
Korte handleiding metaaldetector 

Algemeen 
• Voor een optimaal resultaat kan best een koptelefoon aangesloten 

worden. De detectiesignalen zullen beter waarneem baar zijn. 
• Beweeg de zoekschijf over de grond zoals aangegeven op de 

figuur. 
• Probeer steeds een staal van het te zoeken metaal, en stel de 

detector af voor een optimale detectie. 
Model Fisher 1212-X 

• Aan / uit en trash rejection. In de “off” stand is de detector uitgeschakeld. Alle metalen worden 
gedetecteerd in de stand 0. In de stand 10 zullen enkel de grootste en meest duidelijke 
metalen onderscheiden worden. Grondmineralen worden genegeerd in alle standen. 

• De 1212 is een motion detector en reageert enkel als de schijf wordt bewogen. 
 
Model Fisher F2 

• Schakel de detector in door op de  knop te drukken 
• Beweeg de detector over een metalen voorwerp. Er weerklinkt een toon. De toon is 

afhankelijk van het type metaal. 
1. lage toon: ferro metalen zoals ijzer en staal, ook de kleinste gouden voorwerpen 
2. laag middel: trekringen, nikkel en kleine gouden voorwerpen 
3. midden: pennies, grote gouden voorwerpen, zink en kleine koperen voorwerpen 
4. hoog: zilveren en koperen munten, grotere koperen voorwerpen 

• Het is mogelijk de gevoeligheid (SENSITIVITY) van het toestel te 
regelen. Een hoger afgestelde gevoeligheid maakt het mogelijk om dieper 
gelegen voorwerpen te detecteren. Standaard staat de gevoeligheid op 
75 %, minimumwaarde is 35%. Bij een hoger ingestelde gevoeligheid zal 
de detector ook gevoelig worden voor magnetische interferenties,ook 
gemineraliseerde grond kan valse waarden geven. In dit geval zult u de 
gevoeligheid lager moeten stellen.  

• Het is mogelijk bepaalde metalen weg te filteren (DISCRIMINATION). 
Elke druk op één van de toetsen +/- zal een icoon laten verdwijnen of laten oplichten. Is het 
icoon uit dan zal de toebehorende metaalsoort niet gedetecteerd worden. 

• Notch heeft u de mogelijkheid om voorwerpen toe te laten of uit te sluiten van detectie. 
1. druk op notch 
2. druk op + / -. Elke druk op + zal de status van een icoon doen omkeren 
3. druk notch nogmaals in om de nieuwe instelling vast te leggen 

• Disciminatie en Notch kunnen door elkaar gebruikt worden, maar zijn enkel aan te raden voor 
gevorderde gebruikers. 

• Pinpoint: 
1. Houdt de zoekschijf stil boven het metalen object. 
2. Druk op de pinpoint-knop, een geluidssignaal geeft de aanwezigheid van eender welk 

metaal aan. 
3. De diepte van het metaal wordt in inches ( 1 inch = 2,4 cm ) weergegeven op de 

display. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


