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Gratulerer med å velge Whites BullsEye TRX pinpointer. TRX er ulik alle andre prober på markedet. 
Ved å bruke det siste i miniatyriserte komponenter har vi klart å putte en VLF (Very Low Frequency) 
krets for grunnbalansering inne i skallet rundt TRX. Bulls Eye TRX har spesielt bra følsomhet og ser 
gjennom bakken for å finne de dype funnene. TRX rommer flere muligheter enn noen annen 
minimetallsøker. Finner lett metallgjenstander i jorden, rask lyd om det er metall der, valgbart lyd og/ 
eller vibrering, LED lys, snorfeste, valgbar batterikombinasjon, regntett skall med dybdemarkering 
gjør BullsEye TRX til den mest komplette finsøkeren på markedet. 
 
Whites TRX er vanntett ned til 3 m dyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÅ Whites BullsEye TRX   
kan du bruke enten to stk 
AA batterier eller et 
enkelt 9V batteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering av batterier 
gjøres som illustrert på 
bildene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varsling med lyd: 
Whites Bullseye TRX vil gi gjentatte lydsignaler når den oppdager en gjenstand.  Tettheten på 
lydsignalene øker etter som minisøkeren nærmer deg gjenstanden. De fleste funn som er nærmere 
minisøkeren enn 6-7 mm vil gi kontinuerlig lyd. Du kan slå av lydvarslinga. 
 
Varsling med vibrering: 
En vibrator vil lage korte, gjentatte vibreringer synkront med lydsignalet. Vibratoren kan slås av eller 
brukes aleine, uten lydsignal.  
 
LED lys: 
Et LED lys gir belysning mens du bruker minisøkeren. Samtidig fungerer lyset som varsling om at 
minisøkeren er påslått. 
 
Grunnbalansering: 
Et raskt trykk på bryteren leser grunnforholda for nøyaktig grunnbalansering. 
 
På og av bryter : 
Et raskt trykk på bryteren og du kan slå av lyden ved sterke funn signaler. 
 
For stort metallobjekt : 
En spesielt stor metallgjenstand vil gi deg en rekke med lange piip. 
 
Varsling av lavt batteri: 
Mens du har minisøkeren påslått, vil tre runder med et to-tone signal indikere lavt batteri. Under 
bruk vil hvert trykk på bryteren lage samme varsling hvis batteriet er lavt. LED lyset vil også blinke 
kontinuerlig for å indikere lavt batteri. 
 
Hylster. 
Med Whites Bullseye TRX følger det med et bærehylster. Det passer til å feste i et belte opp til 7,5 cm 
bredde. Det følger også med festesløyfe. 
 
Målestokk: 
Whites Bullseye TRX har trykket en målestokk i skallet for å kunne måle dybden i gravehullet. 
 
Dobbel funksjon rundt batterier: 
Whites Bullseye TRX brukes enten med to AA batterier eller et 9V batteri ved å bruke overgangsdelen 
som følger med. 
 
Alarm ved gjenglemt minisøker: 
Hvis du forlater din Whites Bullseye TRX påslått, vil den etter fem minutter uten aktivitet gi et langt 
lydsignal hvert 15.sekund for å hjelpe deg til å finne den. Et raskt trykk på bryteren nullstiller fem-
minutter timeren. Det sterkt orangefarget skrulokket vil også hjelpe deg til å finne en gjenglemt 
Bullseye TRX i skogen. 
 
Slå seg av automatisk: 
Etter fem minutter vil alarmen på den tapte minisøkeren øke og minisøkeren slår seg av med et to-
tone lydsignaler. 



 
 
Utskiftbart skall: 
Ved å dras rundt i sand og søle vil slites plast overflata på alle prober. Whites Bullseye TRX 
 Er konstruert for å vare lenge og likevel har du muligheten til å skifte ytterskallet. 
 
 
 
  

Praktisk bruk av din Whites Bullseye TRX 
 
 
Slå den på: 

1. Hold minisøkeren borte fra bakken og alle metaller. 
2. I rask rekkefølge klemmer du inn bryteren og slipp den igjen. Nå vil din TRX piipe en gang 

etterfulgt av to korte piip. Dette forteller at minisøkeren er klar til bruk. 
 
Slå den av: 

1. Klem inn og hold bryteren inne i et halvt sekund. 
2. Når du hører et to-tone piip, slipper du knappen. Da vil minisøkeren slå seg av. 

 
Nullstilling av bakken / gjenstand: 
Under bruk vil et raskt trykk på bryteren skape en «gjenkjennings funksjon». Siden du ikke har en 
gjenstand vil minisøkeren registrere bakken og nullstille den.  I fravær av en gjenstand, kan den 
brukes til å finne et sterkt gjenstandssignal. 
 
Piip eller vibrering: 
Whites Bullseye TRX kan indikere funn nær ved enten med et hørbart piip eller med vibrering. Begge 
er forhåndsinnstilt som påslått. Likevel anbefales det at du velger et av alternativene for å redusere 
batteriforbruket. 

1. Slå på minisøkeren 
2. Klem inn og hold bryteren i et halvt sekund og lytt etter to-tone lyden som varsler at 

minisøkeren slår seg av. 
3. Fortsett å holde bryteren inne. Etter ytterligere to sekunder vil TRX`n komme i en normal 

innstilling, bekreftet av et to-tone «boo-beep» 
4. Fortsett å holde bryteren inne. Etter enda to sekunder vil Whites Bullseye TRX veksle mellom 

disse piip/ vibrerings valg 

 Piip og vibrator 

 Bare piip 

 Bare vibrering 
 NB-husk at minisøkeren neste gang vil starte i det valget du har gjort. 

 
5. Når du har gjort det ønskede valget, slipper du bare bryteren og proben går ut av din normal 

innstilling, indikert ved to korte piip. 
 
Endringer i innstillingene vil automatisk bli lagret når TRX blir slått av. 

 



 
 

Praktisk bruk og graving:    
 
Når du lokaliserer et funn med din metallsøker, bør du bruke din Bullseye TRX for å scanne overflata 
av bakken, Gjør dette ved å holde minisøkern rett ned mot bakken og bevege den rundt i det aktuelle 
området.  Ofte er funnet mindre enn 10 cm dypt og en kan muligens finnes med TRX`n. Da blir det 
enklere å rydde opp etterpå. 
 
Hvis en sjekker overflata med minisøkeren og det ikke gir resultat, skjærer du ut en plugg av bakken 
på stedet og undersøker den. Bruk minisøkern til å sjekke både pluggen og hullet. Ofte kan en mynt 
på høykant være vanskelig å nøyaktig påvise/finne og den kan være i sideveggen av hullet. Husk å 
sjekke disse sideveggene. Husk å være skånsom når du graver. Ved forsiktighet kan du unngå å skade 
en verdifull gjenstand.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Problemløsninger: 
 

 Minisøkeren vil ikke slå seg på. Den slår seg på, men slår seg raskt av igjen, oppfører seg 
uregelmessig. 

             Skift batteriet. Sjekk også om batteriet er satt riktig inn med rett polaritet 
 

 Minisøkeren sender ut et falskt signal når du nærmer deg bakken. 
Plasser tuppen av minisøkeren mot bakken, men borte fra metall. Trykk bryteren raskt inn for 
at minisøkeren skal justere seg mot mineraliseringa i bakken. 
 

 Minisøkeren slår seg på og lager et tre-tone «klar til bruk» signal 
Minisøkeren er sannsynligvis overbelastet av en stor gjenstand. Vær nøye med å holde den 
borte fra bakken og metall når du slår den på. 
 

 Funnet ser ut til å være stort og vanskelig å finne. 
Klem raskt inn bryteren for å justere ned følsomheten. Dette vil redusere « redusere 
størrelsen» av sterke gjenstander. 
 

 Funn blir registrert, men forsvinner når minisøkeren beveges dypere ned i hullet 
Funnet er sannsynligvis i kanten på hullet. 
 

 
 

Bruks innstilling  VLF-IB 
Frekvens   12kHz 
Temperatur nivå  -15 til 70 grader Celcius 
Søke innstilling  Alle Metaller - ikke bevegelig 
Ground Balance  låser grunnbalansen  
Registrering av funn  lyd, vibrering valgfritt 
Søke coil    7.6 mm koaksial 
Ytterskall   regntett 
Vekt    185 g med to AA batterier  
Lengde    25 cm 
Batterier   2 stk AA eller 9V alkalisk eller bedre 
Levetid på batteriene normalt 20 timer 
 
 
 
 
 


