PRINCÍPIOS DE DETECÇÃO

VISUALIZAÇÃO DE TESOUROS (somente GO‑FIND 40/60)

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Botão ON
(ligar)

ETAPA 1. LIGAR O DETECTOR
Ligue seu detector.
O LCD e diversos ícones acenderão.

ETAPA 2. DETECÇÃO DE METAL
Passe a bobina próxima ao solo, indo de um lado para o outro.
O detector acenderá uma luz e disparará um bipe ao encontrar um
objeto de metal.

ETAPA DE VARREDURA Mantenha a
bobina cerca de 2 a 3 cm (1 a 2 pol.)
acima do solo e paralela à superfície
durante todo o procedimento.

ITEM ENCONTRADO O detector
acenderá uma luz e disparará um bipe
ao encontrar um objeto de metal.

Os LEDs de visualização de tesouros acendem ao detectar um objeto de metal.
Conforme você se aproxima do alvo, mais LEDs acendem.
O VERMELHO indica um objeto de metal ferroso (possivelmente sem valor).
O VERDE indica um objeto de metal não-ferroso (possivelmente com valor).
O LARANJA indica o modo Pinpoint para todos os objetos de metal.

Quando o modo Pinpoint estiver desligado, os LEDs acenderão da
esquerda para a direita.

Quando o modo Pinpoint estiver ligado, os LEDs s acenderão em
direção ao centro. Isso ajuda a identificar a localização exata do objeto.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES
VELOCIDADE Passe a bobina próxima
ao solo, indo de um lado para o outro,
a uma velocidade média de 1 a 2
segundos, da esquerda para a direita.

Ao detectar um objeto de metal, o ícone correspondente acenderá no painel
de controle para indicar o tipo de alvo. Se o ícone estiver apagado (não
estiver visível), esses tipos de objetos não serão detectados.

AJUSTE O detector deve estar
alinhado ao seu antebraço, você
precisa sentir-se confortável e
manuseando um objeto leve.

50 pés (15 m)

SEGUNDA VARREDURA Na próxima
varredura, passe o detector em uma
parte da área coberta pela varredura
anterior para garantir que não deixou
passar nada.

ESPAÇO Recomenda-se manter uma
distância de 50 pés (15 m) entre
outros usuários que estejam fazendo
varredura de metais na mesma área.

PAINEL DE CONTROLE

Por exemplo: objetos de ferro,
pregos e ferraduras.

Por exemplo: anéis, anéis de latas de
alumínio e moedas de baixo valor.

Por exemplo, folha de alumínio
e moedas de baixo valor.

Por exemplo, moedas de alto e
baixo valor e parafusos.

MODOS DE BUSCA
9

O modo de BUSCA permite que você procure por grupos de objetos de metal
específicos ao aceitar ou rejeitar a detecção desse objeto. Não precisa mais
cavar e encontrar lixo – vá direito para os tesouros!
Experimente os diferentes modos usando o botão Find.
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GO‑FIND 40

GO‑FIND 60

Escolha 2 modos de busca:

Escolha 3 modos de busca:

Escolha 4 modos de busca:
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ALARME DO DETECTOR
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ALTO

MÉDIO 2

MÉDIO 1

BAIXO

ALTO

4 sons diferentes:

MÉDIO 1

SAÍDA DE ÁUDIO
Conector de 1/8" com alto-falante na parte
de trás.

GO‑FIND 60

3 sons diferentes:

BAIXO

8) INDICAÇÃO DE PROFUNDIDADE
Superficial | Intermediária | Profunda
9) LED DE VISUALIZAÇÃO DE TESOUROS
Com os LEDs vermelho e verde, é mais rápido
separar o tesouro do lixo.
(somente GO‑FIND 40/60)
10) ÍCONES DE BUSCA(x 4)
11) NÍVEL DA BATERIA
12) BLUETOOTH (somente GO‑FIND 40/60)

GO‑FIND 40

2 sons diferentes:

ALTO

1) BOTÃO POWER (LIGAR/DESLIGAR)
2) SAÍDA DE FONES DE OUVIDO
3) SENSIBILIDADE
Aumente para detectar níveis mais
profundos do solo. Pode ser necessário
reduzir se houver interferência de ruídos
ou sinais falsos.
4) PINPOINT (somente GO‑FIND 40/60)
Determine a localização exata do alvo.
5) VOLUME
6) LUZ DE FUNDO
(somente GO‑FIND 40/60)
7) MODO DE BUSCA
Detecte ou rejeite objetos de metal.

GO‑FIND 20

BAIXO

4

O detector disparará um bipe ao encontrar um objeto. Você pode optar por
ouvir o alarme através do alto-falante do detector ou de fones de ouvidos
conectados à saída para fones (consulte o diagrama do painel de controle).

SOM BAIXO: Alvos de ferro (por ex., pregos) emitem o som mais baixo.
SOM MÉDIO 1 (SOMENTE GO‑FIND 40/60): Metais de baixo valor emitem o som
intermediário mais baixo.
SOM MÉDIO 2 (SOMENTE GO‑FIND 60): Metais de alto valor emitem o som
intermediário mais alto.
SOM ALTO: Alvos de prata e cobre emitem o som mais alto.

 Para retrair a haste, bata com firmeza na base
da bobina.

 ATENÇÃO: Esse dispositivo
contém peças móveis. Cuidado
ao ajustar os componentes.
NÃO se apoie no detector, ele
não foi feito para suportar peso.

4 x AA

(fornecidos somente com o GO‑FIND 60)
Fones de
Ferramenta
Suporte
ouvido
de escavação para celular

ETAPA 6. Estenda completamente a haste inferior
até ouvir CLIQUE (ou deixe um pouco retraída
para diminuir o comprimento do detector).
Consulte ‘PRINCÍPIOS DE DETECÇÃO’ para ajustar o
comprimento ideal.

ETAPA 8. Ajuste a cinta de apoio do braço para
fixá-la bem.

ETAPA 5. Estenda a bobina de busca para detecção
paralela ao solo (consulte Princípios de detecção).
Aperte a porca borboleta para posicionar e fixar a
bobina. Cuidado para não apertar em excesso.

ETAPA 2. Pressione o botão vermelho para
DESTRAVAR em ambos os lados para soltar a alça.

ETAPA 4. Deslize o apoio de braço até obter o
comprimento ideal (normalmente, logo abaixo
do cotovelo).

ETAPA 1. O seu detector GO‑FIND não precisa de
montagem nem de ferramentas. Simplesmente tire
o detector da caixa.

ETAPA 3. Insira 4 baterias AA de 1,5 V (LR6)
(não incluídas).
 Não pressionar o botão para destravar ao
soltar a alça pode resultar em danos ao
equipamento.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Remova a fita adesiva de lacre

ETAPA 7. Solte a alavanca de travamento para
ajustar o eixo superior com o comprimento mais
adequado à sua altura.

AJUSTE
DOWNLOAD DO APP

www.itunes.com | play.google.com

NOTA:
O app GO‑FIND funciona somente com
o GO‑FIND 40/60.
O Pro App GRATUITO funciona somente
com o GO‑FIND 60.
COMPATÍVEL COM BLUETOOTH SMART
GO‑FIND 40/60 são compatíveis com
BLUETOOTH SMART dos sistemas de operação
iOS 8 e Android 4.3 ou mais recentes.
TERMOS DE GARANTIA
Esse produto possui garantia limitada a 2 anos após
a data da compra. Consulte www.minelab.com para
obter mais informações sobre a garantia.

CONFORMIDADE
Informações para o usuário (FCC Parte 15.105)
NOTA: Dispositivos da Classe B
Esse equipamento já foi testado e está em
conformidade com as exigências para dispositivos
digitais classe B, de acordo com a Parte 15 das regras
FCC. Essas exigências foram estabelecidas para evitar
interferências prejudiciais às residências próximas
ao local.
Esse equipamento gera e usa energia, além de
poder emitir frequências de rádio. Se não for
instalado e usado de acordo com essas instruções,
pode interferir nas transmissões de rádio.

CÓDIGO DE ÉTICA
1.

Respeite o direito e a propriedade
dos outros.

2.

Respeite a legislação federal,
estadual e local.

3.

Jamais destrua relíquias históricas
ou arqueológicas.

4.

Deixe a terra e a vegetação
intacta, tal como estava antes.

5.

Sempre obtenha autorização
antes de explorar o local.

6.

Sempre feche os buracos que
você cavou.

Aventure-se diariamente!

Folha de instruções

Entretanto, não há garantias de que não ocorrerá
interferência em uma instalação em particular. Se o
equipamento causar interferência nas transmissões
de rádio e televisão, algo que pode ser determinado
ao desligar e ligar novamente o equipamento,
recomendamos que o usuário tente corrigir esse
problema com as seguintes medidas:
• Reoriente ou realoque a antena de recepção
• Aumente a separação entre o equipamento e o
receptor
• Conecte o equipamento em uma tomada com
um circuito diferente do que aquele em que o
receptor está conectado
• Consulte seu revendedor ou técnico de rádio/TV
experiente para obter uma solução
Atenção: O direito do usuário de operar esse
equipamento pode revogado caso ele faça qualquer
modificação que não seja aprovada pela Minelab
Electronics.

CONTATO
América do Norte e do Sul

Europa

Ásia Pacífico

Oriente Médio e África
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