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Návod k použití 

Detektor kovů Maclean MCE992 
Před použitím detektoru si prosím přečtěte! S detektorem kovů můžete hledat mince, relikvie, 

šperky, zlato a stříbro téměř kdekoli. Detektor je dodáván s vysokou citlivostí a silnou rozlišovací 

schopností. Je všestranný a snadno se používá.  
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Mezi funkce detektoru patří: LCD displej: Zobrazuje pravděpodobný typ kovu, hloubku cíle, rozsah 

DISC & NOTCH, úroveň SENS a stav baterie. Má také číselné zobrazení cíle. Třítónová zvuková 

diskriminace: Vydává tři výrazné tóny (vysoký, střední a nízký) pro různé typy kovů. Notch (zářez): 

Ignoruje nevyžádané kovy a vyhledává cenné předměty nastavením rozsahu zářezu. DISC: 

Diskriminace nežádoucího cíle nastavením číselného rozsahu DISC. Detektor nedetekuje cíl nad 

rámec číselného nastavení. LIGHT: Používá se v tmavé oblasti. PP: Přesně určí polohu cíle. Super Slow 

Sweep Identification (Superpomalá identifikace při procházení): Pomocí velmi pomalého procházení 

vyhledávací cívky k rozlišení různých typů kovů. Konektor pro sluchátka: Umožňuje připojit sluchátka 

(nejsou součástí dodávky) 3,5 mm a pracovat bez problémů. 250mm vodotěsná vyhledávací cívka: 

Umožňuje používat detektor, i když jej musíte dát pod mělkou vodu. Nastavitelná hřídel: Umožňuje 

nastavit délku hřídele pro pohodlné používání. Napájení: Váš detektor kovů vyžaduje dvě 9voltové 

alkalické baterie (nejsou součástí dodávky).  

PŘÍPRAVA: SESTAVENÍ DETEKTORU  
Sestavení detektoru je snadné a nevyžaduje žádné speciální nářadí. Stačí postupovat podle 

následujících kroků:  

1. Zasuňte západku na horní straně rukojeti do montážního otvoru na spodní straně ovládací skříňky. 

Poté lehce zatlačte na ovládací skříňku ve směru IN vyznačeném na rukojeti, abyste západku upevnili 

na místě. Ovládací skříňku řádně zajistěte upevňovacím šroubem.  
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2. Odšroubujte upevňovací knoflík na vyhledávací cívce a vyjměte konektor knoflíku. Umístěte 

podložky do drážky spodního dříku. Poté vložte dřík a zarovnejte otvory na držáku vyhledávací cívky a 

dříku. Zasuňte konektor do otvorů a utáhněte knoflík.  

3. Stiskněte stříbrné tlačítko na horním konci spodního dříku a zasuňte spodní dřík do horního dříku.  

Nastavte dřík na délku, která je pro vás pohodlná, když stojíte vzpřímeně s detektorem v ruce a 

vyhledávací cívka je v úrovni země s uvolněnou rukou u boku. Poté otáčením proti směru hodinových 

ručiček utáhněte pojistnou matici.  

4. Naviňte kabel vyhledávací cívky kolem dříku. Zasuňte zástrčku vyhledávací cívky do konektoru 

vyhledávací cívky na ovládacím krytu detektoru. Upozornění: V případě, že je vyhledávací zařízení 

nainstalováno v prostoru, kde se nachází, je nutné, abyste se s ním spojili: Vyhledávací cívku příliš 

neutahujte a nepoužívejte k jejímu utažení nástroje, jako jsou kleště. Zástrčka vyhledávací cívky 

zapadá do konektoru pouze jedním způsobem. Nevytahujte zástrčku silou a také netahejte za kabel, 

jinak byste jej mohli poškodit.  

5. Postavte se a natáhněte ruku, přičemž držte detektor kovů tak, aby byla vyhledávací cívka nad 

zemí asi 1 až 5 cm. Otáčením pojistné matice dříku proti směru hodinových ručiček ji utáhněte. 

INSTALACE BATERIÍ:  
1. Před instalací baterií vypněte napájení.  

2. Vysuňte levý a pravý kryt baterií ve směru šipky. 3. Do prostoru pro baterie vložte 9V baterii 

odpovídající symbolům polarity (+ a -) vyznačeným uvnitř. Upozornění: V případě, že se baterie 

nachází v ochranné zóně, je nutné ji vyjmout: Staré baterie ihned a řádně zlikvidujte. Nikdy je 

nezakopávejte ani nespalujte. Upozornění: Používejte pouze čerstvé alkalické baterie požadované 

velikosti. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Pokud přístroj neplánujete 

používat týden nebo delší dobu, baterie vyjměte. Z baterií mohou unikat chemikálie, které mohou 

zničit elektronické součásti. Pokud se na displeji LCD rozsvítí indikátor stavu baterií, baterie vyměňte.  

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK:  
1. Doporučujeme zvolit sluchátka s ovládáním hlasitosti.  

2. Zasuňte 3,5mm zástrčku sluchátek do konektoru PHONE. V tomto okamžiku se interní reproduktor 

odpojí. Bezpečný poslech: Pro ochranu sluchu nastavte nejnižší hlasitost Před zahájením poslechu 

nastavte hlasitost na pohodlnou úroveň. Neposlouchejte při extrémně vysoké úrovni hlasitosti. 

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu. Při práci s 

detektorem v blízkosti míst s velkým provozem nenoste sluchátka. Dbejte na bezpečnost silničního 

provozu.  

POKYNY PRO OVLÁDACÍ PANEL:  
1. Přepínač HLASITOST/VÝKON: Pro zapnutí detektoru otočte ovladačem hlasitosti směrem od polohy 

OFF.  

2. Konektor PHONE: Do konektoru PHONE můžete zasunout 3,5mm zástrčku sluchátek a bez 

problémů pracovat. V tomto okamžiku je vnitřní reproduktor odpojen.  

3. LCD DISPLEJ  
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4. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MENU: Stiskněte tlačítko MENU, na displeji LCD se zobrazí LIGHT, SENS, DISC, 

NOTCH. Jedna ze zobrazených položek bude blikat. Pokud během přibližně 5 sekund nestisknete 

žádné tlačítko, bude vybrána blikající položka. SENS: Stisknutím tlačítka MENU vyberte  

SENS. Poté stisknutím tlačítka + nebo - nastavte úroveň citlivosti. Úroveň se zobrazí na displeji LCD.  

DISC: Diskriminuje nežádoucí cíl nastavením číselného rozsahu. Stisknutím tlačítka MENU vyberte 

možnost DISC. Poté stiskněte + nebo - pro nastavení číselného rozsahu diskriminace. Na displeji LCD 

se zobrazí číslo.  

NOTCH: SLOUŽÍ K NASTAVENÍ DISKRIMINACE: Eliminuje nežádoucí cíl. Stisknutím tlačítka MENU 

vyberte možnost NOTCH. Poté stisknutím tlačítka + nebo - vyberte cíl, který má být zaříznut. Kurzor 

nad vybraným cílem bude blikat. Stiskněte znovu NOTCH, název cíle pod kurzorem zmizí. PP: Přesně 

určí polohu cíle. 

SVĚTLO: Stisknutím tlačítka MENU vyberte možnost LIGHT. Poté stisknutím tlačítka + nebo - nastavte 

úroveň (0-9 ) osvětlení LIGHT. Úroveň se zobrazí na displeji LCD. Poznámka: Vzhledem k tomu, že 

podsvícení spotřebovává více energie, je lepší ho na světlých místech vypnout.  

5. PAMĚŤ: Detektor si zapamatuje všechna nastavení před vypnutím napájení.  

OPERACE:  
1. ZAPNUTÍ DETEKTORU: Pro zapnutí detektoru otočte ovladačem hlasitosti směrem od polohy OFF. 

Přibližně po 2 sekundách přejde detektor do pohotovostního stavu. V tomto okamžiku je výchozím 

režimem DISC. Na LCD displeji se zobrazí DISC 00 a SENS 6 čárek.  

2. ZKOUŠENÍ A POUŽITÍ DETEKTORU: Abyste se naučili, jak detektor reaguje na různé kovy, měli byste 

jej před prvním použitím vyzkoušet. Detektor můžete testovat v interiéru i exteriéru. TESTOVÁNÍ A 

POUŽÍVÁNÍ V INTERIÉRU  

1. Otočením ovladače hlasitosti směrem od polohy OFF zapněte detektor.  

2. Nastavení provozního režimu: (1) DISC: Stisknutím tlačítka MENU vyberte DISC a poté stisknutím 

tlačítka + nebo - nastavte číselnou hodnotu DISC. Pokud je hodnota DISC nastavena na 00, detektor 

může detekovat všechny druhy kovů. V tomto případě, když detektor najde cíl, rozsvítí se kurzor nad 

názvem cíle. Detektor také vydá tón, nízký pro železo; střední pro 5 centů, nikl, taháky, zinek; vysoký 

pro 25 centů nebo stříbrný předmět. Pokud nechcete najít cíl uvedený na LCD displeji, můžete 

nastavit relativní číselný rozsah DISC stisknutím DISC a poté + nebo -. Například číselný cílový rozsah 

pro 5¢ je 11-20, můžete jednoduše stisknutím MENUS vybrat DISC a poté nastavit číslo DISC na 21 

stisknutím + nebo -. V tomto případě je číselný rozsah mimo 5¢. Detektor na něj nebude mít odezvu. 

Detektor nebude mít odezvu ani na železo. Protože cílový číselný rozsah pro železo je 0-10.  

(2) POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka MENU vyberte možnost NOTCH a poté stisknutím tlačítka + nebo - 

vyberte cíl, který má být zaříznut. Kurzor nad vybraným cílem bude blikat. Stiskněte znovu NOTCH, 

název cíle pod kurzorem zmizí. To znamená, že tento cíl bude během detekce zaříznut a detektor 

nebude na zaříznutý cíl reagovat. Pokud chcete vrubovaný cíl zachytit, stačí znovu stisknout NOTCH. 

Stiskněte + nebo -, kurzor se bude pohybovat zleva nebo zprava. Pokud NOTCH nestisknete do cca 3 

sekund, přejde detektor do pohotovostního stavu.  

Poznámka: 1. Nedoporučuje se zařezávat všechny cíle uvedené na LCD displeji. Pokud totiž zaříznete 

vše, nemůžete nic najít. 2. Pokud chcete po stisknutí tlačítka NOTCH zvolit nastavení DISC nebo SENS, 

musíte počkat asi 3 sekundy, dokud kurzor nad cílem nezhasne. 3. Stisknutím tlačítka MENU vyberte 



4 
 

možnost SENS a poté stisknutím tlačítka + nebo - nastavte citlivost. Výchozí úroveň je 6 barů. 4. 

Položte detektor na dřevěný nebo plastový stůl a poté sundejte všechny hodinky, prsteny nebo 

kovové šperky, které máte na sobě. 5. Nastavte vyhledávací cívku tak, aby plochá část směřovala ke 

stropu. Poznámka: Detektor nikdy nezkoušejte na podlaze uvnitř budovy. Většina budov má v 

podlaze nějaký druh kovu, který by mohl rušit testované předměty nebo zcela zakrýt signál. 6. Vzorek 

materiálu, který chcete, aby detektor našel (například zlatý prsten nebo minci), pomalu přejeďte 2-3 

palce nebo více nad čelní stranou vyhledávací cívky. Jakmile detektor detekuje nějaký kov, ozve se 

tón a kurzor nad názvem cíle se rozsvítí. Na displeji LCD se také zobrazí číselná hodnota cíle a také 

jeho síla signálu. Upozorňujeme, že síla signálu je pouze referenční. Poznámka: Pokud používáte 

minci, detektor ji snadněji detekuje, pokud ji držíte tak, aby plochá strana byla rovnoběžná s plochou 

stranou vyhledávací cívky. Zametání se stranou mince nad vyhledávací cívkou by mohlo způsobit 

falešnou indikaci a nestabilní zobrazení cíle.  

7. PP (PINPOINT): Po nalezení kovového předmětu můžete použít PP k přesnému určení cíle. Podržte 

stisknuté tlačítko PP. Pomalu pohybujte vyhledávací cívkou nad zvukovou oblastí. Detektor vydá zvuk 

a indikátor signálu na LCD displeji zobrazí úroveň signálu. Poté tlačítko uvolněte. Znovu posuňte 

hledací cívku, přičemž udržujte stejnou vzdálenost hledací cívky, zvuk zmizí. Znovu podržte tlačítko 

PP, přibližte vyhledávací cívku ke zvukové oblasti, detektor se opět rozezní. Výše uvedené kroky 

opakujte, dokud detektor nezobrazí silnější signál v místě, kde se nachází cíl. Režim PP ukončíte 

stisknutím tlačítka MENU. Poznámka: Chcete-li najít přesnou polohu cíle, musíte cvičit vícekrát.  

CÍLOVÉ INDIKACE:  
1. Číselné rozsahy cíle: IRON: 00-10 / 5¢: / P-TAB: 21-40 ZN(1¢): 41-60 / 10¢: 61-75 / 25¢: 76-99 

Poznámka: Existuje široká škála kovů a žádný cíl nelze s jistotou určit, dokud není odkryt. Tato tabulka 

slouží pouze jako obecná reference. 

2. Typy cílů: ŽELEZO: Označuje, že cíl je pravděpodobně železný. 5¢: Označuje, že cíl je 

pravděpodobně 5¢ nebo nikl. Některé malé zlaté kroužky mohou být registrovány v tomto rozmezí. 

P-TAB: Označuje, že cílem je pravděpodobně vytahovací jazýček hliníkové plechovky. Některé malé 

zlaté kroužky by mohly být zaregistrovány v tomto rozsahu. 1¢: Je uvedeno, že cílem je 

pravděpodobně mince o hodnotě 1¢ nebo typ kovu ze slitiny zinku. Některé středně velké zlaté 

prsteny by mohly být registrovány v této kategorii. 10¢: Označuje, že cílem může být mince o 

hodnotě 10¢. V této kategorii by mohly být registrovány některé velké surové zlaté předměty. 25¢: 

Označuje, že cílem je pravděpodobně mince o hodnotě 25¢ nebo stříbrná mince.  

3. Tóny: Detektor je vybaven třemi tóny pro různé typy kovů. Vestavěný systém zvukové identifikace 

však vydává jedinečný tón pro každou ze tří kategorií kovů. To usnadňuje identifikaci detekovaného 

kovu. Nízký tón je pro IRON, 5 centů, stejný jako pro fólii, víčko od láhve nebo niklák. Střední tón je 

pro P-TAB, ZN, 1¢ (hliníkové taháky, zinkové nebo měděné předměty). Vysoký tón je pro 25¢, stejně 

jako pro mosazné nebo stříbrné předměty. Poznámky: Pokud detektor nastavíte na režim DISC nebo 

NOTCH, detektor vydá střední nebo vysoký tón, když detekuje vysoce oxidované železo. V závislosti 

na ryzosti asi 15 % zlatých kroužků způsobí, že detektor vydá střední tón.  

VENKOVNÍ TESTOVÁNÍ A POUŽITÍ: 
1. Detektor zapněte otočením přepínače hlasitosti směrem od polohy OFF.  

2. Pro nastavení provozního režimu postupujte podle kroků 2 popsaných v části Vnitřní testování a 

používání.  

3. Najděte si venku na zemi místo, kde se nenachází žádný kov.  
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4. Položte na zem vzorek materiálu, který má detektor najít (například zlatý prsten nebo minci). 

Poznámka: Používáte-li k testování detektoru cenný kov, například zlato, označte si místo, kam 

předmět umístíte, abyste jej mohli později najít. Neumisťujte jej do vysoké trávy nebo plevele).  

5. Držte vyhledávací cívku vodorovně se zemí asi 1 ~ 2 palce nad povrchem a pomalu pohybujte 

vyhledávací cívkou nad oblastí, kam jste umístili vzorekHHH, přičemž pohybujte vyhledávací cívkou ze 

strany na stranu. Tipy pro zametání vyhledávací cívky: Nikdy nepřehazujte vyhledávací cívku jako 

kyvadlo. Zvedání vyhledávací cívky během zametání nebo na konci zametání způsobí falešné údaje. 

Zametejte pomalu, spěchání způsobí, že cíle přehlédnete. Je lepší, když budete vyhledávací cívkou 

zametat ze strany na stranu v obloukové linii o pohybu 3 palce a udržovat vyhledávací cívku 

rovnoběžně se zemí. Pokud detektor detekuje předmět, vydá tón a kurzor nad názvem cíle se rozsvítí. 

Na displeji LCD se také zobrazí číselný rozsah cíle a také hloubka (síla signálu). Pokud detektor 

předmět nedetekuje, zkontrolujte, zda je správně nastaven režim pro hledaný typ kovu. Také se 

ujistěte, že správně pohybujete hledací cívkou.  

Poznámky: Detektor reaguje signálem, když detekuje nejcennější kovové předměty. Pokud se signál 

neopakuje ani po několikerém přejetí vyhledávací cívky nad cílem, jedná se pravděpodobně o kovový 

odpad. Falešné signály mohou být způsobeny odpadky v zemi, elektrickým rušením nebo velkým 

nepravidelným kusem kovového odpadu. Falešné signály jsou obvykle přerušované nebo se 

neopakují.  

Nastavení citlivosti: Poté, co se seznámíte s tím, jak váš detektor funguje, je důležité jemně 

nastavit citlivost, abyste dosáhli dobrého účinku. Stisknutím tlačítka MENU vyberte možnost SENS. 

Poté stiskněte + nebo - pro zvýšení nebo snížení citlivosti. Úroveň se zobrazí na displeji LCD. 

Poznámka: Abyste mohli detekovat hluboko zakopaný cíl, můžete nastavit SENS na vysokou úroveň. 

Nenastavujte však úroveň SENS do polohy Max. jinak bude detektor přijímat rušení a falešný signál z 

vysílací antény a jiných elektronických vedení. Detektor bude mít nestabilní a nepravidelné indikace.  

Používání SVĚTLA: V tmavé oblasti můžete pro lepší vyhledávání použít SVĚTLO. Stisknutím tlačítka 

MENU vyberte možnost LIGHT. Poté stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení úrovně (0-9 ) LIGHT. 

Úroveň se zobrazí na displeji LCD. Poznámka: Vzhledem k tomu, že světlo spotřebovává více energie, 

doporučujeme v běžném prostředí nastavit hodnotu na 0.  

Faktory, které ovlivňují detekci: Je obtížné dosáhnout přesného výsledku detekce. Někdy může 

být detekce omezena některými faktory: Úhel cíle zakopaného v půdě. Hloubka cíle. Úroveň oxidace 

cíle. Velikost cíle. elektromagnetické a elektrické rušení v okolí cíle. V oblasti s vysoce 

mineralizovanou půdou, v úrodné půdě nebo ve vlhkém písku se detektor ozve, i když v něm není 

žádný kov. V takovém případě můžete snížit citlivost nebo zvýšit číselnou hodnotu DISC. Mezitím 

zvyšte vzdálenost mezi hledací cívkou a zemí. V oblasti s výskytem odpadkového kovu můžete 

nastavit číselnou hodnotu DISC na 50. V tomto případě bude většina hřebíků a malých kousků železa 

eliminována. Kovové kopací nástroje budou mít také vliv na detekci, pokud se nacházejí v blízkosti 

vyhledávací cívky. Proto je lepší umístit je trochu dál.  

PÉČE A ÚDRŽBA:  

Váš detektor kovů je příkladem vynikajícího designu a řemeslného zpracování. Následující doporučení 

vám pomohou pečovat o váš detektor kovů, abyste se z něj mohli těšit dlouhá léta. S detektorem 

zacházejte jemně a opatrně. Pád může poškodit desky s obvody a pouzdra a může způsobit 

nesprávnou funkci detektoru. Detektor používejte pouze v prostředí s normální teplotou. Extrémní 

teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a poškodit pouzdra detektoru. Detektor 
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uchovávejte mimo dosah prachu a nečistot, které mohou způsobit předčasné opotřebení součástí. 

Detektor občas otřete vlhkým hadříkem, aby vypadal stále jako nový. K čištění detektoru 

nepoužívejte drsné chemikálie, čisticí rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. 

 


