
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ για την σειρά  PRO-FIND της MINELAB 

 

1. Περιοχή που γίνεται ο ακριβής εντοπισμός. 

2. Πλάγια περιοχή εντοπισμού. 

3. Λυχνία LED που αναβοσβήνει. 

4. Μεγάφωνο. 

5. Διακόπτης που ανοίγει και κλείνει το μηχάνημα. 

6. Διακόπτης (+). * 

7. Διακόπτης (-). * 

8. Μπαταρία 9 volt PP3. * 

9. Καπάκι μπαταριοθήκης. 

 

*Μόνον στο PRO-FIND 35 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ανοίγουμε το μηχάνημα  : Με το άκρο του να απέχει τουλάχιστον  300mm (νο. 1)   από μεταλλικό 

αντικείμενο , πατάμε τον διακόπτη που ανοίγει το μηχάνημα (νο. 5). Θα ακούσουμε διπλό ηχητικό 

σήμα και η λυχνία  LED  (ωο.3) θα ανάψει. 

Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός του μηχανήματος , θα ακούσουμε σύντομο ηχητικό 

σήμα, σαν ένδειξη του  ότι το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση. 

Όταν εντοπίσουμε μεταλλικό στόχο θα έχουμε δόνηση και ηχητικό σήμα κοφτά επαναλαμβανόμενο. 

Όσο πλησιάζουμε προς τον στόχο θα πυκνώνει και πάνω από τον στόχο ο ήχος θα είναι συνεχής. 

Κλείνουμε το μηχάνημα : Πατάμε τον ίδιο διακόπτη (νο. 5). Θα ακούσουμε τρία σύντομα ηχητικά 

σήματα και το μηχάνημα θα κλείσει. 

Ήχος ειδοποίησης : όταν το μηχάνημα είναι ανοιχτό αλλά ανενεργό για τρία λεπτά περίπου, θα 

ακούσουμε ένα μακρύ ηχητικό σήμα ειδοποίησης. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε 10 

δευτερόλεπτα , εκτός εάν γίνει εντοπισμός στόχου. 

Εάν το μηχάνημα παραμείνει ανενεργό για ακόμα 5 λεπτά, θα κλείσει μόνον του.  

Χαμηλή μπαταρία : όταν η λυχνία LED (νο. 3)  αρχίσει να αναβοσβήνει , σημαίνει χαμηλή στάθμη 

μπαταρίας.  

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει πάρα πολύ, το μηχάνημα θα σβήσει μόνο του. 



*Ευαισθησία – Βάθος :                                                                                                                                                                

Για να αυξήσουμε την ευαισθησία  : πατάμε τον διακόπτη με το (+) (νο.6). Όταν περάσουμε το 

μέγιστο επίπεδο ευαισθησίας που είναι το 5,  θα  ακούσουμε μακρόσυρτο ηχητικό σήμα.                

Για να μειώσουμε την ευαισθησία  : πατάμε τον διακόπτη με το (-) (νο.7). Όταν περάσουμε το 

μικρότερο επίπεδο ευαισθησίας που είναι το 1,  θα  ακούσουμε μακρόσυρτο ηχητικό σήμα.  

*Ηχητικός τόνος αναγνώρισης  σιδηρομαγνητικών  :                                                                                                       

Για να ενεργοποιήσουμε τον τόνο αναγνώρισης σιδηρομαγνητικών, κρατάμε το μηχάνημα μακριά 

από μεταλλικά αντικείμενα  και μετά πατάμε και κρατάμε πατημένο τον διακόπτη  με το (+) (νο.6) 

για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε μακρύ ηχητικό σήμα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.                       

‘Όταν  το μηχάνημα βρεθεί κοντά σε στόχο :   μόλις γίνει εντοπισμός σιδηρομαγνητικού 

αντικειμένου έχουμε ηχητικό σήμα  διακοπτόμενο 

Η αναγνώριση ταυτότητας ενεργοποιείται όταν το άκρο του μηχανήματος είναι  10-15 εκατοστά από 

τον σιδηρομαγνητικό στόχο . 

Για να απενεργοποιήσουμε τον τόνο αναγνώρισης σιδηρομαγνητικών,  πατάμε και κρατάμε 

πατημένο τον διακόπτη  με το (-) (νο.7) για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να  ακούσουμε μακρύ ηχητικό 

σήμα. 

*Ηχητική ανταπόκριση : Για να ενεργοποιήσουμε την ηχητική ανταπόκριση στόχων (παρούσα 

εργοστασιακή ρύθμιση) κρατάμε πατημένο τον διακόπτη (+) (νο. 6) όταν ανοίγουμε το μηχάνημα.   

Για να απενεργοποιήσουμε την ηχητική ανταπόκριση στόχων  κρατάμε πατημένο τον διακόπτη (-) 

(νο. 7) όταν ανοίγουμε το μηχάνημα. 

Εάν κατά το άνοιγμα του μηχανήματος δεν πατήσουμε κανέναν από τους διακόπτες (+) (νο. 6)και (-) 

(νο. 7), το μηχάνημα θα πάει μόνον του στην τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήσαμε. 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις : Όταν το μηχάνημα είναι κλειστό, πατάμε και κρατάμε τον διακόπτη 

που ανοίγει το μηχάνημα (νο.5). Μετά από δύο μακρόσυρτα ηχητικά σήματα, συνεχίζουμε να το 

κρατάμε  για 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς των 

εργοστασιακών ρυθμίσεων , θα ακούσουμε ένα μακρύ ηχητικό σήμα ακολουθούμενο από δύο 

ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας. 

Συντήρηση μηχανήματος :  για να εξασφαλίσουμε το ότι το μηχάνημα μας διατηρεί την 

αδιαβροχοποίηση του, πρέπει να λιπαίνουμε την φλάντζα πάντα με λιπαντική σιλικόνη. 

Πάντα ελέγχουμε το καπάκι της μπαταριοθήκης, το σπείρωμα και  η φλάντζα είναι καθαρές και δεν 

έχουν άμμο, χώματα και βρωμιά. 

*μόνον για το PRO-FIND 35 

 

 

 

 


