
Detektor kovů s analogovým 
indikátorem Maclean MCE952 

 

Detektor kovů s diskriminátorem je elektronické zařízení, které je praktické a snadno se 

používá. Pomocí tohoto zařízení můžete hledat ztracené předměty z drahých kovů, jako jsou 

mince, šperky ze zlata, platiny, stříbra a další železné a kovové předměty. Před použitím si 

pečlivě přečtěte návod k použití! Veškeré úpravy zařízení jsou z bezpečnostních důvodů 

zakázány. Porušení pokynů v příručce bude mít za následek ztrátu záruky. 

 

 

 



HLAVNÍ FUNKCE DETEKTORU  

Detektor kovů Madean MCE 952 má následující funkce: 

• rozlišení železných a neželezných kovů (použitím diskriminace) 

• zvuková signalizace (přes vestavěný reproduktor nebo sluchátka) 

• 3,5 mm výstup na sluchátka pro připojení sluchátek 

• analogový indikátor diskriminace 

• indikace vybité baterie 

TECHNICKÁ DATA 

• průměr cívky ~ 19 cm 

• vodotěsná cívka 

• napájení 1x9V baterií (není součástí dodávky) 

• rozměry 78-106 cm, ručně nastavitelné 

• Hmotnost 650 g 

INFORMACE O LIKVIDACI  

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo jeho obalu znamená, že prodej 

zařízení po jeho životním cyklu může poškodit životní prostředí. Nevyhazujte své zařízení (ani 

baterii) do netříděného komunálního odpadu. Výrobek by měl být odnesen do speciálního 

sběrného místa pro elektrický a elektronický odpad nebo místního distributora. Máte-li 

jakékoli dotazy, obraťte se na místního příjemce odpadu. 

 

 



 

 

 

POPIS DETEKTOROVÝCH PRVKŮ:  

A-rameno  

B-rukojeť se skenovacím tlačítkem  

C-ovládací panel  

D-prostor pro baterie  

E-teleskopické vedení  

F-regulátor délky vedení G-druhá část 

teleskopického vedení  

H-vertikální nastavovací smyčka 1 -indukční 

smyčka 
 

POPIS ZOBRAZOVACÍCH SYMBOLŮ:  

1. NÍZKÁ BAT - nízká kapacita baterie  

2. HLASITOST - hlasitost  

3. TUNE - úprava redukce šumu  

4. SLUCHÁTKA - připojená sluchátka  

5. DISC - úprava diskriminace  

6. ANALOGOVÝ MĚŘIČ - indikátor kovového typu 
 



PŘÍPRAVA DETEKTORU NA PRÁCI 

 

 

Příprava (montáž) je jednoduchá a nevyžaduje použití dalšího nářadí, postupujte podle 

těchto provozních a montážních pokynů.  

1. Konektor stojanu by měl být sestaven [obr. 01] vložením jedné trubice do druhé a mírným 

utažením matice tak, aby se trubice pohybovaly, ale nevypadávaly.  

2. Přednastavte vzdálenost indukční cívky k zemi (aby cívka při měření byla ve vzdálenosti  

2-4 cm od povrchu). Pokud je indukční cívka dále od země než výše, budou údaje nepřesné 

nebo nemožné.  

3. Potom zašroubujte konektor trubice [obr. 01] ve směru hodinových ručiček, abyste 

blokovali posuvné trubky.  

POZORNOST! Továrně upnuté prvky by se neměly uvolňovat. Pokud kroužek spadne dovnitř, 

vraťte jej zpět a utáhněte, čímž utáhnete zátku.  

4. Dalším krokem je umístění cívky rovnoběžně se zemí. Chcete-li to provést, uvolněte 

knoflíky na cívce a umístěte cívku rovnoběžně se zemí. Když je cívka rovnoběžná se zemí, 

utáhněte knoflíky na cívce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATERIE 

 

 

1. Vypněte detektor.  

2. Posuňte kryt baterie ve směru šipky.  

3. Vložte baterii (do přihrádky) podle označení polarity (+ a -).  

4. Nasaďte zpět kryt.  

POZNÁMKA - Vždy vyjměte staré nebo vybité baterie. Z nepoužitých baterií mohou unikat 

chemikálie, které mohou poškodit zařízení. Pokud je detektor nepoužíváte déle než týden, 

vyjměte baterie. Když se rozsvítí kontrolka slabé baterie, baterie ihned vyměňte. 

SLUCHÁTKA 

Je možné připojit stereo sluchátka (nejsou součástí dodávky). Toto je užitečná funkce při 

práci v hlučném prostředí. Používání sluchátek také šetří energii baterie.  

1. Chcete-li k detektoru připojit sluchátka, zapojte zástrčku do zásuvky pro sluchátka (JACK) 

pod displejem.  

2. Zvuky čtení se automaticky přenesou z reproduktoru do sluchátek.  

3. Chcete-li se vrátit k hodnotám z reproduktoru, vytáhněte zástrčku ze zásuvky pro 

sluchátka (JACK).  

POZORNOST! Používáním sluchátek s velmi vysokou hlasitostí si můžete poškodit sluch. 

Sluchátka by měla být připojena s vypnutým detektorem. 

TUNING 

1. Nastavte knoflík VOLUME do polohy hodin. 10.  

2. Nastavte ovladač DISC do středního bodu (ve 12 hodin).  

3. Držte cívku přibližně 30 cm od země a podržte červené tlačítko (B) na rukojeti. Poté 

pomalu otáčejte knoflíkem TUNE ve směru hodinových ručiček, dokud se na displeji 

nezobrazí hodnota blízká nule. Poté uvolněte červené tlačítko.  



POZORNOST! Stisknutím červeného tlačítka (B) na rukojeti můžete detektor znovu naladit. 

Poté se indikátor vrátí na hodnotu 0. 

 

 

Detektor kovů Maclean MCE952 rozlišuje železné a neželezné kovy. Neželeznými kovy jsou 

zlato, stříbro, měď, platina, hliník, olovo a zinek atd. Na začátku byste si měli vyzkoušet, jak 

zařízení reaguje na různé kovy, jeho provoz, např. Uvnitř nebo venku (podrobnosti v dalším 

sekce).  

1. Když je detektor v provozu, odstraňte všechny kovové předměty, které nesete, jako jsou 

hodinky, snubní prsteny atd.  

2. Držte vyhledávací cívku 2 až 4 cm nad zemí.  

3. Pomalu přesuňte cívku do oblasti vyhledávání kovů.  

4. Poté proveďte takzvaný pohyb „zametání“ (viz obrázek 3). Šířka bočních pohybů by 

neměla přesáhnout ~ 21 cm. Obrázek 3.  

5. Při hledání menší kovové předměty, přibližte detektor k zemi (asi 2 cm).  

6. Když cívka detekuje kovový materiál, detektor nás bude informovat zvukem. Když je 

detekován barevný (železný) kov, bude znít nízko vycházející z reproduktoru a indikátor na 

displeji se přesune doleva. Když je detekován barevný kov, zazní vyšší tón a indikátor se 

posune doprava.  

7. Pokud detektor nedetekuje žádné kovy "zkontrolujte stav baterie a ujistěte se, že je cívka 

správně připojena. ladit detektor pokaždé TIP - nikdy nezametejte" cívku, když je uvolněná 

(vibrace mohou způsobit chybné hodnoty). Zvednutí cívky během hledání nebo na konci 

cyklu způsobí falešné čtení. Rychlý pohyb po terénu způsobí, že cívka ztratí signál.  

DŮLEŽITÉ! Detektor reaguje silným signálem, když detekuje neželezné kovy. Pokud se signál 

neopakuje, vyčistěte cívku. 



Chcete-li zjistit, jak senzor reaguje na různé kovy, vyzkoušejte jej před prvním použitím. 

Můžete to vyzkoušet venku nebo uvnitř budovy.  

 

 

VNITŘNÍ TESTY 1. Umístěte kovový předmět, například minci, na dřevěný nebo plastový stůl. 

2. Potom umístěte cívku pod dřevěný nebo plastový stůl (viz obr. 4). 3. Umístěte cívku tak, 

aby byla rovnoběžná s povrch stolu. 4. Poté postupujte podle pokynů v části  

PRÁCE S DETEKTOREM TESTY VNĚJŠÍ 1. Najděte si venkovní půdu, kde máte jistotu, že tam 

není žádný kov. 2. Umístěte hledaný předmět do oblasti snadno přístupné detektoru. 3. 

Jakýmkoli způsobem označte toto místo, což usnadní nalezení položky. 4. Poté postupujte 

podle pokynů v sekci 

PRÁCE S DETEKTOREM 

Jak používat DISC?  

Diskriminace v detektoru se používá k rozlišení mezi druhy kovů. Nastavení rozlišování 

detektoru určuje, zda bude senzor detekovat železné nebo neželezné kovy. Když je 

detekován kov, který je diskriminován, zazní nízký zvuk a indikátor na displeji se posune 

doleva. Když je vysílací tón vyšší a indikátor se přesune doprava, zařízení detekovalo kov, 

který není diskriminován. TIP: Stříbro nelze diskriminovat. POZORNOST! Kdykoli použijete 

detektor na jiném místě, upravte podle toho DISC. POZORNOST! V případě, že je oblast silně 

znečištěna, hlásí detektor chybné údaje. Abyste minimalizovali pravděpodobnost falešného 

odečtu, zamete menší cívku cívkou. Dbejte také na rychlou oxidaci kovů, která ovlivňuje i 

indikace detektoru. Některé hřebíky, matice, šrouby a další železné předměty kvůli jejich 

malé velikosti, oxidují rychleji. 

Když detektor nepracuje správně. Měli bychom se řídit těmito pokyny: 

Displej nebo indikátor detektoru zobrazuje chybná měření 

Možná tzv. zametací pohyb je příliš rychlý nebo ve špatném úhlu. Zpomalte zametací pohyby 

a ujistěte se, že je cívka v pravém úhlu. 



Detektor může poskytnout falešné měření, když narazíme na vysoce oxidované předměty. V 

takovém případě věnujte pozornost vyzařovanému signálu, který by měl být spojitý a silný. 

Jinak jsou nesprávná měření. 

Když detektor lokalizuje objekt, displej nezobrazuje správný typ kovu. 

Pokud se v blízkosti hledaného předmětu nachází další kovový předmět, může tím dojít k 

narušení čtení. 

Objekt, který hledáme, může mít jiné chemické složení, což nám může ztěžovat Jocalise 

Když je předmět silně oxidovaný, senzor nedokáže zobrazit informace o objektu. 

ÚDRŽBA 

Detektor kovů je příkladem nejlepší technologie. Návrhy v této příručce vám pomohou 

používat zařízení po mnoho let. 

Chraňte před prachem a nečistotami, které mohou nepříznivě ovlivnit výkon jednotlivých 

součástí. 

Cívku je třeba čas od času otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky a 

rozpouštědla 

Používejte zařízení pouze při normálních teplotách. Extrémní teploty mága vedou ke zničení 

fyzického vybavení. 

Uchovávejte detektor kovů mimo dosah dětí. Zařízení není hračka! 

Dávejte pozor na všechny trčící kabely. V případě potřeby je nainstalujte podle pokynů v 

příručce! 

Všechny otvory vytvořené během výkopu by měly být zasypány. 


