά, ο σταυρός 
εντοπισμού θα εμφανιστεί στο κάτω τμήμα της οθόνης  και θα δώσει μεγάλο νούμερο 
στο FE.  Λεπτό ηχητικό σήμα αναφέρεται σε  αντικείμενα χωρίς μαγνητικά 
χαρακτηριστικά, ο κέρσορας εντοπισμού θα εμφανιστεί  στην κορυφή της οθόνης 
Smartfind και θα έχει μικρό νούμερο στο FE. 
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Υπόδειξη : Την επιλογή FERROUS προτιμούμε όταν κάνουμε έρευνα για μεγάλα 
αντικείμενα ή για κοσμήματα διότι στόχοι με χαμηλή αγωγιμότητα δίνουν συχνά 
ηχητικό σήμα υψηλότερου τόνου  
 
Μπορεί να είναι χρήσιμο  να επιλέξουμε το FERROUS εάν κάνουμε έρευνα με το  
QuickMask,  με τον τρόπο αυτόν  υπάρχει μικρότερη στόχος με υψηλά μαγνητικά 
χαρακτηριστικά  να δώσει ηχητικό σήμα υψηλού τόνου λόγω της υψηλής 
αγωγιμότητας του. 
 
Για να αλλάξουμε το Sounds 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Tones ID ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο 

προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

εισέλθουμε στο υπο – μενού Tones ID 
5. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Sounds 
6. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε το Ferrous και Conduct ή αντίστροφα. 
7. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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Variability = Διαφοροποίηση 
Κλίμακα : από 1 έως 30 
Εργοστασιακά ρύθμιση : 25 
 
Από τοVARIABILITY ρυθμίζουμε το πόσο θα αλλάζει ο τόνος του ηχητικού 
σήματος εντοπισμού στόχου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στόχου.  
 
Υψηλή ρύθμιση στο VARIABILITY αντιπροσωπεύει  σημαντική διαφορά του τόνου 
του ηχητικού σήματος από στόχο σε στόχο. Υψηλή ρύθμιση VARIABILITYμπορεί 
να βοηθήσει στην αναγνώριση στόχων που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλον και 
το συνιστούμε όταν χρησιμοποιούμε σύνθετο σχέδιο διαχωρισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χαμηλή ρύθμιση στο VARIABILITY αντιπροσωπεύει την μικρότερη δυνατή 
διαφορά στον τόνο του ηχητικού σήματος εντοπισμού  από στόχο σε στόχο. 
Με χαμηλή ρύθμιση VARIABILITY κάνουμε συμβιβασμό στις πληροφορίες των 
στόχων, αλλά η ανταπόκριση των στόχων είναι  ποιο επίμονη.  Αυτό το συνιστούμε 
για χρήστες που είναι καινούργιοι  σε ανιχνευτές πολλαπλών ηχητικών τόνων ή εάν 
χρησιμοποιούμε σχέδιο διαχωρισμού All Metal. 
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Για να ρυθμίσουμε το Variability 
1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Tones ID ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο 

προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

εισέλθουμε στο υπο – μενού Threshold 
5. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Variability 
6. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση του Variability. 
7. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
Σημείωση : Ακόμα και εάν αλλάξουμε την ρύθμιση του Variability όταν το No. Of 
Tones είναι στο 1, αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση στην ηχητική ανταπόκριση. 
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Τοne ID = αναγνώριση ταυτότητας στόχου με ηχητικούς τόνους 
Limids = όρια 
Κλίμακα : από 1 έως 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 30 
Από αυτό ρυθμίζουμε το ανώτερο όριο όλων των τόνων των ηχητικών σημάτων που 
εκπέμπει το μηχάνημα  από το Tones ID, Ferrous και Conduct. Το Limits είναι 
διαθέσιμο μόνον  εάν το νούμερο των τόνων έχει ρυθμιστεί στο Multi. 
 
Το υψηλό όριο παρέχει ηχητικά σήματα πολύ υψηλών τόνων όπως επίσης και σήματα 
χαμηλών τόνων. 

 
Το χαμηλό όριο θα παράγει μόνον χαμηλού τόνου  ηχητικά σήματα εντοπισμού 
στόχων. 
 

 
Η Minelab προτείνει να ρυθμίζει ο χειριστής το ανώτερο όριο του υψηλότερου τόνου 
που μπορεί να ακούει με άνεση. 
 
Κάνουμε πειράματα με τις ρυθμίσεις του LIMITS χρησιμοποιώντας αντικείμενο 
υψηλής αγωγιμότητας όπως ένα μεγάλο ασημένιο νόμισμα. 
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Για να ρυθμίσουμε το Limits : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Tones ID ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο 

προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

εισέλθουμε στο υπο – μενού Tones ID. 
5. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Limits. 
6. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση του Limits. 
7. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
 
Threshold Pitch = τόνος ηχητικού σήματος συντονισμού 
Κλίμακα : από 1 έως 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 15 
Το Threshold  Pitch αλλάξει τον τόνο του Threshold = ήχος συντονισμού, υψηλό 
Threshold  Pitch προτιμούνε συχνά χειριστές με καλή ακοή, ενώ χαμηλό  Threshold  
Pitch προτιμούνε χειριστές με 

δυσκολίες στην ακοή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρύθμιση του Threshold  Pitch 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Audio (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Threshold Pitch ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση του Threshold Pitch. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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Expert Menu 
Το μενού αυτό περιέχει μερικές από τις πλέον προηγμένες λειτουργίες του E-Trac και 
τις ρυθμίσεις τους.  Η Minelab προτείνει στους χειριστές πρώτα να εξοικειωθούν με 
τις άλλες λειτουργίες του μηχανήματος πριν ασχοληθούν με το μενού Εxpert. 

 
Recovery Deep = βάθος 
Recovery Fast = ταχύτητα 
Οι ρυθμίσεις Recovery Deep και Recovery Fast επιτρέπουν στον χειριστή να επιλέξει 
τον τρόπο που δουλεύει η επεξεργασία του διαχωρισμού. Οι ρυθμίσεις Recovery 
επιδρούν καις τα ηχητικά σήματα και στις ενδείξεις της οθόνης σε σχέση με την 
ανταπόκριση των χαρακτηριστικών των στόχων. 
 
Recovery Deep = βάθος 
Κλίμακα :  On = ενεργό  - Off = ανενεργό  
Εργοστασιακή ρύθμιση : Off = ανενεργό 
 
Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν μόνον να ασθενή σήματα των στόχων, ενισχύοντας 
την αναγνώριση των στόχων που βρίσκονται βαθειά.  Αυτές οι  ρυθμίσεις πρέπει να 
επιλέγονται σε περιοχές που υπολογίζουμε ότι  υπάρχουν στόχοι βαθιά. . Τα ισχυρά 
σήματα στόχων δεν επηρεάζονται.  
 
Στην ρύθμιση Deep θα έχουμε σχετικά ποιο αργή αντίδραση σε σήματα στόχων και 
σε αναγνώριση ταυτότητας στόχων, λόγω επιπλέον φιλτραρίσματος στην 
επεξεργασία των χαρακτηριστικών των στόχων. 
 
Για να ενεργοποιήσουμε = On ή να απενεργοποιήσουμε = Off την ρύθμιση  Deep 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Expert (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Recovery Deep ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
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4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  
αλλάξουμε την ρύθμιση του Recovery Deep σε On ή Off 

5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 
στην έρευνα. 

 
Recovery Fast = ταχύτητα 
Κλίμακα :  On = ενεργό  - Off = ανενεργό  
Εργοστασιακή ρύθμιση : Off = ανενεργό 
 
Με την επιλογή αυτής της ρύθμισης ο ανιχνευτής θα αντιδρά γρηγορότερα στα 
σήματα των στόχων , αλλά ο διαχωρισμός και η αναγνώριση της ταυτότητας των 
στόχων πιθανόν να  μην έχουν μεγάλη ακρίβεια. Χρησιμοποιούμε την ρύθμιση Fast  
σε περιοχές με πολλά μη ενδιαφέροντα μεταλλικά αντικείμενα, όπου ένας επιθυμητός 
στόχος μπορεί να είναι κρυμμένος δίπλα σε ένα μη επιθυμητό αντικείμενο. 

 
Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο στόχοι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον που δίνουν 
ένα σήμα εντοπισμού, το φιλτράρισμα που χρησιμοποιείται όταν είναι ανενεργό = Οff 
το Recovery Fast , μπορεί να προκληθεί «μόλυνση» στην αναγνώριση της ταυτότητας 
του στόχου όπως δείχνει το σχήμα που ακολουθεί.  
 
Με ενεργό = On το Recovery Fast το σύνηθες φιλτράρισμα παρακάμπτετε  και αυτό 
παρέχει αναγνώριση ταυτότητας του δεύτερου στόχου με μεγαλύτερη ακρίβεια, λόγω 
της μειωμένης ανάμιξης των  σημάτων των στόχων.  Όμως σαν συνέπεια της 
αφαίρεσης των φίλτρων η αναγνώριση της ταυτότητας των στόχων μπορεί να είναι 
ελαφρώς λανθασμένη. 
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 Στο παράδειγμα, η χρήση του Recovery Fast θα παρέχει δύο χωριστές αναγνωρίσεις 
ταυτότητας στόχων σε κάθε κατεύθυνση, όταν το Recovery Fast είναι στο Off = 
ανενεργό η αναγνώριση ταυτότητας  θα είναι ποιο σωστή και μπορεί να μην 
αναγνωρίσει και στους δύο στόχους. 
 
Σημείωση : Η Minelab συνιστά να έχουμε ενεργό = Οn  το Recovery Fast όταν 
έχουμε το Trash Density = πυκνότητα ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων στο 
High = υψηλή. 
 
Για να ενεργοποιήσουμε = On ή να απενεργοποιήσουμε = Off την ρύθμιση  
Recovery Fast 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Expert (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Recovery Fast ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση του Recovery Fast σε On ή Off 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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Trash Density = πυκνότητα ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων 
 
Κλίμακα : Low = χαμηλή ή High = υψηλή 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Low = χαμηλή 
 
Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στον χειριστή να βελτιώσει τον διαχωρισμό του 
μηχανήματος σε περιοχές με μεγάλη εναλλαγή στην περιεκτικότητα μεταλλεύματος ή 
ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό σιδηρούχων αντικειμένων. 
 
Όταν το σχέδιο διαχωρισμού είναι στο All Metal η ρύθμιση του h Density,  δεν έχει 
καμία επίδραση. 
 
Όταν το σχέδιο διαχωρισμού έχει απορρίψει κάποιες περιοχές ( τις μαύρες) το 
μηχάνημα παράγω διαφορετικά αποτελέσματα διαχωρισμού ανάλογα με την ρύθμιση 
που κάναμε στο Trash Density. H ρύθμιση αυτή δεν επιδρά στην ηχητική 
ανταπόκριση των στόχων. 
  
Την ρύθμιση Low την συνιστούμε σε περιοχές που έχουν λίγο μετάλλευμα ή μικρό 
αριθμό σιδηρούχων μη επιθυμητών αντικειμένων. 
 
 
Την ρύθμιση High την συνιστούμε σε περιοχές που έχουν έντονες εναλλαγές στο 
μετάλλευμα ή ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό σιδηρούχων μη επιθυμητών αντικειμένων. 
 
Low 
H  ρύθμιση  Low κλειδώνει στο δυνατότερο σήμα στόχου που εντοπίστηκε κατά την 
έρευνα  και το μηχάνημα προβάλει στην οθόνη την ποιο σταθερή αναγνώριση 
ταυτότητας στόχου (με νούμερο) 
 
Για παράδειγμα, όταν ένα νόμισμα βρίσκεται ανάμεσα σε καρφιά και χρησιμοποιούμε 
σχήμα διαχωρισμού το οποίο αποδέχεται νομίσματα  και απορρίπτει καρφιά, ο 
ανιχνευτής  θα κλειδώσει στο στόχο με το ισχυρότερο σήμα. Εάν το νόμισμα παράγει 
το ισχυρότερο σήμα , τότε η ταυτότητα αναγνώρισης του νομίσματος θα εμφανιστεί 
στην οθόνη στο τέλος της ανίχνευσης. 
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Εάν το καρφί παράγει το ισχυρότερο σήμα, τότε ο ανιχνευτής δεν θα δώσει ένδειξη 
στο τέλος της ανίχνευσης και δεν θα έχουμε αναγνώριση ταυτότητας στόχου διότι το 
καρφί έχει απορριφθεί  από το σχέδιο διαχωρισμού που χρησιμοποιούμε στην έρευνα. 

 
Συνιστούμε την χρήση του Low σε περιοχές με λίγα ανεπιθύμητα μεταλλικά 
αντικείμενα.  Δεν συνιστούμε την χρήση του Low  σε περιοχές όπου ένα καλός 
στόχος μπορεί κα καλυφθεί από την παρουσία ενός ισχυρού σήματος σιδηρούχου 
αντικειμένου ή από υψηλή περιεκτικότητα σε μετάλλευμα του εδάφους. 

 
Η ρύθμιση του Low Density  επιτρέπει στον χειριστή να δημιουργεί έναν πολύ μικρό 
σχέδιο διαχωρισμού για συγκεκριμένο στόχο  καθώς το νούμερο της αναγνώρισης της 
ταυτότητας του στόχου είναι ποιο σταθερό από ότι στην ρύθμιση High Trash Density.  
 
High 
Στην ρύθμιση High το μηχάνημα ψάχνει για το καλύτερο σήμα στόχου που γίνεται 
αποδεκτός  κατά την έρευνα και μετά εμφανίζει  το ποιο σταθερό σήμα αναγνώρισης 
ταυτότητας στόχου. Η ρύθμιση High  επιτρέπει στον χειριστή να εντοπίζει  τον 
αποδεχόμενο στόχο με παρουσία σιδηρούχων αντικειμένων ή  μεταλλεύματος στο 
έδαφος ανάμεσα σε έναν αριθμό απορριπτόμενων στόχων. 
 
Για παράδειγμα, όταν ένα νόμισμα είναι ανάμεσα σε καρφιά και χρησιμοποιούμε 
σχέδιο διαχωρισμού το οποίο αποδέχεται νομίσματα και απορρίπτει  καρφιά, ο 
ανιχνευτής κλειδώνει στο νόμισμα και η αναγνώριση ταυτότητας στόχου για το 
νόμισμα  εμφανίζεται στην οθόνη  στο τέλος της ανίχνευσης. Εάν το καρφί παράγει  
το ισχυρότερο σήμα ο ανιχνευτής  δεν θα παραμείνει χωρίς ένδειξη  στο τέλος της 
ανίχνευσης  και η αναγνώριση ταυτότητας στόχου  του νομίσματος θα εμφανιστεί 
στην οθόνη στο τέλος της ανίχνευσης. 
 
Την ρύθμιση αυτήν (High) συνιστούμε να την χρησιμοποιούμε σε περιοχές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε μετάλλευμα  και όπου ένας καλός στόχος μπορεί να καλυφθεί από 
την παρουσία  πολλών σιδηρούχων αντικειμένων ή υψηλής περιεκτικότητας  σε 
μετάλλευμα του εδάφους. 
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Στην ρύθμιση High Trash η αναγνώριση της ταυτότητας του στόχου είναι ποιο 
ασταθής , για τον λόγο αυτόν, μεγαλύτερο νούμερο στην αναγνώριση ταυτότητας του 
στόχου πρέπει να χρησιμοποιηθεί  για να απορριφθεί ο συγκεκριμένος στόχος. 
 
Η ρύθμιση High Trash μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελαφρών γρηγορότερη κίνηση 
της ερευνητικής κεφαλής = σάρωση, ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση σε 
διαγωνισμούς με ανιχνευτές μετάλλων ή σε περιοχές όπου η ταχύτητα  κάλυψης 
εδάφους είναι σημαντική.  
 
Για να ενεργοποιήσουμε = On ή να απενεργοποιήσουμε = Off την ρύθμιση  High. 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Expert (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Trash Density ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση του Trash Density σε On ή Off 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
 
Ground = έδαφος 
Κλίμακα: Neutral = ουδέτερο ή Difficult = δύσκολο 
Εργοστασιακή ρύθμιση : Difficult = δύσκολο 
Η ρύθμιση Ground επιδρά στον τρόπο  που ο ανιχνευτής αντιδρά στο μετάλλευμα του 
εδάφους.  Η σωστή ρύθμιση Ground σύμφωνα με τις συνθήκες έρευνας που 
επικρατούν θα μειώσει τα λανθασμένα σήματα που προέρχονται από το έδαφος και 
σταθεροποιεί την αναγνώριση της ταυτότητας του στόχου. 
 
Η επιλογή της σωστής ρύθμισης Ground  θα βελτιώσει την απόδοση του μετρητή 
βάθους  σε αυτά τα εδάφη. 
 
Σε μερικές περιοχές η ρύθμιση Neutral είναι η κατάλληλη διότι θα δώσει τα καλύτερα 
αποτελέσματα στην έρευνα. Όμως, υπάρχουν εδάφη όπου η ρύθμιση Difficult  είναι η 
πλέον κατάλληλη, ειδικά όταν οι συνθήκες του εδάφους αναγκάζουν σε μείωση του 
Sensitivity Level, και στο Auto και στο Manual. 
 
Υπάρχουν ακόμα τύποι εδάφους όπου η αλλαγή της ρύθμισης Ground δεν θα έχει 
ιδιαίτερη επίδραση , στην περίπτωση αυτήν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το 
Neutral και το Difficult . 
 
Το Neutral πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάντα  όταν κάνουμε έρευνα σε παραλία. 
Όμως σε παραλίες όπου η άμμος είναι μολυσμένη με πολύ μετάλλευμα  (π.χ. μαύρη 
άμμος), απαιτούνται κάποιες δοκιμές. 
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Ένας χρήσιμος τρόπος για να καταλάβουμε τον τύπο του μεταλλεύματος που έχει η 
περιοχή που κάνουμε έρευνα είναι το να παρακολουθούμε το Auto Sensitivity. Σε 
τυπικά ουδέτερα εδάφη  ο ανιχνευτής θα λειτουργεί σε υψηλότερα επίπεδα Auto  και 
σε δύσκολα  ή μαγνητικά εδάφη ο ανιχνευτής θα μειώνει το επίπεδο του Auto 
Sensitivity. 
 
Για να προσδιορίσουμε την ρύθμιση Ground : 

1. Βρίσκουμε μία περιοχή που δεν έχει μεταλλικούς στόχους και ρυθμίζουμε το  
Ε-Τrac να αποδέχεται όλα τα μέταλλα = All Metal  με χρήση του QuickMask 
ή με καθάρισμα κάποιου σχεδίου διαχωρισμού. 

2. Επιλέγουμε το Manual Sensitivity και ξεκινούμε να κινούμε την ερευνητική 
κεφαλή στην καθαρή από στόχους περιοχή, όπως θα κάναμε εάν ψάχναμε για 
κάποιον στόχο.  

3. Σταδιακά αυξάνουμε το επίπεδο του Sensitivity μέχρι ο ανιχνευτής  να αρχίσει 
να εντοπίζει το έδαφος , σημειώνουμε το επίπεδο του Sensitivity όταν γίνει 
αυτό και το νούμερο της  αναγνώρισης ταυτότητας στόχων που παίρνουμε 
από το έδαφος. 

4. Αλλάζουμε την ρύθμιση του Ground  στο  Difficult και επαναλαμβάνουμε την 
διαδικασία. Προσπαθούμε να σημειώσουμε  το επίπεδο του Sensitivity και το 
νούμερο της  αναγνώρισης ταυτότητας στόχων που παίρνουμε από το έδαφος. 

5. Επιλέγουμε την ρύθμιση του Ground  που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 
το μεγαλύτερο επίπεδο Sensitivity και που εμφανίζει νούμερα αναγνώρισης 
στόχων που δίνει το έδαφος σε περιοχή της οθόνης που τα καλύπτει  εύκολα ο 
διαχωρισμός. 

 
Σημείωση : Θα πρέπει να γίνει κατανοητό το ότι το νούμερο που εμφανίζει η δοκιμή 
που προαναφέραμε είναι το μέγιστο επίπεδο ρύθμισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και δεν είναι απαραίτητο αυτό να εξασφαλίζει ακριβή αναγνώριση ταυτότητας 
στόχου . Το προτεινόμενο επίπεδο ρύθμισης του Sensitivity πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
σαν οδηγός για την χειροκίνητη = Manual ρύθμιση του Sensitivity. 
 
Ανεξάρτητα από την ρύθμιση του Ground η σταθερότητα  της αναγνώρισης της 
ταυτότητας του στόχου ( και κυρίως το νούμερο του FE) επηρεάζεται αρνητικά  ένα 
το Sensitivity έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά.  Προτιμούμε την ρύθμιση Auto Sensitivity 
για χρήση σε στεριανά εδάφη , διότι παρακολουθεί διαρκώς τις συνθήκες του 
εδάφους και επιλέγει επίπεδο Sensitivity το οποίο δίνει  σχετικά σταθερό Threshold 
και σταθερό νούμερο στην αναγνώριση της ταυτότητας του στόχου. 
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Noise Cancel = απόρριψη θορύβων από παρεμβολές 
Κλίμακα : από 1 έως 11 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 6 
 
Manual Noise Cancel = Χειροκίνητη απόρριψη παρεμβολών 
Από την ρύθμιση  Noise Cancel μπορούμε  να επιλέξουμε χειροκίνητα  και να 
ακούσουμε κάθε κανάλι για τις λιγότερες παρεμβολές. 

 
 
 
 
 
Για να κάνουμε Manual Noise Cancel : 
 

1. Βεβαιωνόμαστε για το ότι δεν υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα και 
εμφανείς πηγές ηλεκτρομαγνητικών  παρεμβολών κοντά μας, μετά κρατάμε 
τον ανιχνευτή με την ερευνητική κεφαλή σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών 

από το έδαφος.  
2. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
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3. Κινούμαστε στο Expert (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή αριστερά) 
4. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Noise Cancel ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
5. Κρατάμε τον ανιχνευτή τελείως ακίνητο, με την ερευνητική κεφαλή σε 

απόσταση 30 εκατοστών από το έδαφος  Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο 
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξουμε κάποιο κανάλι. 
Σταματάμε και ακούμε τις παρεμβολές που προέρχονται από τον ανιχνευτή  
στο κανάλι που έχουμε επιλέξει. 

6. Όταν έχουμε επιλέξει το κανάλι στο οποίο βρήκαμε τις λιγότερες παρεμβολές, 
πατάμε τον διακόπτηDetect για να το αποθηκεύσουμε και να  βγούμε από το 
Menu και να περάσουμε στην έρευνα.                                                                   
Αφού έχουμε  επιλέξει κανάλι, οι περισσότερες ανταποκρίσεις  στις 
ηλεκτρομαγνητικές πηγές (π.χ. γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος) θα 
ελαχιστοποιηθούν. 

 
Υπόδειξη :  To Noise Cancel είναι πολύ χρήσιμο όταν λαμβάνουμε μέρος σε 
διαγωνισμούς όπου χρησιμοποιούνται πολλοί ανιχνευτές ο ένας δίπλα στον άλλο.  
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Preferences Menu = μενού προτιμήσεων  
Οι επιλογές του Preferences Menu επιτρέπει στον χειριστή  του E-Trac να αλλάζει 
την εμφάνιση των οθόνων έρευνας  με χρήση ρυθμίσεων όπως Contrast = αντίθεση, 
Display Timeout = ένδειξη χρονοδιακόπτη σβησίματος  και Show Sensitivity = 
εμφάνιση ευαισθησίας. Επίσης επιτρέπει  στον χειριστή να επιλέξει διαφορετικό 
Pinpoint Mode = τρόπο διεξαγωγής ακριβούς εντοπισμού και Master Reset = 
διεξαγωγή γενικού επανασυντονισμού.  

 
Contrast = αντίθεση 
Κλίμακα : από 1 έως 30 
Εργοστασιακή ρύθμιση : 15 
 
Οι ρυθμίσεις του Contrast επιτρέπουν στον χειριστή να προσαρμόζει το επίπεδο της 
αντίθεσης των χρωμάτων στην οθόνη LCD, ώστε να είναι κατάλληλο  με τις 
επικρατούσες συνθήκες φωτισμού.  Η οθόνη LCD μπορεί να είναι δύσκολο να 
αναγνωστεί  όταν το φως είναι πολύ ή όταν έχουμε πολλά σύννεφα.  
 
Για να ρυθμίσουμε το Contrast : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Contrast ( με χρήση του διακόπτη με το τόξο 

προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
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PinPoint = ακριβής εντοπισμός 
Κλίμακα : Normal = κανονικό ή  Sizing  
Εργοστασιακή ρύθμιση : Normal = κανονικό 
 
Νοrmal 
Αφού ενεργοποιήσουμε  το Pinpoint, η πρώτη σάρωση με την ερευνητική κεφαλή 
πάνω από τον στόχο θα δώσει μακρύ ηχητικό σήμα.  

 
Κάθε σάρωση, το σημείο μηδέν ή η βάση του ηχητικού ανταπόκρισης, έχει ρυθμιστεί 
σε νέο επίπεδο, ακριβώς κάτω από το μέγιστο σήμα. Το Sensitivity έχει επίσης 
ρυθμιστεί.  Οι ρυθμίσεις αυτές κρατούν την ηχητική ανταπόκριση περιορισμένου 
εύρους = κοντό, αλλά επιτρέπει σε στόχους που βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη να 
εντοπιστούν με ακρίβεια και  με την ίδια ακρίβεια. 

 
Μεγάλο κενό ανάμεσα στις σαρώσεις  με την ερευνητική κεφαλή  θα δώσει  μακρύ 
ηχητικό σήμα  ανταπόκρισης. Μικρό κενό μεταξύ σαρώσεων θα κρατά το ηχητικό 
σήμα ανταπόκρισης κοντό. 
 
Μικροί στόχοι ή στόχοι που βρίσκονται βαθιά  μπορεί να μην εντοπιστούν μετά από  
σάρωση πάνω από στόχο που δίνει μεγάλο σήμα. Μερικές φορές απαιτείται να 
επιτρέπουμε το σήμα βάσεως να πέφτει σε ικανοποιητικά χαμηλό επίπεδο. 
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Sizing 
Αφού ενεργοποιήσουμε το Pinpoint, το ηχητικό σήμα βάσεως έχει ρυθμιστεί σε 
επίπεδο σήματος. Από εκείνη την στιγμή, το σήμα βάσεως και η ευαισθησία 
διατηρούνται σε αμετάβλητα επίπεδα. 
 
Όταν κινούμε την ερευνητική κεφαλή  πάνω από στόχο, ο ανιχνευτής παράγει  
γραμμικό ηχητική τόνο.  Ο τόνος του ηχητικού σήματος  είναι αναλογικός  με την 
ισχύ της ανταπόκρισης του στόχου και η ένταση  είναι αναλογική με την θέση του 
στόχου κάτω από την ερευνητική κεφαλή.  
 
Η ενεργοποίηση του Pinpoint όταν η 
ερευνητική κεφαλή  μακριά από  στόχο, 
επιτρέπει να προσδιορίσουμε την έκταση του 
στόχου. 
 
 
 
 
Ενεργοποιώντας το Pinpoint καθώς η 
ερευνητική κεφαλή είναι κοντά στον 
στόχο επιτρέπει  την κάλυψη των 
διαστάσεων του στόχου. 
 
Σημείωση : Δεν ξεκινάμε το Pinpoint  όταν η ερευνητική κεφαλή βρίσκεται πάνω 
από το κέντρο του στόχου διότι θα εξαφανίσουμε όλο τον στόχο. 
 
Για να αλλάξουμε Pinpoint mode : 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Pinpoint Mode ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
 
Σημείωση : Όταν ενεργοποιούμε το Pinpoint, το  E-Trac περνά στο all metal = όλα 
τα μέταλλα και απενεργοποιεί τον διαχωρισμό. 
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Show Sensitivity = βλέπουμε την ευαισθησία 
Κλίμακα : On = ενεργή ή  Off = απενεργοποιημένη 
Εργοστασιακή ρύθμιση : On = ενεργή 
Μπορούμε να επιλέξουμε το εάν θα  βλέπουμε τον μετρητή της ευαισθησίας στην 
οθόνη έρευνας ή όχι.  Εάν είναι ενεργός ο ρυθμιστής ευαισθησίας = On , o χειριστής 
μπορεί  να ρυθμίσει το Sensitivity με χρήση με χρήση των διακοπτών με τα τόξα. Εάν 
ο μετρητής ευαισθησίας δεν είναι ενεργοποιημένος = Off , πρέπει να εισέλθουμε στο 
Sensitivity Menu για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις της ευαισθησίας = Sensitivity. 
 
Για να βλέπουμε ή για να μην βλέπουμε τον μετρητή ευαισθησίας :  

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Show Sensitivity ( με χρήση του διακόπτη με 

το τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση από On  σε Off ή αντίθετα. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
 
Show Mode Info = βλέπω πληροφορίες λειτουργιών 
Κλίμακα : On = ενεργή ή  Off = απενεργοποιημένη 
Εργοστασιακή ρύθμιση : On = ενεργή 
 
Το Show Mode Info επιτρέπει στον χειριστή να  βλέπει ή να μην βλέπει τα εικονίδια 
των λειτουργιών του μηχανήματος . Όταν επιλέγουνε το On εμφανίζονται τα 
εικονίδια στην οθόνη έρευνας. Όταν επιλέγουνε το Off δεν εμφανίζονται τα εικονίδια 
στην οθόνη έρευνας.  

 
Για να βλέπουμε ή για να μην βλέπουμε τα εικονίδια :  
 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο Show Mode Info ( με χρήση του διακόπτη με 

το τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση από On  σε Off ή αντίθετα. 
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5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 
στην έρευνα. 

 
Display Timeout = βλέπουμε τον χρονοδιακόπτη. 
Κλίμακα : On = ενεργή ή  Off = απενεργοποιημένη 
Εργοστασιακή ρύθμιση : On = ενεργή 
 
Μπορούμε να βλέπουμε τον χρονοδιακόπτη = On ή να μην βλέπουμε τον 
χρονοδιακόπτη=Off 
Όταν έχουμε τον χρονοδιακόπτη στο On, το τελευταίο αποτέλεσμα ανίχνευσης θα 
σβήνεται από την οθόνη μετά από 5 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης 
είναι τα νούμερα FE και  CO, ο σταυρός εντοπισμού στόχου και ο μετρητής βάθους. 
 
Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι στο Off, το τελευταίο αποτέλεσμα έρευνας θα 
παραμένει στην οθόνη μέχρι να έχουμε ένα  νέο αποτέλεσμα  έρευνας ή μέχρι να 
αλλάξει η οθόνη έρευνας. 

 
Για να ρυθμίσουμε το Timeout σε On ή Off 

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο  Display Timeout ( με χρήση του διακόπτη με 

το τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να  

αλλάξουμε την ρύθμιση από On  σε Off ή αντίθετα. 
5. Πατάμε τον διακόπτηDetect για να βγούμε από το Menu και να περάσουμε 

στην έρευνα. 
 
Master Reset = γενικός επανασυντονισμός  
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Με το Master Reset επαναφέρουμε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές και 
σβήνουμε όλα τα προγράμματα του χειριστή και τα σχέδια διαχωρισμού που έχει 
κάνει. 
 
Εάν θέλουμε να  κάνουμε μόνον Reset βλέπουμε το ανάλογο κεφάλαιο. 
Σημείωση : Εάν εισέλθουμε στο παράθυρο διαλόγου  του Master Reset από λάθος, 
πρέπει να κινηθούμε προς τα κάτω για να επιλέξουμε το Cancel = ακύρωση και να 
επιστρέψουμε στο Preferences Menu. 
 
Για να κάνουμε Master Reset  

1. Πατάμε τον διακόπτη Menu. 
2. Κινούμαστε στο Preferences (με χρήση του διακόπτη με το τόξο δεξιά ή 

αριστερά) 
3. Κινούμαστε προς τα κάτω στο  Master Reset ( με χρήση του διακόπτη με το 

τόξο προς τα κάτω) 
4. Πατάμε τον διακόπτη με το τόξο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 

εισέλθουμε στο  Master Reset 
5. Κινούμαστε  προς τα πάνω στο Yes = ναι και πατάμε τον διακόπτη με τα τόξο 

δεξιά ή αριστερά για να διεξάγουμε Master Reset.  To μήνυμα Reset θα 
εμφανιστεί στην οθόνη και θα ακούσουμε ηχητικό σήμα. Μόλις το μήνυμα 
εξαφανιστεί από την οθόνη και εμφανιστεί η οθόνη Pattern η επαναφορά 
όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων έχει γίνει και το E-Trac είναι έτοιμο για 
έρευνα. 

 
 
 
 
 



 

96 

Ε- Trac  Xchange =ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 
Επικοινωνία μεταξύ του E-Trac και του ηλεκτρονικού υπολογιστή = PC. 
Μία πολύ σημαντική λειτουργία του E-Trac η ενσωμάτωση θύρας USB, που 
επιτρέπει την σύνδεση του E-Trac  με ηλεκτρονικό υπολογιστή για να  κατεβάσουμε 
ή για ανεβάσουμε προγράμματα χειριστή, σχέδια διαχωρισμού και ρυθμίσεις για 
καλύτερη απόδοση. 
 
Απαιτήσεις συστήματος : 

- Windows 2000, Windows XP ή Windows Vista 
- Ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024  Χ 768 
- Θύρα USB ή USB 2.0 
- Καλώδιο σύνδεσης USB (συμπεριλαμβάνεται στο E-Trac) 

 
Εγκατάσταση του E-Trac Xchange  στο PC 

1. Τοποθετούμε το CD (συμπεριλαμβάνεται στο E-Trac). 
2. Το CD θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις το βάλουμε στο PC και το πρόγραμμα 

Install = εγκατάσταση θα ξεκινήσει. 
3. Ακολουθούμε τις οδηγίες. 

 
Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούμε να το 
ενεργοποιούμε ή από το Start Menu  ή από το εικονίδιο στην οθόνη του υπολογιστή 
μας. 
 
Για να συνδέσουμε το E-Trac με το PC 

1. Συνδέουμε το καλώδιο USB στο  E-Trac. 
2. Συνδέουμε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με 

το PC μας. 
3. Ξεκινάμε το πρόγραμμα E-Trac Xchange στο  

PC μας. 
4. Αν και  ο πομπός του E-Trac είναι 

απενεργοποιημένος όταν συνδέουμε το  
μηχάνημα με PC, καλό είναι να βεβαιωθούμε 
για το ότι η ερευνητική κεφαλή του 
μηχανήματος δεν βρίσκεται δίπλα σε μεγάλο 
μεταλλικό αντικείμενο, μετά ανοίγουμε το E-
Trac. 

 
Σημείωση : Πληροφορίες για την χρήση του E-Trac Xchange μπορούμε να πάρουμε 
από το Help. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -trac SE σε 
Μήκος  μαζεμένο 1060 mm  
Μήκος  σε έκταση 1380mm  
Βάρος χωρίς μπαταρίες και 
ακουστικά 

1,6 kg  

Ερευνητική κεφαλή  11 ιντσών. Αδιάδροχη. Τύπου DOUBLE  D 
Ήχος Εσωτερικό μεγάφωνο. Ακουστικά (εξτρά) 
Εκπομπή Full Band Spectrum. Ταυτόχρονη εκπομπή 28 

συχνοτήτων από 1.5kHz έως 100kHz. 
Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 240 Χ  160 pixels (72mmX 48mm)  
Βάρος ερευνητικής κεφαλής με 
το κάλυμμα  

522 g. 

Θερμοκρασία λειτουργίας Από 0 έως 50 βαθμούς Κελσίου 
Υγρασία λειτουργίας  ‘Εως 90% σχετική υγρασία 
Θερμοκρασία αποθήκευσης Από – 30 ως 80 βαθμούς Κελσίου 
Υγρασία αποθήκευσης Έως 98% σχετική υγρασία 
Μπαταρία   
    Τύπος Νickel Metal Hydride (NiMH) 
Βόλτ εξόδου 9,6V 
Ικανότητα 1600mA 
Έξοδος (φόρτιση) 12V @ 100mA 
Χρόνος φόρτισης 18 ώρες 
Βάρος 255g 
Θερμοκρασία λειτουργίας Από 0 έως 50 βαθμούς Κελσίου 
Θερμοκρασία αποθήκευσης Από – 30 ως 80 βαθμούς Κελσίου 
Θερμοκρασία κατά την φόρτιση Από 0 έως 45 βαθμούς Κελσίου 
Οδηγίες χρήσεως Αγγλικά και Ελληνικά 
Εγγύηση  2 ετών 
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                                        ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
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                                     ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
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MΠΑΤΑΡΙΑ 
Το εικονίδιο ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας εμφανίζεται επί της  οθόνης του 
E-Trac, παρέχει  πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης και ειδοποίηση για την 
ανάγκη αλλαγής των μπαταριών ή επαναφόρτισης. Το εικονίδιο εμφανίζει το φορτίο 
της μπαταρίας σε τέσσερα τμήματα. 
 
Καθώς  το μηχάνημα λειτουργεί, τα τμήματα στα εικονίδιο της μπαταρίας θα 
μειώνονται σταδιακά ανάλογα με την μείωση του φορτίου της μπαταρίας . Όταν 
εξαφανιστεί από την οθόνη και το τελευταίο τμήμα , το εικονίδιο θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει  και θα ακούσουμε το ηχητικό σήμα της πεσμένης μπαταρίας κάθε 20 
δευτερόλεπτα.  Εάν ο ανιχνευτής βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία το βολτάζ θα πέσει 
και στο σημείο που θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα FLAT BATTERY ο 
ανιχνευτής θα σβήσει μόνον του. 
 
Σημείωση : Ο ανιχνευτής καθορίζει το βολτάζ εξόδου έτσι ώστε να μην επηρεάζεται 
η απόδοσή του όταν το εναπομείναν φορτίο της μπαταρίας πέσει . 
   
 
 
 
Για να επιμηκύνουμε την ζωή της μπαταρίας 

- Χρησιμοποιούμε ακουστικά. Το μεγάφωνο καταναλώνει πολύ μεγαλύτερη 
ενέργεια από ότι τα ακουστικά 

- Σβήνουμε το BACKLIGHT = φωτισμός οθόνης. Ο φωτισμός της οθόνης 
καταναλώνει 8% επιπλέον ενέργεια από την μπαταρία.  

- Κλείνουμε το μηχάνημα όταν δεν το χρησιμοποιούμε. 
 
 
Η διάρκεια ζωής των καλών αλκαλικών μπαταριών και της επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας Μinelab NiMH με διαρκή χρήση, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο 
φωτισμός της οθόνης και με χρήση ακουστικών, παρατίθενται  με γραφικά στο σχήμα 
που ακολουθεί.  
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Με αλκαλικές μπαταρίες το μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς για 16 ώρες. 
Με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH 1600 το μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς 
για πάνω από 14ώρες.  Με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH 1800 το 
μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς για πάνω από 16 ώρες.  
 
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΝιΜΗ  δεν απαιτεί πλήρη εκφόρτιση για να φορτιστεί 
σωστά.   
Εάν ο ανιχνευτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα καλό είναι να 
επαναφορτίσουμε την μπαταρία πριν την χρήση. 
Πάντως εάν ο ανιχνευτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί  για μεγάλη χρονική περίοδο, 
πρέπει να επαναφορτίσουμε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να εξασφαλίσουμε 
πλήρες φορτίο. Οι μπαταρίες NiMH δεν κρατούν το φορτίο τους όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. 
 
Η φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για περισσότερο από 18 ώρες δεν θα 
προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία. 
 
 
Όταν τα βολτ της μπαταρίας μειωθούν (ένδειξη στην εικονίδιο), η Minelab συνιστά 
να αλλάζουμε τις αλκαλικές μπαταρίες με καινούργιες ή εάν χρησιμοποιούμε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία να την επαναφορτίσουμε, για μην χάσουμε κανέναν 
στόχο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Δεν πρέπει να αφήνουμε τις άδειες αλκαλικές μπαταρίες μέσα στο 
μηχάνημα, διότι η διαρροή τους προκαλεί ζημιές στο μηχάνημα. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
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Ο ανιχνευτής 
δεν ανοίγει 

• Ελέγχουμε την κατάσταση των μπαταριών και τις επαφές τους 
• Ελέγχουμε την πόρτα της μπαταριοθήκης και είναι τελείως κλειστή 
• Εάν χρησιμοποιούμε αλκαλικές μπαταρίες ελέγχουμε την σωστή 

πολικότητα κατά την τοποθέτηση 
• Βεβαιωνόμαστε για το ότι δεν έχουμε κρατήσει ή δεν έχουμε πατήσει 

τον διακόπτη φωτισμού της οθόνης  καθώς πατάμε τον διακόπτη που 
ανοίγει το μηχάνημα 

• Βεβαιωνόμαστε για το ότι από την στιγμή που κλείσαμε το μηχάνημα 
έχει περάσει  1 δευτερόλεπτα πριν το ανοίξουμε 

Ο ανιχνευτής 
ανοίγει, αλλά 
κλείνει 
αμέσως μόνος 
του 

• Ελέγχουμε την κατάσταση των μπαταριών και εάν είναι απαραίτητο 
αντικαθιστούμε τις μπαταρίες με άλλες των οποίων γνωρίζουμε την 
καλή τους κατάσταση και προσπαθούμε να ανοίξουμε και πάλι τον 
ανιχνευτή 

• Ο ανιχνευτής μπορεί να είναι πολύ ζεστός. Δίνουμε χρόνο στον 
ανιχνευτή να κρυώσει σε σκιερό μέρος. 

• Προσπαθούμε να ανοίξουμε τον ανιχνευτή με αποσυνδεδεμένη την 
ερευνητική κεφαλή. Εάν ο ανιχνευτής ανοίξει κανονικά, ελέγχουμε την 
κατάσταση του καλωδίου της ερευνητικής κεφαλής. Εάν έχει ζημιές 
πρέπει να αντικαταστήσουμε την ερευνητική κεφαλή . Διαφορετικά 
χρειάζεται σέρβις. 

Δεν έχουμε 
καθόλου ήχο 

• Βγάζουμε τα ακουστικά. Εάν έχουμε ήχο από το μεγάφωνο αλλά όχι 
από τα ακουστικά, ελέγχουμε τα ακουστικά και τις συνδέσεις τους. 

• Ελέγχουμε την ρύθμιση AUDIO>VOLUME LIMIT     (εάν εμφανιστεί 
η ρύθμιση 0 δεν θα έχουμε ήχο) 

• Εάν δεν έχουμε ήχο ούτε στα ακουστικά ούτε στο μεγάφωνο αλλά κατά 
τα άλλα ο ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά χρειάζεται σέρβις. 

Λανθασμένοι 
ήχοι 

• Πατάμε τον διακόπτη άμεσης επιλογής NOISE CANCEL ή επιλέγουμε 
χειροκίνητα ένα ήσυχο κανάλι. 

• Μειώνουμε το SENSITIVITY 
• Αλλάζουμε τον προσανατολισμό της ερευνητική κεφαλής σε κάθετη 

θέση και την γυρίζουμε για να δούμε εάν σε κάποιο σημείο ο ήχος 
ακούγεται δυνατότερα. Εάν συμβεί αυτό σημαίνει  ότι υπάρχει σε 
κοντινή απόσταση πηγή παρεμβολών που πρέπει να αποφύγουμε 

• Ελέγχουμε τις συνδέσεις της μπαταρίας και την κατάσταση της 
• Ελέγχουμε το βύσμα του καλωδίου της ερευνητικής κεφαλής να είναι 

καλά βιδωμένο 
• Ελέγχουμε τα ακουστικά και στις συνδέσεις τους 
• Ελέγχουμε για άμμο ή χώματα ανάμεσα στην ερευνητική κεφαλή και 

στο κάλυμμα της ερευνητικής κεφαλής. 
Δεν έχουμε 
ανταπόκριση 
σε στόχους 

• Ελέγχουμε να είναι ανοιχτός ο ανιχνευτής 
• Ελέγχουμε τα ακουστικά και στις συνδέσεις τους 
• Ελέγχουμε το βύσμα του καλωδίου της ερευνητικής κεφαλής να είναι 

καλά βιδωμένο 
• Ελέγχουμε το επίπεδο του διαχωρισμού. Δεν θα έχουμε ηχητικό σήμα 

εάν ο στόχος πέφτει μέσα στο μαύρο τμήμα της οθόνης. 
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
 
Το E-Τrac είναι  ηλεκτρονικό μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας, έχει κατασκευαστεί με 
τα ποίο σύγχρονα μέσα και το ηλεκτρονικό του κύκλωμα είναι προστατευμένο μέσα 
σε ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα.  Επομένως  είναι λογικό να προσέχουμε και να 
φροντίζουμε τον ανιχνευτή. 

- Δεν πρέπει να αφήνουμε τις μπαταρίες μέσα στην χειρολαβή του ανιχνευτή, 
όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα για σχετικά μεγάλο 
χρονικό διάστημα.  Οι μπαταρίες που τρέχουν μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρές ζημιές και τέτοια ζημιά ακυρώνει την εγγύηση γιατί προκαλείται 
από αμέλεια. 

-  Εάν οι θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, δεν πρέπει να αφήνουμε τον 
ανιχνευτή στην υψηλή θερμοκρασία για διάστημα μεγαλύτερο από το 
απολύτως απαραίτητο. Όταν δεν τον χρησιμοποιούμε μπορούμε να τον 
καλύπτουμε για προστασία. Δεν πρέπει να αφήνουμε το μηχάνημα μέσα στο 
πόρτ μπαγκάζ ή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου την ημέρα. 

- Το κυρίως μηχάνημα έχει κατασκευαστεί με τρόπο που να μην επηρεάζετε 
από την υγρασία. Η Minelab συνιστά να προστατεύουμε το κυρίως μηχάνημα 
από ακραίες καταστάσεις υγρασίας. Φυσικά το κυρίως μηχάνημα δεν κάνει 
να πέσει στο νερό. 

- Δεν πρέπει ο ανιχνευτής να έρθει σε επαφή με βενζίνη ή άλλα πετρελαιοειδή.  
-  Πρέπει να διατηρούμε τον ανιχνευτή πάντα στεγνό και καθαρό. Πρέπει να 

προσέχουμε να μην μένει άμμος και σκόνη στην ράβδο και στους σφικτήρες. 
Για να καθαρίσουμε το μηχάνημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πετσέτα 
ελαφρά υγρή και μόνον πολύ απαλό σαπούνι. 

-  Πρέπει να προσέχουμε ώστε το καλώδιο της ερευνητικής κεφαλής να είναι 
πάντα σε καλή κατάσταση και να μην είναι πολύ τεντωμένο. 

- Οι άδειες ή ελαττωματικές μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν πολλά 
προβλήματα στον ανιχνευτή. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αλκαλικές 
μπαταρίες καλής ποιότητας, πρέπει να αλλάζουμε τις μπαταρίες μόλις 
ακούσουμε τον προειδοποιητικό ήχο  από το μεγάφωνο ή από τα ακουστικά. 

- Δεν πρέπει να πετάξουμε την μπαταρία σε φωτιά . Δεν πρέπει να 
προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την μπαταρία ή να την βραχυκυκλώσουμε. 

- Κατά την μεταφορά και την αποθήκευση πρέπει να προσέχουμε τον 
ανιχνευτή.  Το μηχάνημα αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικά της 
καλύτερης ποιότητας και έχουν περάσει όλα τα τεστ αντοχής, όμως παρ’ όλα 
αυτά θα πάθουν σοβαρές ζημίες ένα δεν τα συμπεριφερόμαστε κατάλληλα. 

 
 
Ελληνικός νόμος 
Η  χρήση ανιχνευτών μετάλλων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή  κατόπιν 
αδείας της αρμοδίας Περιφερειακής ή ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας 
της Γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ. ΠΟ. 
 (Αγορανομική Διάταξη αριθ. 17/21.12.1998)  
(ΦΕΚ 1330/Β’ /31.12.1998). 
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