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Návod  k použítí
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Detektor kovů s diskriminátorem je praktické a snadno použitelné elektronické zařízení. Pomocí 
tohoto zařízení můžete hledat ztracené předměty z drahých kovů, jako jsou mince, šperky ze zlata, 
platiny, stříbra a dalších železných a kovových předmětů. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny.
Veškeré úpravy zařízení jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Porušení pokynů uvedených v 
pokynech ruší záruku.

Funkce detektoru
1. Statický režim všech kovů - v tomto režimu detektor nevydává zvuky, dokud je kovový předmět 
pod cívkou. Při práci v tomto režimu nastavte GND BAL tak, aby vylučoval minerály v zemi. 
Chcete-li nastavit GND BAL, stiskněte několikrát GND TRAC.
2. Dynamický režim: DISKRIMINACE, NOTCH a AUTO CUT (Auto NOTCH). Pracuje se 3 tóny 
zvuků. Schopnost stanovit diskriminaci a snížit konkrétní kovy. Pokud se cívka nepohybuje, bude 
zvuk ztišen.

Příprava k použití.
Instalace detektoru je velmi jednoduchá. Postupujte podle následujících pokynů:
1. Povolte matici.
2. Stisknutím a podržením tlačítka pružiny na zadní straně trubici se prodlouží nebo zkrátí
hůl.
3. Utáhněte matici.
4. Odšroubujte matici na cívce, odstraňte šroub a vložte tyč do cívky tak, aby byly vyrovnány 
otvory pro šrouby a matici dotáhněte.
5. Naviňte cívkovou šňůru kolem tyče. Pro připojení zástrčky k řídicímu modulu ponechte 
dostatečný prostor.
6. Nastavení cívky se provádí povolením matice.
7. Ramenní držadlo nasaďte na konec tyče a utáhněte šroubem.

Poznámka: Cívka zapadá pouze do jedné polohy, nesnažte se ji vynutit. Cívku odpojíte tažením za 
zástrčku, nikoli za kabel.
 
Instalace baterie
Detektor je napájen 9V baterií. Používejte pouze nové alkalické baterie.
Nekombinujte nové a použité baterie. Nainstalujte tento postup
baterie.
1. Pokud je detektor zapnutý, vypněte jej.
2. Zasuňte pravý a levý kryt baterie podle obrázku.
3. Vložte baterie 9V podle polarity podle obrázku.
4. Posuňte krytky baterií. Důležité: Vybité baterie vyjměte rychle a správně. Nikdy je nezakopávejte
ani nespalujte.
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Používání sluchátek
Zasuňte 3,5 mm konektor Mini JACK do výstupu PHONE, hlavní reproduktory budou odpojeny.

Vstup pro sluchátka

Bezpečnost používání sluchátek
Chcete-li chránit sluch, postupujte podle pokynů. Než začnete poslouchat, nastavte hlasitost na 
minimum. Když začnete poslouchat, zvyšte hlasitost na pohodlnou úroveň. Pokud je hlasitost 
detektoru nastavena na maximum, neposlouchejte, mohlo by to poškodit váš sluch a vést ke ztrátě. 
Jakmile nastavíte hlasitost, nezvyšujte ji. V průběhu času si váš sluch zvykne na hlasitost.

VLASTNOSTI A TIPY
POPIS DETEKTORU

Dotykový panel
1. Režim - umožňuje vybrat provozní režim.
2. Nastavit - nastavit citlivost a rozsah diskriminace
3. ENTER - potvrzení nebo odmítnutí objektu detekovaného v režimu CUTTING (NOTCH).
4. SURF-ELIM: používá se v režimech diskriminace, výřezu a výřezu
automaticky, používá se k odstranění kovových odpadků.
5. GND TRAC - používá se v režimu Všechny kovy a umožňuje eliminovat vliv půdy.
6. +, - - zvýšení nebo snížení citlivosti diskriminace.

Displej
Poznámka:
1. Pokud šipka ukazuje na mince, detektor může detekovat mince nebo jiné
druh kovu (jako jsou medaile, šperky nebo nějaké odpadky), které mají podobnou velikost jako 
mince.
2. Indikace jsou pouze přibližné údaje, jejichž cílem je pouze pomoci tomu, zda má předmět smysl 
pro další zkoumání.
3. Zobrazená hloubka je pouze orientační, nikoli skutečná hodnota.\

Rozsah zlata (Gold range)
Železo a fólie - označuje, že cílem je pravděpodobně železo nebo fólie.
5 ¢ (Coins) - označuje, že objekt je pravděpodobně nikl, některé zlaté prsteny mohou být v dosahu.
PULL TAB - označuje, že objekt je hliníkový malý objekt.
S-CAPS - označuje, že předmět je vyroben z kovu, jako jsou uzávěry lahví. V této kategorii mohou 
být také malé zlaté předměty.
1 ¢ - ukazuje na předměty, jako jsou měděné mince nebo z zinku.
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Rozsah stříbra
10 ¢ / 1 ¢ - označuje, že se jedná o hliníkovou minci.
25 ¢ - označuje, že se jedná o malou stříbrnou minci.
50 ¢ - označuje velké stříbrné mince.

Zvuková identifikace objektů
Pokud je detektor nastaven v režimu DISC, Cut nebo Auto Cut, zvukový systém automaticky 
identifikuje a klasifikuje kovové objekty do 3 kategorií a 3 různých úrovní zvuku:
Nízké tóny: pro čepice, hřebíky, malé zlaté prsteny a mince.
Střední tóny: štípané kolíky, ořechy, zinek a 1 cent.
Výšky: 1 ¢ (1950), 10 ¢, 25 ¢, 50 ¢
V celokovovém režimu je při nalezení objektu slyšet pouze jednotný průměrný tón zvuku a na 
displeji se zobrazuje pouze hloubka.

Zapnutí detektoru
Přepněte přepínač do polohy ON. Všechny symboly na displeji se rozsvítí a detektor pípne. Po 2 
sekundách přejde do režimu pauzy. Před vypnutím se na displeji zobrazí SENS, DISC a jejich 
hodnoty.

Výběr režimu
Detektor má 4 provozní režimy vybrané tlačítkem MODE.
Provozní režimy jsou: ALL METAL, DISC, NOTCH, AUTO-NOTCH.
· DISC - schopnost nastavit detektor, který nezpůsobí signalizaci zvoleného typu kovu. Na displeji 
se zobrazí ikona DISC.
Stisknutím tlačítka ADJ upravte rozlišení. Stisknutím tlačítek + - můžete změnit citlivost rozlišení.
· NOTCH (řezání) - schopnost určit, jaký druh kovu by detektor neměl signalizovat. Pod ikonami je
čára se šipkou. Stiskněte + nebo - jedna šipka začne blikat, když stisknete ENTER, obdélník pod 
šipkou zmizí. To znamená, že tento typ materiálu byl deaktivován. Pokud ji chcete znovu zapnout, 
stiskněte klávesu ENTER a šipka se znovu zapne. Opakujte pro vypnutí dalších položek.
· AUTO-NOTCH - v tomto režimu detektor automaticky odmítne některé objekty, jako jsou koše, 
čepice atd. Stisknutím tlačítka ADJ upravte citlivost režimu. Na displeji se zobrazí SENS. 
Stisknutím + zvýšíte a - snížíte citlivost.
Poznámka: Pokud je země v těchto režimech velmi zaplněná kovovými předměty, použijte k detekci
větších objektů, s výjimkou odpadků, SURF ELIM (odstranění vlivu půdy).
· ALL METAL - používá se k vyhledávání všech typů kovů.

Při prvním vstupu do režimu stiskněte několikrát GROUND TRAC.
Cívku umístěte přibližně 2,5 cm od země, pomalu přesuňte detektorovou cívku nad zemí. Když je 
detekován objekt, detektor bude indikovat hloubku, ve které je umístěn, a vydá zvuk. Čím je objekt 
blíže, tím vyšší je tón. V tomto režimu je důležité, aby byl detektor dobře umístěn tak, aby 
neinterferoval s minerály.

GROUND BALANCE - používá se ke kompenzaci účinků minerálů a slané vody přítomné v půdě 
k vyrovnání jejich dopadu
1. Začněte stisknutím GROUND BALANCE a zvedněte cívku detektoru jeden metr nad zemí. 
Stiskněte několikrát GND TRAC, aby se detektor stabilizoval.
2. Detektor zapněte asi 2,5 cm nad zemí. Pokud detektor nevydává zvuk, znamená to, že nastavení 
je správné. Pokud vydává zvuk, snižte GND BAL a opakujte bod
Poznámka: Změňte BAL GND o malé hodnoty. Vždy po změně GND BAL je nutné stisknout GND 
TRAC.
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ZKOUŠENÍ A KALIBRACE

Uvnitř budovy
1. Zapněte detektor a vyberte provozní režim.
2. Umístěte detektor mimo kovové předměty.
3. Umístěte cívku tak, aby plochá část byla nahoře.
Poznámka: Nikdy netestujte detektor na podlaze, může obsahovat kovové hřebíky.

4. V režimech DISC, NOTCH a AUTO-NOTCH přesuňte kovový předmět 10-12 cm nad cívku. 
Když je detekován kov, detektor vydá zvuk a na displeji zobrazí typ kovu a vzdálenost.
5. V režimu Všechny kovy držte kovový předmět 25 cm nad detektorem a pomalu jej pohybujte. 
Když detektor detekuje objekt, vydá zvuk a ukáže vzdálenost od objektu.
Poznámka: Pokud používáte mince, detektor to detekuje lépe, když je mince obrácena na rovnou 
plochu směrem k cívce.

Terénní testování a použití
1. Zapněte detektor a vyberte provozní režim.
2. Najděte místo na Zemi daleko od kovových věcí.
3. Položte testovanou položku na zem.
4. Držte cívku 2,5–5 cm nad zemí, pomalu pohybujte detektorem nad oblastí, kde je umístěn 
testovaný objekt, pohybujte detektorem doprava a doleva.

Tipy, jak hledat:
- Nikdy nepoužívejte detektor jako kyvadlo zvednutím detektoru na konci pohybu.
- Pohybujte detektorem pomalu, spěch může způsobit chyby.
- Nejlepší je pohybovat detektorem podél obloukové čáry každých 10-15 cm a měnit směr a 
udržovat cívku rovnoběžně se zemí.
Když detektor najde objekt, vydá zvuk, na displeji se objeví šipka a hloubka. Pokud detektor objekt 
nezjistí, zkontrolujte, zda je vybrán vhodný provozní režim.

Sledování objektů
Přesné výhledání objektu usnadňuje jeho vykopání. To vyžaduje praxi, doporučujeme hledat a 
vykopávat položky ve známé oblasti před vyhledáváním položek v jiné oblasti. Chcete-li sledovat 
objekt, postupujte takto:
1. Když detektor najde zakopaný předmět, pokračujte v pohybování cívky nadpřes objektem a 
snižte rozsah pohybu.
2. Viditelně označte místo, kde detektor vysílá nejsilnější signál.
3. Držte cívku nad označenou oblastí a poté několikrát cívku posuňte dopředu a dozadu.
4. Opakujte kroky 1-3 v pravém úhlu k předchozímu vyhledávacímu řádku a vytvořte „X“. Objekt 
je umístěn přesně pod bodem označeným „X“ (nejsilnější zvukový signál).
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Faktory ovlivňující detekci
1. Úhel, ve kterém je cíl umístěn.
2. Hloubka
3. Stupeň oxidace předmětu.
4. Velikost položky.
5. Elektrické a elektromagnetické rušení.

údržba
1. Detektor by měl být používán pouze při normální teplotě.
2. Extrémní teploty mohou poškodit fyzické vybavení.
3. Cívka by měla být občas otřena vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani 

rozpouštědla.
4. Chraňte před prachem a nečistotami, které mohou mít nepříznivý vliv na provoz 

jednotlivých součástí.
5. Uchovávejte detektor kovů mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
6. Věnujte pozornost všem vyčnívajícím kabelům. V případě
7. je třeba nainstalovat podle pokynů v příručce.
8. Všechny otvory vytvořené během výkopů by měly být vyplněny.

Odstraňování problémů
Když detektor nefunguje správně. Měli bychom se řídit níže uvedenými pokyny.

• Detektor indikuje falešné signály.
Citlivost detektoru je příliš vysoká. Pokuste se snížit citlivost detektoru, dokud nezmizí falešné 
signály. Možná tzv pohyb zametání cívky je příliš rychlý nebo ve špatném úhlu. Detektor může 
vydat nesprávné měření, když narazíme na vysoce oxidované předměty. V tomto případě
věnujte pozornost generovanému signálu, který by měl být spojitý a silný. Jinak jsou měření 
nesprávná.

• LCD displej neukazuje typ objektu, detektor vysílá více než jeden typ zvukového signálu.
V oblasti, kterou hledáte, je pravděpodobně více než jeden objekt. Pokud je to nějaký 
neidentifikovaný kus kovu, který detektor nemůže rozpoznat, detektor nebude zobrazovat typ.

• Detektor má nestabilní hodnoty, pulzující a nejasný zvuk
To se může stát, když pracujeme v blízkosti jiných detektorů nebo sítí vysokého napětí.


