
VIKTIG!  LES DETTE. 
 

Gratulerer med din nye Minelab Excalibur II. Den er et utrolig godt verktøy for å gjøre 

spennende funn under vann, men grundig skylling/rengjøring etter bruk er meget viktig. 

Unnlater man å gjøre dette vil man etter hvert få problemer. (bevegelige deler vil stå fast) 

Ved bruk under vann (dykking) hvor du vifter med hånden for å blottlegge funnet, vil 

sediment og ørsmå sandkorn trenge inn over alt, i skaftet og inn under festet til 

kontrollboksen og batteriboksen, og inn i trykk-knappene som holder dette og skaftene 

sammen. 

Bruk rikelig med ferskvann for å skylle/rengjøre etter all bruk under vann. Har du tilgang til 

en hageslange ute så er det det beste. Vi anbefaler og demontere (eller iallfall løsne på) 

kontroll- og batteriboks ved hver rengjøring.  

Sett vanntrykk på skaftet (spyl inn i skaftet fra åpningen bak). Fyll det med vann og snu det 

på hodet for å tømme det, og gjenta dette noen ganger. Trykk inn trykk-knappene som 

holder kontroll/batteriboks og skaftene sammen, mens skaftet står under trykk fra vann, slik 

at små sandpartikler kommer ut. Løsne også «twist-lock» låsen på skaftet og bruke rikelig 

med vann på denne.  

Trykk inn trykk-knappene fra det nedre skaftet, og drei det rundt og splitt gjerne skaftene fra 

hverandre under skyllingen. 

Etter hver gangs bruk under vann – skru av strømtilkoblingen fra batteriet, og la den ligge 

frakoblet til neste gang du skal ut. Sjekk at gummiforingen på koblingen er ren for 

sandpartikler. Koblingen skal bare skrues passe hardt fast med et par fingre. 

Når man får en god rutine på skylling/rengjøring så er det gjort på 5-10 minutter. Dette er 

meget viktig. Slurver man med dette (eller unnlater å gjøre rent som en rutine) vil 

ansamlinger av ørsmå sandpartikler etter hvert føre til at skaft, twist-lock låser, og trykk-

knapper til slutt står bom fast, slik at du ikke får ting fra hverandre. 

Lykke til! 

 

Mvh Kai Garseg 

Innehaver, Metallsøker AS,  

og selv ivrig Excalibur bruker under vann 

 

Se videofilmer jeg har laget med excalibur under vann; 

Søk på på navnet mitt, Kai Garseg, på YouTube, så kommer  

filmene opp. 


