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Από το φιλικό προς το χρήστη GO-FIND
20 μέχρι το ανώτερο GO-FIND 40 ή το
κορυφαίο GO-FIND 60. Η σειρά GO-FIND
έχει σχεδιαστεί για χρήστες κάθε επιπέδου
εμπειρίας. Ξεκινήστε την αναζήτηση
θησαυρού σήμερα!
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διαθέσιμα
μοντέλα.

ND

-FI

Επισκεφθείτε
τον ιστότοπο
www.minelab.com ή
καλέστε μας τώρα για να
βρείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο.
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Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος είναι:
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Υπάρχει ένα μοντέλο
για τον καθένα
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-FI

Το GO-FIND 20 είναι μια
ΘΑΥΜΑΣΙΑ επιλογή

Το GO-FIND 40 είναι μια
επιλογή ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το GO-FIND 60 είναι η
ΚΟΡΥΦΑΙΑ επιλογή

Φορητότητα

Πτυσσόμενο

Πτυσσόμενο

Πτυσσόμενο

Λειτουργίες
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

2

3

4

Μέγεθος Πηνίου

Κανονικό (πηνίο 8 ιντσών)

Μεγάλο (πηνίο 10 ιντσών)

Μεγάλο (πηνίο 10 ιντσών)

Λυχνίες LED προβολής
θησαυρού

-

5

5
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Minelab Americas Inc.
Βόρεια και Νότια Αμερική

Φωτιζόμενη οθόνη

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ευαισθησία

3 επίπεδα

4 επίπεδα

5 επίπεδα

Ένταση ήχου

5 επίπεδα

5 επίπεδα

5 επίπεδα

Ακριβής Εντοπισμός

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Bluetooth®

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εφαρμογή smartphone

-

Δωρεάν εφαρμογή
(η αναβάθμιση στην
επαγγελματική εφαρμογή
είναι προαιρετική)

Επαγγελματική εφαρμογή

Βάση smartphone

-

-

ΝΑΙ

Εργαλείο σκαψίματος

-

-

ΝΑΙ

Ακουστικά

-

-

ΝΑΙ

Μπαταρίες

4 τύπου AA (δεν
περιλαμβάνονται)

4 τύπου AA (δεν
περιλαμβάνονται)

4 τύπου AA (δεν
περιλαμβάνονται)

Αδιάβροχο πηνίο*

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1,06 kg

1,06 kg

Βάρος

1,0 kg

Μήκος

Συμπτυγμένο: 555 mm

Εκτεταμένο: 1305 mm

Τηλ.: +1 888 949 6522
Φαξ: +1 630 401 8180
E-mail: info@minelabamericas.com
GO-FIND App

Minelab International Ltd.
Ευρώπη

Τηλ.: +353 (0) 21 423 2352
Φαξ: +353 (0) 21 423 2353
E-mail: minelab@minelab.ie
Minelab Electronics Pty. Ltd.
Ασία (Ειρηνικός)

Τηλ.: +61 (0) 8 8238 0888
Φαξ: +61 (0) 8 8238 0890
E-mail: minelab@minelab.com.au
Τα μοντέλα GO-FIND 40 & 60 είναι συσκευές
Bluetooth® Smart συμβατές με τα λειτουργικά
συστήματα iOS 8 και Android 4.3 ή νεότερες
εκδόσεις.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.minelab.com.
Η ονομασία Google Maps είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc. Οι ονομασίες Minelab® και

Εργαλείο σκαψίματος

Ακουστικά

Βάση smartphone

*(Μόνο) Το πηνίο αναζήτησης του GO-FIND είναι αδιάβροχο μέχρι τα 0,6 m.
Προσοχή: Διατηρείτε τη λαβή και την οθόνη ελέγχου έξω από το νερό. Για λόγους προστασίας των ηλεκτρονικών του
ανιχνευτή, ΜΗΝ ανυψώνετε το πηνίο πάνω από τη λαβή κατά την αναζήτηση μέσα σε νερό.

GO-FIND® είναι εμπορικά σήματα της Minelab
Electronics Pty. Ltd. Οι εικόνες και τα γραφικά
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς απεικόνισης. Για
αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας ανατρέξτε
στο φυλλάδιο οδηγιών του προϊόντος.

Πάρτε μαζί σας ένα GO-FIND στο επόμενο ταξίδι σας,
είναι η απόλυτη διασκέδαση για όλους!

1

2

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες

4

Εξόρμηση με το GO-FIND για όλους

Εντοπισμός με το GO-FIND για όλους

Το GO-FIND είναι εύχρηστο: πατήστε απλώς το κουμπί
FIND για να επιλέξετε κάποια από τις λειτουργίες
αναζήτησης και ξεκινήστε την ανίχνευση. Είναι η
απόλυτη διασκέδαση για ολόκληρη την οικογένεια.

Οι ανιχνευτές GO-FIND είναι ελαφριοί και
πτυσσόμενοι. Το πηνίο αναζήτησης είναι πλήρως
αδιάβροχο, για να μπορείτε να βρίσκετε θησαυρούς
στην ξηρά και στο νερό.

Είτε αναζητάτε κέρματα, είτε κοσμήματα είτε κάποιον
θησαυρό. Ανακαλύψτε οτιδήποτε κρύβεται κάτω από
τα πόδια σας με ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις.
Είναι τόσο απλό.

Ο ανιχνευτής συμπτύσσεται με το πάτημα 1 κουμπιού

Κατανοητό περιβάλλον χρήστη

Έχει ρυθμιζόμενο μήκος για να βολεύει κάθε μέλος της οικογένειας

Με ένα κουμπί επιλέγεται ο τύπος του στόχου

Όταν οι λυχνίες LED ανάψουν με πράσινο χρώμα,
επισημαίνουν μη σιδερένιο στόχο (ασήμι)

Τροφοδοτείται με ρεύμα από 4 μπαταρίες τύπου AA

Κομψή σχεδίαση με κουμπιά αφής

Όταν οι λυχνίες LED ανάψουν με πράσινο χρώμα,
επισημαίνουν σιδερένιο στόχο (καρφί)
Όταν ανιχνευτεί στόχος, αναβοσβήνει ένα εικονίδιο
Υψίτονος ήχος για μεταλλικό στόχο υψηλής αξίας
Βαθύτονος ήχος για σιδερένιο στόχο

Λυχνίες LED προβολής θησαυρού
Επισημαίνει αν ο στόχος αξίζει ή όχι

Ενσωμάτωση Bluetooth®

3

Συνδέεται σε εφαρμογή smartphone
Κουμπί FIND

διαθέσιμα μοντέλα

Για επιλογή της λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Ρύθμιση ευαισθησίας
Για ρύθμιση του βάθους ανίχνευσης
ΘΑΥΜΑΣΙΑ επιλογή

Λειτουργία Ακριβής Εντοπισμός

20

Οπισθοφωτισμός

Για ακριβή εντοπισμό του στόχου

Πτυσσόμενο

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ελαφρύ
Αδιάβροχο πηνίο

Επιλογή ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

40

Πτυσσόμενο
Εφαρμογή GO-FIND

Ελαφρύ
Ελαφρύ αδιάβροχο πηνίο

Αναγνώριση κοινών κερμάτων
Προβολή πληροφοριών ανιχνευτή

Εφαρμογή smartphone

ΚΟΡΥΦΑΙΑ επιλογή

Αναπαραγωγή μουσικής και άλλα...

Πιέστε για έκταση

60

Πτυσσόμενο
Ελαφρύ
Ελαφρύ αδιάβροχο πηνίο
Επαγγελματική
εφαρμογή smartphone
Περιλαμβάνονται
πρόσθετα εξαρτήματα

Επαγγελματική εφαρμογή GO-FIND
Αναγνώριση κοινών κερμάτων
Δυνατότητα τηλεχειρισμού του ανιχνευτή
Καταγραφή ευρημάτων στο Google Maps
Αναπαραγωγή μουσικής και άλλα...

Εικόνα του GO-FIND 60

Ανίχνευση κέρματος:
Άναμμα λυχνιών LED
πράσινο χρώμα
με
Υψίτονοι ήχοι μπιπ
Ανίχνευση καρφιού:
Άναμμα λυχνιών LED
χρώμα
με κόκκινο
Βαθύτονοι ήχοι μπιπ

