
 

Whites Coinmaster 

Norsk bruksanvisning 

 

                                     

Montering: 

 

1 Ta alle delene ut av kartongen ( se bildet) 

2 Bruk ikke-metalliske skiver ved søkeplata og i enden av søkestanga. Bruk også 

fiberskruer til å feste søkeplata til søkestanga. 

3 Monter søkeplata til søkestanga. 

4 Løsne kabelen til søkeplata og tvinn den rundt søkestanga. Sett kontakten i 

koplingsboksen. Fest kabelen med borrelåsene. Husk å gi litt slakk på kabelen slik at 

du kan justere vinkelen på søkeplata. 

5 Ta søkeren i handa og sving den over gulvet og juster stanga slik den passer best    

mulig. 

 

 

Søking: 

1 Åpne batterilokket ved å trykke knappen bak displayet og åpne lokket. Sett inn to stk 

9V alkaliske batterier. De passer bare en vei og steng lokket. 

2 Trykk on/ off knappen. Sving søkeplata jevnt over bakken (nesten så du skrape ri 

bakken). Pass på at ved hver sving med søkeplata skal den overlappe forrige sving - 

(nesten som du bruker en mopp på et gulv)  

3 Gjentatte solide beep fra søkeren eller ved gjentatte visninger i displayet antyder et 

funn. Trykk P/P  knappen og krysspeil for å finne nøyaktig hvor du skal grave. Trykk 

p/p en gang til for å fortsette søkinga. 

4 Brutte eller uregelmessige lyder og informasjon i displayet, indikerer et uønsket 

metall. 

 

 

 



Informasjon i displayet: 

 

 

Bryternes funksjon: 

1 on / off  slår på eller av din Whites Coinmaster. Eventuelt ”lavt batteri” vil vises i 

displayet. Skal søkeren stå ubrukt i mer enn to uker, bør du ta ut batteriene. (fare for 

batterilekkasje). 

2 ”Sens” (sensitivity / følsomhetsbryteren justerer hvordan søkeren skal reagere for 

metall, bakken og ekstern elektrisk interferens (forstyrrelse fra f eks strømledninger).. 

Nivået vises i displayet. Bruk det høyeste nivået hvor søkeren fortsatt er stabil (gir 

gode signaler uten å småpipe uten at det er metall til stede.). Da må du eventuelt gå 

ned i følsomhet. 

3 P / P aktiverer pinpoint modus (nøyaktig å påvise funnstedet). Trykk inn en gang til 

for å fortsette søkinga. 

4 DISC (diskriminering = skille bort metaller) velger om et metall skal godtas eller 

avvises (avhengig av lyden) for hver kategori i displayet- fra jern til sink mynter. For å 

finne mer smykker, og ikke jern, bør du akseptere mest mulig. 

5 Dybden av en metallgjenstand på størrelse med en mynt, vises automatisk i nedre 

venstre hjørne av displayet. 

                    

Metallsøker AS, Holmestrand. 

www.metallsoker.no 


