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OSTRZEŻENIE!
PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA
URZĄDZENIA LUB PRZESZUKIWANIA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM
DZIAŁEM!
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OSTRZEŻENIA!
Niektóre metale znajdujące się pod ziemią przez długi czas i zawierające stal,
cynę, ołów lub np. galwanizowane mogą ulec korozji powodując w niektórych
przypadkach wrażenia zbliżone do złota.
Umiejscowienie metalowych przedmiotów pod ziemią może wpłynąć na
odczyty urządzenia powodując efekty typowe dla złota lub innych metali
szlachetnych.

1.

2.

3.

4.

Urządzenie zawiera niezwykle czułe układy elektroniczne - z uwagi
na to nigdy nie składaj i nie korzystaj z urządzenia przez
przeczytaniem instrukcji obsługi.
Nie rozpoczynaj szukania przed ustawieniem parametrów gruntu.
Urządzenie nie będzie działać poprawnie dopóki nie skonfigurujesz
ustawień gruntu.
W promieniu 10 metrów od urządzenia nie korzystaj z innego
wykrywacza ani żadnego sprzętu będącego źródłem fal
magnetycznych.
Chroń urządzenie przed nagłymi ruchami oraz wstrząsami.

7.

Nie wystawiaj cewki na bezpośrednie działanie wysokiej
temperatury, nie używaj nadmiernej siły podczas składania
urządzenia lub jego używania.
Bateria powinna być przechowywana w odpowiednim pojemniku,
należy zwrócić uwagę, by biegunów + oraz - nie łączył żaden
metalowy przedmiot.
Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury.

8.

Ładowanie baterii powinno odbywać się w temperaturze pokojowej.

9.

Nie wywieraj nacisku na wyświetlacz LCD.

5.

6.

10. Raz na miesiąc rozładuj baterię wkładając ją do urządzenia, a
następnie naładuj ponownie - dzięki temu przedłużysz jej
żywotność.
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AKCESORIA I PODZESPOŁY
1. Futerał oraz obudowa układów elektronicznych - jednostka centralna:
Do tego elementu podłączany jest detektor, słuchawki oraz joystick. Dodatkowo zawiera
także gniazdo baterii, jak również przechowuje wyniki pomiarów, prezentuje je na
wyświetlaczu LCD. Całość może być przenoszona w wygodny sposób.

2. Cewka do wyszukiwania powierzchniowego (210x315 mm):
Jest to element zawierający cewkę o rozmiarze 210x315 mm
umożliwiający użytkownikowi przeprowadzanie wyszukiwań
i
analizowanie wyników dzięki pomocy zestawu diod kontrolnych LED
umieszczonych na joysticku. Urządzenie to służy do wykrywania
niewielkich obiektów, takich jak monety. Można z niego korzystać
wyłącznie w trybie LED.

3. Cewka ogólnego zastosowania (360x440 mm):
Jest to element zawierający cewkę do zastosowań ogólnych.
Urządzenie nie zawiera wskaźnika LED, użytkownik może
obserwować wyniki wyszukiwania na wyświetlaczu LCD
znajdującym się na panelu głównym. Urządzenie to może
pracować wyłącznie w trybie LCD.
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4. Cewka do wyszukiwania głębokiego (600x1000 mm) wraz z torbą
Urządzenie
to zawiera cewkę, która została zaprojektowana do wyszukiwania na dużych
:

głębokościach. Do jego przenoszenia potrzebne są dwie osoby. Urządzenie wyposażone
jest we własną torbę transportową, może pracować tylko w trybie LCD. Przy ustawieniu
czułości na 60% możliwe jest wygodne wyszukiwanie bez zwracania uwagi na niewielkie
przedmioty i bez konieczności dostrajania rodzaju gruntu.

5. Baterie:

Bateria wielokrotnego ładowania litowo-polimerowa 14.8 V, 4 A
Napięcie baterii (min): 12 V
Napięcie baterii (maks): 14.8 V
Natężenie prądu: 4 A
Czas pracy na baterii: 4-6 godzin

6. Ładowarka baterii:

Urządzenie przeznaczone jest do ładowania baterii litowopolimerowych 14.8 V, 4A
Prąd wejściowy: AC 100-240 V / 50-60 Hz / 1A (instalacja w domu)
Prąd wyjściowy: DC 12 – 16.8 V / 400 mA
Czas ładowania: 10 godzin

7. Torba transportowa:
Służy do transportu oraz przechowywania jednostki centralnej,
cewek o rozmiarach 210x315 mm oraz 360x440 mm, jak również
pozostałych akcesoriów.

8. Słuchawki:

Zapewniają komunikację dźwiękową pomiędzy wykrywaczem oraz
użytkownikiem. Wodoodporne głośniki jednostki centralnej mogą
zostać wyłączone pozwalając na słuchanie dźwięków wydawanych
przez wykrywacz jedynie operatorowi.
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JEDNOSTKA CENTRALNA i JOYSTICK
JEDNOSTKA CENTRALNA

1.

SCAN: Przycisk pozwalający na analizę obiektu podczas przesuwania się nad nim.

2.

ACCEPT: Przycisk pozwalający na zaakceptowanie wybranej funkcji oraz powrót do
poprzedniego menu.

3.

SETTING: Przycisk pozwalający na przełączenie się do menu Ustawienia (Settings).

4.

GROUND: Przycisk pozwalający na przełączenie się do trybu Ustawienia gruntu
(Ground Setting).

5.

DEPTH: Przycisk pozwalający na przełączenie się do ekranu kolistego (średnicowego)
i przeprowadzenie analizy głębokościowej.

6.

RECORD: Przycisk pozwalający na przełączenie się do trybu nagrywania w celu
przygotowania raportu do późniejszej analizy.

7.

“ – “ : Przycisk minus.
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8.

RESET: Przywraca fabryczne ustawienia wykrywacza (Default Settings) kasując
parametry wprowadzone przez użytkownika.

9.

“+”:

Przycisk plus.

10. SOUND: Przycisk wykorzystywany do ustawiania parametrów dźwięku.
11. LIGHT: Przycisk wykorzystywany do regulowania jasności systemu LED.
12. SENSITIVITY: Tryb wykorzystywany przez system LED do ustawienia stopnia czułości.
13. GROUND: Przycisk służący do przełączania trybów ustawień gruntu.
14. Dioda LED sygnalizująca jeden z trybów Dźwięk, LED, Czułość lub Grunt, które należy
ustawić przed rozpoczęciem wyszukiwania.
15. Diody LED sygnalizujące poziom czułości w trybie LED.
16. Diody LED sygnalizujące poziom naładowania baterii w trybie LED.
17. ON/OFF:

Przełącznik wykorzystywany do włączania i wyłączania urządzenia
oraz wyboru trybów pracy wyświetlacza.

18. LCD: Wyświetlacz prezentujący dane użytkownikowi.
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JOYSTICK

1.

SCAN: Przycisk umożliwiając analizę znalezionego obiektu, gdy urządzenie
znajduje się nad znaleziskiem.

2.

CAVITY and MINERAL: Diody LED oznaczone jako “CAVITY and MINERAL”
sygnalizują wykrycie pustki lub minerałów podczas poszukiwań. Liczba
zapalonych diod związana jest z siłą uzyskanego sygnału. Zapalone wszystkie
diody oznaczają najmocniejszy odebrany sygnał.

3.

LARGE CAVITY LED: Dioda LED sygnalizująca obecność pustki. Świecąca dioda
Large Cavity oznacza wykrycie potencjalnie interesującego miejsca.

4.

METAL and MINERAL: Dioda LED METAL and MINERAL zapala się w momencie
napotkania metali lub minerałów. Liczba zapalonych diod związana jest z siłą
uzyskanego sygnału. Wszystkie diody oznaczają najmocniejszy odebrany sygnał.

5.

LARGE METAL LED: Dioda LED sygnalizująca obecność metali. Świecąca dioda
Large Metal oznacza wykrycie potencjalnie interesującego znaleziska.

6.

POWER LED: Dioda informująca o tym, że urządzenie jest włączone.

7.

PRECIOUS LED: Dioda informująca o obecności metalu szlachetnego.

8.

RESET KEY:
Przywraca fabryczne ustawienia wykrywacza (Default Settings)
kasując parametry wprowadzone przez użytkownika.
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MONTAŻ I ŁADOWANIE BATERII

1. Ładowanie baterii:

Usuń baterię z jednostki centralnej i podłącz do ładowarki. Podczas ładowania baterii
będzie świeciła się czerwona dioda LED, po pełnym naładowaniu kolor diody zmieni się na
zielony. Jeśli do ładowarki nie jest podpięta bateria lub jest ona w pełni naładowana,
zaświeci się dioda zielona.
Po naładowaniu odłącz baterię od ładowarki i umieść ją w jednostce centalnej.
Czas pełnego naładowania w pełni rozładowanej baterii wynosi 7 godzin.

2. Montaż:
Cewkę wyszukującą należy wyjąć z futerału, a następnie zmontować z teleskopowym
trzonkiem i zakręcić uchwyt mocujący. Oba elementy oznaczone są numerami 1 oraz 2 na
poniższym rysunku.
W celu przechowywania cewki w futerale należy uprzednio rozłączyć oba elementy.
Proces ten wykonuje się w kolejności odwrotnej do opisanej powyżej czynności montażu.
UWAGA: Nie należy zdejmować nakrętek łączących cewkę z trzonkiem i elementem
połączeniowym. Zdejmij sam trzonek tak, aby nie uszkodzić przewodu cewki, a
następnie umieść wszystkie elementy w futerale.
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Cewka do wyszukiwania powierzchniowego

Cewka do zastosowań ogólnych

Bateria

Jednostka centralna

Cewka do wyszukiwania
głębokiego
Słuchawki

PODŁĄCZENIE CEWKI WYSZUKUJĄCEJ

Przekazuje dane uzyskane przez cewkę do jednostki centralnej. 5-pinowy wtyk cewki
oznaczony na diagramie literą B należy podłączyć do tak samo oznakowanego gniazda
jednostki centralnej.

PODŁĄCZENIE JOYSTICKA

Joystick przekazuje dane do jednostki centralnej. 8-pinowy wtyk oznaczony na diagramie
literą A należy podłączyć do tak samo oznakowanego gniazda jednostki centralnej.

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Pozwala na przełączenie sygnałów dźwiękowych z zewnętrznego głośnika na słuchawki.
Wtyk oznaczony literą C na powyższym diagramie należy podłączyć do tak samo
oznaczonego gniazda jednostki centralnej.

MONTAŻ BATERII

Baterie pokazane na poprzedniej stronie należy zamontować w jednostce centralnej
zgodnie z kierunkiem pokazanym strzałkami i zamknąć pokrywę. Baterie umieszczone są
tak, że ich bieguny mają kontakt z odpowiednimi stykami znajdującymi się wewnątrz
pojemnika na baterie.
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KORZYSTANIE Z SYSTEMU LED
INFORMACJA: Wyświetlacz LED urzadzenia może być
wykorzystywany jedynie z cewką o rozmiarze 210x315 mm. Aby z
niego skorzystać zamontuj cewkę 210x315 zgodnie z
informacjami z działu "Montaż". W przypadku montażu cewki
innego rodzaju użytkownik zostanie o tym poinformowany
alarmem.
Urządzenie dysponuje dwoma niezależnymi systemami. Jednym
z nich jest system LED, a drugim system LCD. Przełączanie trybów możliwe jest przy
użyciu pokrętła wyboru trybów pracy.
Gdy urządzenie pracuje w trybie LED, oznacza to, że sygnalizacja odbywa się za pomocą
zestawu diod LED, a na joysticku zapalona jest dioda oznaczona jako Power.
Gdy urządzenie jest włączone, użytkownik może sprawdzić stan naładowania baterii
dzięki wskaźnikowi diodowemu.

Kontrola stanu naładowania baterii:
Spójrz na wskaźnik naładowania baterii urządzenia. Jeśli
zapalone są trzy diody, oznacza to pełne naładowanie
baterii. Dwie świecące diody oznaczają połowę baterii, a
jedna sygnalizuje niski stopień naładowania.
Miganie diod oznacza zbyt niski poziom baterii
wymagany do poprawnego funkcjonowania urządzenia.
Jeśli żadna dioda nie świeci, jest to równoznaczne z całkowitym rozładowaniem baterii. W
takim przypadku należy podłączyć baterię do ładowarki celem jej naładowania.

Wykorzystanie przełącznika LED oraz znaczenie sygnałów świetlnych LED:
Przełącznik "LED" wykorzystywany jest w celu
dostrojednia poziomu podświetlenia. Urządzenie
zaprojektowano zarówno do użytku w dzień, jak i w
nocy. Maksymalny poziom podświetlenia umożliwia
widoczność diod sygnalizacynch nawet w słoneczny
dzień. W ramach potrzeby jasność diod można
obniżyć, a nawet całkowicie je wyłączyć. Stopień
jasności reguluje się po włączeniu urządzenia,
świecenie diody w centralnej części panelu oznacza pracę w trybie LED.
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Po wciśnięciu przycisku Light można regulować poziom podświetlenia za pomocą
przycisków "+" oraz "-". Po ustawieniu wybranego poziomu jasności naciśnij przycisk
"Light" ponownie, aby powrócić do trybu szukania.
UWAGA: Podczas pracy w trybie LED wybór trybu “LIGHT, SOUND, SENSITIVITY,
GROUND” powoduje zapalenie diody w centralnej części panelu, informującej
użytkownika, że urzadzenie nie pracuje w trybie wyszukiwania. Powrót do trybu
wyszukiwania wymaga ponownego naciśnięcia przycisku użytego do zmiany trybu
pracy, zgaśnie wtedy dioda w środkowej części panelu.


Podczas pracy w trybie GROUND diody "Large Cavity" oraz "Large Metal" na
joysticku nigdy się nie zapalą.



Podczas pracy w trybie EXPLORE sygnał wystarczająco silny do zapalenia co
najmniej dwóch diod "Cavity and Mineral" na joysticku spowoduje także
zaświecenie się diody “Large Cavity”.



Podczas pracy w trybie EXPLORE sygnał wystarczająco silny do zapalenia co
najmniej dwóch diod "Metal and Mineral" na joysticku spowoduje także
zaświecenie się diody “Large Metal”.



Podczas pracy w trybie EXPLORE wykrycie metalu nieferrytowego spowoduje
zapalenie się dwóch diod na joysticku.

INFORMACJA: Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, wszystkie trzy diody sygnalizujące stan
baterii zaczną migać oraz rozlegnie się alarm dźwiękowy.
INFORMACJA: Gdy cewka jest niesprawna lub nie została podłączona, wszystkie cztery
diody "SENSIVITY" zaczną migać oraz rozlegnie się alarm dźwiękowy.

Wykorzystanie i zasada działania przycisku
SOUND:
Przycisk "SOUND" wykorzystywany jest w celu
dostrojenia poziomu głośności. Po jego naciśnięciu
można regulować głośność za pomocą przycisków
"+" oraz "-". W razie potrzeby użytkownik może
założyć słuchawki, a następnie przekierować dźwięk
z jednostki centralnej bezpośrednio na nie.
Gdy urządzenie pracuje w trybach Ground oraz Explore, informuje użytkownika za
pomocą wielotonowych dźwięków, w zależności od ustawień "Cavity and Metal".
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Użycie przycisku Reset:
Gdy urządzenie jest w użyciu, mogą pojawić się zakłócenia
pochdzące z otoczenia lub nierównomiernych ruchów cewki.
Zakłócenia te mogą spowotować zaświecenie się diod
sygnalizacyjnych i wywołanie alarmu dźwiękowego. Skutki
tych zakłóceń można usunąć resetując urządzenie.
Wykonuje się je naciskając przycisk Reset na spodzie
uchwytu.
Resetowania nie należy wykonywać, gdy cewka znajduje się nad znaleziskiem! Może ono
spowodować przyjęcie nieprawidłowych ustawień przez wykrywacz i pomijanie
podobnych obiektów. Resetowanie należy wykonywać zawsze z dala od znalezisk.
Nie zapomnij zresetować urządzenia po każdym użyciu! (Upewnij się, że podczas
resetowania w zasięgu urządzenia nie ma żadnego obiektu).

Wykorzystanie przycisku SCAN:

Przycisk wykorzystywany jest do analizy znaleziska w przypadku zaświecenia się diody
"Non-Ferrous". Obiekt, który spowodował jej zaświecenie zostanie po naciśnięciu "SCAN"
powtórnie przeskanowany. Jeśli po tej czynności dioda "Non-Ferrous" wciąż będzie
zapalona, będzie to oznaczało, że znaleziony obiekt może być metalem szlachetnym, jeśli
dioda zgaśnie - znalezisko wykonane jest ze stopu żelaza.

Dostrajanie poziomu czułości:
Po włączeniu urządzenia można dostroić jego czułość
przyciskiem
"SENSIVITY".
Użytkownik
zostanie
poinformowany o wybranym trybie czułości za pomocą
diody LED. Wybór żądanego poziomu czułości wykonuje
się za pomocą przycisków "+" oraz "-".

Dostępne są 4 poziomy czułości:
100: Jest to maksymalny dostępny poziom czułości. W tym trybie urządzenie potrafi
wykryć nawet najmniejsze metalowe obiekty znajdujące się na większych głębokościach.
Wysoka czułość będzie jednak powodowała trudniejsze użytkowanie urządzenia oraz
zwiększy podatność na zakłócenia. Z tego też powodu prawidłowe dostrojenie poziomu
jest bardzo ważną czynnością. Po wybraniu trybu czułości 100, należy ponownie
przeprowadzić dostrojenie rodzaju gruntu.
90: Jest to ustawienie wysokiego poziomu czułości. Zaleca się jego używanie wszędzie
tam, gdzie poziom 100 jest zbyt wysoki. Naturalnie charakteryzuje się niższą czułościa, ale
ma także mniejszą podatność na zakłócenia związane z niejednorodnością gruntu.
Po przejściu na poziom 90 z trybów o niższej czułości jak 70 lub 80 należy ponownie
przeprowadzić dostrojenie poziomu gruntu.
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80: Ten poziom jest wykorzystywany w gruntach o wysokiej zawartości minerałów oraz
zmiennej jednorodności. Charakteryzuje się on niską wykrywalnością niewielkich
obiektów metalowych. Po przejściu z trybu 70 należy ponownie przeprowadzić
dostrojenie poziomu gruntu.
70: Jest to najniższy poziom czułości. Na tym poziomie urządzenie jest najmniej wrażliwe
na rodzaj gruntu, jednak niewielkie metalowe obiekty będą trudne do wykrycia. Tryb ten
najlepiej sprawdza się przy wyszukiwaniu dużych obiektów metalowych oraz pustek.

CZYM JEST USTAWIENIE GRUNTU I JAK JE WYKONAĆ?
W naszym kraju rzeźba terenowa oraz rodzaje gleby są zmienne w zależności od obszaru.
W niektórych rejonach rodzaj gleby może się mocno różnić (piasek, piaskowiec, glina,
czerwona ziemia o wysokim stopniu zmineralizowania, formacje skalne itp.) .
Różnie w rodzaju gleby mogą powodować zakłócenia w pracy wykrywacza i wpływać na
skuteczność wykrywania metali lub pustek. Z tego też powodu należy przed
wyszukiwaniem ustawić odpowiedni typ gleby w parametrach wykrywacza. Odpowiednio
dobrany rodzaj gruntu pozwoli skutecznie przeszukiwać glebę i zminimalizuje liczbę
fałszywych alarmów oraz błędnych komunikatów.
Ustawienie gruntu to jeden z kluczowych elementów udanego wyszukiwania, dlatego też
użytkownik powinien być uważnym obserwatorem i umieć wykryć zmiany w glebie.
Powinien na bieżąco obserwować konsystencję gleby i dokonywać korekt ustawień
urzadzenia w przypadku otrzymywania fałszywych alarmów.
Ustawienie gruntu pozwala wykrywaczowi rozpoznać rodzaj gleby i w ten sposób uniknąć
generowania fałszywych alarmów spowodowanych przez naturalne zjawiska występujące
w danym rodzaju gruntu. Jeśli wybrany zostanie nieprawidłowy rodzaj gruntu,
urządzenien straci swoją czułość i zdolność odróżniania minerałów od metali oraz pustek.
Z tego też powodu należy jak najdokładniej przeprowadzić ustawienie gruntu.

Znajomość gleby w danym rejonie oraz rzeźby tereniu pozwoli na poprawne ustawienie
parametów urządzenia i zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu gruntu na
pracę wykrywacza.
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ETAPY USTAWIANIA GRUNTU
1. W celu ustawienia rodzaju gruntu włącz
urządzenie w trybie LED i naciśnij przycisk GROUND.
2. Upewnij się, że w zasięgu urządzenia nie ma
żadnych obiektów metalowych ani pustek w glebie.
Jeśli nie możesz wykonać konfiguracji wykrywacza w
danym miejscu, przejdź do innego odpowiedniego
obszaru. Nie można ustawić rodzaju gruntu w
pobliżu obiektów metalowych lub pustki. Musisz mieć na uwadze fakt, że Twój cel to
prawdziwy metal lub pustka, a nie zmineralizowana gleba.
3. Należy unieść cewkę na wysokość “40 cm” nad ziemią, po zresetowaniu urządzenia
obniżyć cewkę równolegle do powierzchni ziemi na wysokość 3-5 cm.
Reset

4.

Jeśli poprawnie ustawiono tryb gruntu, nie powinna się zapalić żadna z diod “Cavity and
Mineral” oraz “Metal and Mineral". Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy w
tym rejonie.

5. W przypadku zakłóceń spowodowanych przez glebę zapalone zostaną diody "METAL
and MINERAL" oraz "CAVITY and MINERAL”. Jeśli wpływ zakłóceń jest na tyle silny, że
spowoduje zapalenie dwóch lub więcej diod, dodatkowo uaktywni
się alarm dźwiękowy. W takim przypadku należy ponownie wykonać
dostrojenie rodzaju gruntu.
6. Jeśli zaświeci się dioda “METAL and MINERAL”:
 Unieś cewkę na wysokość 40 cm nad podłożem i naciśnij kilka
razy przycisk "+". Następnie zresetuj urządzenie.
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Reset



Obniż cewkę do wysokości 3-5 cm nad podłożem.

 Jeśli wpływ zakłóceń wywołanych podłożem został usunięty, nie zapali
się żadna dioda “Metal and Mineral” (diody "Cavity and Mineral" również
nie powinny się zaświecić.). Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do
pracy na tym obszarze.
 Jeśli zakłócenia w dalszym ciągu będą obecne, dioda "Metal and Mineral"
ponownie się zaświeci oraz rozlegnie się alarm dźwiękowy.
 W takim przypadku ponownie unieść cewkę na wysokość 40 cm nad
podłożem i naciśnij przycisk "+" kilka razy więcej niż poprzednim
razem oraz zresetuj urządzenie. Obniż cewkę nad ziemię. Jeśli znów
zapalą się diody i rozlegnie się alarm (liczba świecących się diod
powinna maleć przy każdym powtórzeniu), powtarzaj czynność tak
długo, dopóki zakłócenia zostaną usunięte.
7.

Jeśli zaświeci się dioda “CAVITY and MINERAL”:

 Unieś cewkę na wysokość 40 cm nad podłożem i naciśnij kilka razy przycisk "+".
Następnie zresetuj urządzenie.

Reset
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Obniż cewkę do wysokości 3-5 cm nad podłożem.

 Jeśli wpływ zakłóceń wywołanych podłożem został usunięty, nie zapali
się żadna dioda “Cavity and Mineral” (diody "Metal and Mineral" również
nie powinny się zaświecić.). Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do
pracy na tym obszarze.
 Jeśli zakłócenia w dalszym ciągu będą obecne, dioda “Cavity and Mineral"
ponownie się zaświeci oraz rozlegnie się alarm dźwiękowy.
 W takim przypadku ponownie unieść cewkę na wysokość 40 cm nad podłożem
i naciśnij przycisk "-" kilka razy więcej niż poprzednim razem oraz zresetuj urządzenie.
Obniż cewkę nad ziemię. Jeśli znów zapalą się diody i rozlegnie się alarm (liczba
świecących się diod powinna maleć przy każdym powtórzeniu), powtarzaj czynność tak
długo, dopóki zakłócenia zostaną usunięte.

Reset

Jeśli postępowanie według powyższych metod nie pozwoli na poprawne ustawienie
gruntu, należy obniżyć czułość urządzenia o jedną pozycję i powtórzyć konfigurację
rodzaju gruntu.
INFORMACJA: W razie problemów z ustawieniem gruntu w obszarze o twardym podłożu
(o wysokim współczynnik mineralizacji) można przeprowadzić wyszukiwanie mimo
zapalonej jednej diody “Metal and Mineral” oraz “Cavity and Mineral”.
INFORMACJA: Im niższa czułość urządzenia, tym mniejsze szanse na wykrycie metali.
INFORMACJA: Przeszukiwanie należy przeprowadzać w obszarze, w którym dokonywano
ustawień czułości.
INFORMACJA: Gdy przejdziesz na obszar o innym rodzaju gleby niż ten, dla którego
dokonałeś ustawień urządzenia, możesz otrzymać sygnały o występowaniu pustki lub
metalu. Gdy sygnalizacja stanie się ciągła, musisz przeprowadzić ponownie kalibrację
wykrywacza.

17

WYSZUKIWANIE PRZY UŻYCIU SYSTEMU LED


Po ustawieniu gruntu naciśnij przycisk "GROUND", gdy
zgaśnie dioda w środkowej części panelu, urządzenie jest
gotowe do pracy.



Aby zresetować cewkę, unieś ją na wysokość 40 cm nad
podłożem.



Trzymaj cewkę na wysokości 8-15 cm i równolegle do podłoża.
Możesz przeszukiwać otoczenie wykonując łagodne ruchy z
lewej na prawą i z powrotem lub idąc na wprost. Próbuj w ten
sposób namierzać obiekty pod ziemią. Gdy urządzenie wykryje
metalowy obiekt, zasygnalizuje to alarmem dźwiękowym oraz
zapaleniem diody "METAL and MINERAL" odpowiednio do
poziomu odebranego sygnału. Gdy urządzenie wykryje pustkę,
zaświeci się dioda “CAVITY and MINERAL” oraz rozlegnie alarm
dźwiękowy.



Gdy namierzony zostanie metalowy obiekt, urządzenie poinformuje o tym fakcie
sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym.
Gdy urządzenie uruchomi alarm nad danym miejscem należy je odsunąć od
znalezionego obiektu tak, by nie odbierało żadnego sygnału oraz zresetować. Jeśli
teraz ponownie najedziesz nad znaleziony obiekt, zapalenie lampki "CAVITY and
MINERAL" będzie oznaczało znalezienie pustki, a zapalenie "METAL and MINERAL"
zasygnalizuje, że znaleziony obiekt wykonany jest z metalu.
W razie potrzeby należy powtórzyć operację w celu upewnienia się, że znaleziony
obiekt został poprawnie zidentyfikowany.





Jeśli istnienie podejrzenie, że znaleziono obiekt wykonany
z metalu szlachetnego, na joysticku zapali się dioda
"PRECIOUS" informując o tym fakcie użytkownika.



Po otrzymaniu takiego powiadomienia należy nacisnąć
przycisk "SCAN" oraz ponownie przesunąć cewkę nad
znalezionym obiektem. Jeśli dioda "PRECIOUS" nie zgaśnie,
istnieje możliwość, że obiekt jest metalem szlachetnym.
Operacja ta pozwala uzyskać więcej informacji na temat
znaleziska.
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WYKORZYSTANIE TRYBU LCD

INFORMACJA: Tryb LCD dostępny jest wyłącznie w przypadku korzystania z cewek o
rozmiarach 360x440 mm oraz 600x1000 mm. Montaż cewki zarówno w rozmiarze
360x440 mm, jak i 600x1000 mm opisany jest w rozdziale "Montaż".
Urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne systemy. Jeden z
nich bazuje na diodach LED, drugi opiera się o wyświetlacz LCD.
Wybór trybu wyświetlania LCD dokonuje się za pomocą
ustawienia pokrętła w pozycji LCD.
Po włączeniu urządzenia użytkownik wybiera
żądany język za pomocą przycisków "+" oraz "-"m i
zatwierdza wybór przyciskiem "ACCEPT".

Gdy urządzenie jest włączone, wyświetlacz LCD jest
aktywny, a zainstalowana cewka zostanie
automatycznie wykryta i przygotowana do użycia.
W przypadku braku dostępnej cewki na
wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Ostrzeżenia dotyczące cewek i systemu:
Jeśli cewka lub system wygenerują błąd, w dolnej
części ekranu zapalona zostanie kontrolka "SEARCH
COIL FAULT" lub "SYSTEM FAULT" wraz z alarmem
dźwiękowym słyszalnym dla użytkownika. W takim
przypadku
użytkownik
powinien
wyłączyć
urządzenie oraz ponownie sprawdzić prawidłowość
połączeń cewki i jednostki centralnej. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy skontaktować
się z autoryzowanym serwisem.
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Kontrola poziomu naładowania baterii:
Urządzenie przełącza się trybu ustawiania
gruntu gdy tylko wykryje obecność cewki. W
dolnej części ekranu w tym trybie znajduje
się obszar zawierający informację o stanie naładowania baterii - użytkownik może
uzyskać dane dotyczące baterii kontrolując właśnie ten wskaźnik. Jeśli bateria jest
rozładowana, podłącz ją do ładowarki.

Konfiguracja ustawień dźwięku:
W celu dostrojenia dźwięku należy nacisnąć przycisk
“SETUP” (w dowolnym trybie pracy urządzenia).
Bieżący poziom głośności zostanie przedstawiony w
postaci procentowej.

Wybierz tryb "SOUND" za pomocą przycisków "+" oraz "-" podobnie, jak opisano to
powyżej. Po wybraniu trybu naciśnij przycisk "ACCEPT", ikona SOUND zmieni wtedy kolor
z żółtego na zielony. Ustaw żądany poziom głośności za pomocą przycisków "+" oraz "-" i
naciśnij przycisk ACCEPT. W ten sposób zakończyłeś konfigurację dźwięku, możesz
nacisnąć przycisk SETUP aby wrócić do poprzedniego trybu pracy urządzenia.

Konfiguracja intensywności podświetlenia:

W celu ustawienia jasności wyświetlacza w dowolnym trybie należy nacisnąć przycisk
"SETUP". Bieżący poziom podświetlenia zostanie przedstawiony w postaci procentowej.
Wybierz tryb "LIGHT" za pomocą przycisków "+" oraz "-" podobnie, jak opisano to
powyżej. Po wybraniu trybu naciśnij przycisk "ACCEPT", ikona LIGHT zmieni wtedy kolor z
żółtego na zielony. Ustaw żądany poziom jasności za pomocą przycisków "+" oraz "-" i
naciśnij przycisk ACCEPT. W ten sposób zakończyłeś konfigurację jasności, możesz
nacisnąć przycisk SETUP aby wrócić do poprzedniego trybu pracy urządzenia.
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Konfiguracja poziomu czułości:

W celu ustawienia czułości urządzenia w dowolnym trybie należy nacisnąć przycisk
"SETUP". Bieżący poziom czułości zostanie przedstawiony w postaci procentowej.
Wybierz tryb "SENSITIVITY" za pomocą przycisków "+" oraz "-" podobnie, jak opisano to
powyżej. Po wybraniu trybu naciśnij przycisk "ACCEPT", ikona SENSITIVITY zmieni wtedy
kolor z żółtego na zielony. Ustaw żądany poziom czułości za pomocą przycisków "+" oraz
"-" i naciśnij przycisk ACCEPT. W ten sposób zakończyłeś konfigurację czułości, możesz
nacisnąć przycisk SETUP aby wrócić do poprzedniego trybu pracy urządzenia.

Konfiguracja trybu detekcji żelaza:

W celu ustawienia trybu detekcji żelaza w dowolnym trybie należy nacisnąć przycisk
"SETUP". Bieżące ustawienie detekcji żelaza zostanie przedstawione w postaci
procentowej. Więcej szczegółów na temat tej funkcji oraz jej zastosowania znajdziesz w
dalszej części instrukcji.

Korzystanie z przycisku RESET:
Warunki środowiskowe oraz niezrównoważone
ruchy cewką mogą spowodować wystąpienie
zakłóceń w pracy urządzenia. W razie ich
wystąpienia odpowiednia informacja pojawi się na
wyświetlaczu, będzie jej także towarzyszył alarm
dźwiękowy. Należy w takiej sytuacji wykonać reset
urządzenia wciskając przycisk RESET, co spowoduje
usunięcie zakłóceń. Nie należy resetować wykrywacza gdy cewka znajduje się w pobliżu
jakiegoś obiektu! Może on rozkalibrować ustawienia cewki, w efekcie czego obiekt ten
przestanie być dla niej widoczny.
Procedurę resetowania należy przeprowadzić z dala od obiektów mogących wpłynąć na
pracę cewki.
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JAK WYKONAĆ USTAWIENIE GRUNTU?
Urządzenie po włączeniu domyślnie przechodzi w tryb
ustawienia gruntu. Należy przeprowadzić jego konfigurację
przed użyciem w terenie. Podczas wyszukiwania w glebie o
zmiennych parametrach należy ponownie dostroić
ustawienia gruntu, można to wykonać poprzez naciśnięcie
przycisku GROUND.

Etapy ustawienia gruntu:
1.

Gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb LCD,
automatycznie wyświetlone zostaną ustawienia gruntu.

2.

Podnieś cewkę na wysokość 40 cm nad podłożem i naciśnij
przycisk "RESET".

3.

W trybie ustawienia gruntu wartość parametru gruntu
wyświetlana będzie jako "Ground Effect". Wartość ta będzie się
zmieniać w trakcie konfigurowania urządzenia.
(INFORMACJA: w celu dostrojenia urządzenia należy unieść cewkę na wysokość ok.
40 cm nad podłożem, w przeciwnym wypadku urządzenie otrzyma błędne dane.)

4.

Upewnij się, że w miejscu, w którym ustawiasz parametry gruntu wykrywacza nie ma
obiektów metalowych, ani pustek w ziemi. Jeśli stoisz w miejscu, które nie spełnia
tych warunków, znajdź odpowiednie do tego celu.

5.

Użytkownik powinien podnieść cewkę na wysokość ok. 40 cm nad podłożem,
nacisnąć przycisk RESET i opuścić ją do wysokości 3-5 cm równolegle do powierzchni.
Jeśli wystąpią zakłócenia, należy podnieść cewkę ponownie i nacisnąć kilka razy
przycisk "+", a następnie RESET i opuścić cewkę na 3-5 cm od podłoża. Proces ten
należy powtarzać tak długo, aż zakłócenia od gruntu zostaną zneutralizowane. Osiąga
się to wtedy, gdy urządzenie nie emituje sygnałów dźwiękowych podczas opuszczania
w stronę podłoża. Wtedy można ustawić cewkę na wysokości roboczej wynoszącej
8-15 cm od podłoża i przełączyć się na tryb szukania poprzez naciśnięcie przycisku
"ACCEPT". Wysokość 8-15 cm jest optymalna dla potrzeb uzyskania jak najlepszych
wyników szukania.
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6.

Jeśli urządzenie nie odbiera zakłóceń z gruntu,
wtedy na wyświetlaczu pojawia się informacja o
treści "Ground Setting 100% Completed”.
Wykrywacz jest gotowy do pracy, przełącz się w
tryb szukania naciskając przycisk ACCEPT.

7.

W
przypadku
wystąpienia
zakłóceń
odpowiednia informacja pojawi się na
wyświetlaczu wraz z belką zatytułowaną
"GROUND ADJUST". W celu usunięcia zakłóceń
użyj przycisków "+" oraz "-" do momentu, w
którym zakłócenia znikną, a na ekranie pojawi
się komunikat “Ground Setting 100%
Completed”.

8.

Po naciśnięciu przycisku "+" lub "-" unieś cewkę na 40 cm nad podłoże i naciśnij
przycisk RESET. Następnie opuść urządzenie na wysokość 3-5 cm nad powierzchnię
gruntu i obserwuj komunikaty na wyświetlaczu. Jeśli zakłócenia wystąpią ponownie,
powtórz cały proces od początku.

9.

Jeśli nie udało Ci się usunąć zakłóceń pochodzących od podłoża, zmniejsz czułość
cewki o jeden stopień i spróbuj ponownie.

10.
Po usunięciu zakłóceń od podłoża naciśnij przycisk ACCEPT i przełącz się do trybu
szukania.
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SZUKANIE Z WYKORZYSTANIEM LCD


Po zakończeniu ustawiania gruntu, naciśnij
przycisk ACCEPT, żeby przełączyć się do trybu
przeszukiwania.



Utrzymuj cewkę na wysokości 8-15 cm nad podłożem i
równolegle do niego. Możesz wykonywać łagodne ruchy z
lewej na prawą stronę lub iść na wprost. Próbuj odnajdywać
obiekty według tego sposobu.



Gdy urzadzenie wykryje obiekt metalowy lub
pustkę, wyemituje alarm dźwiękowy, a na
ekranie pojawi się informacja w postaci pasków
nazwanych CAVITY (pustka), METAL, IRON
(żelazo)
oraz
VALUABLE
(wartościowe)
określających
siłę
odebranego
sygnału.
Jednocześnie na wykresie powyżej pasków
można obserwować sygnał odbierany przez
cewkę. Metale generują wykres wychylony w
górę, a jeśli linia jest poniżej osi, mamy pustkę.
Echo gruntu może pokrywać się razem z
obiektem, będzie wtedy również wyświetlane
na wykresie. Będzie ono oznaczone jako CAVITY
(pustka) lub METAL.





Jeśli znalezionym obiektem jest pustka
(CAVITY), wzrośnie wtedy pasek CAVITY, a
wykres spadnie poniżej osi. Pasek CAVITY
wyraża w % siłę echa generowanego przez
znaleziony obiekt.
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Jeśli znaleziony obiekt jest metalem
szlachetnym, spowoduje on wzrost pasków
METAL oraz VALUABLE (wartościowe), ich
wartości wyrażają w % siłę uzyskanego sygnału.
Rodzaj sygnału odebranego przez cewkę można
zaobserwować na wykresie ponad paskami.



Jeśli znalezisko jest bezwartościowym stopem,
zostanie to uwidocznione poprzez wzrost
pasków
METAL
oraz
IRON
(żelazo),
wyrażających w % siłę uzyskanego sygnału.



Gdy urządzenie wyemituje sygnał alarmowy nad dowolnym obszarek, należy je
odsunąć od znaleziska i zresetować w miejscu, w którym nie odbiera ono żadnego
sygnału. Następnie należy ponownie przesunąć cewkę nad znalezisko. Jeśli wartość
paska CAVITY wzrośnie, mamy do czynienia z pustką. Jeśli zaobserwujemy wzrost
pasków METAL oraz VALUABLE lub IRON, znaleziono obiekt metalowy. W razie
potrzeby można ponownie zresetować wykrywacz i znów przesunąć cewkę nad
znalezisko, pozwoli to na upewnienie się co do poprawności uzyskanych wyników.
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ODCZYT WSKAZAŃ OSCYLOSKOPU

Oscyloskop tworzy wykres pozwalający poznać zarys obiektu znajdującego się pod
ziemią. Pomaga oszacować kształt oraz liczbę obiektów oraz głębokość, na jakiej się
znajdują. Jest także nieocenioną pomocą podczas określania, czy źródłem sygnału jest
obiekt metalowy, czy też minerał, wystarczy przeanalizować generowany wykres.
1- Znalezisko jest małym obiektem
metalowym, tuż pod powierzchnią;

5- Znalezisko jest dużym obiektem
metalowym, położonym głęboko;

2- Znalezisko to kilka małych obiektów
metalowych, tuż pod powierzchnią;

6- Znalezisko jest dużym obiektem
metalowym, na dużej głębokości;

3- Znalezisko to kilka małych obiektów
metalowych, na średniej głębokości;

7- Znalezisko jest pustką znajdującą się
tuż pod powierzchnią;

4- Znalezisko jest dużym obiektem
metalowym, położonym płytko;

8- Znalezisko jest pustką znajdującą się na
średniej głębokości;
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9- Znalezisko jest pustką znajdującą się
na dużej głębokości;

11- Jeśli na oscyloskopie pojawi się
prosta linia blisko osi centralnej,
oznacza
to
wysoki
stopień
zmineralizowania gleby. Należy w takim
przypadku ponownie dokonać ustawień
gruntu w urządzeniu.

10- Znalezisko to obiekt metalowy wewnątrz
pustki;

lub

Jeśli wykres gwałtownie rośnie, a następnie w podobny sposób opada, nie ma wtedy
potrzeby szacowania głębokości. Taki ostry kształt wykresu oznacza, że obiekt znajduje
się bardzo blisko powierzchni. Oscyloskop nigdy nie wygeneruje wykresu w postaci linii
prostej jeśli odbierze sygnał od rzeczywistego obiektu - zawsze efektem będzie sinusoida.
Wykres blisko osi oznacza większą głębokość znaleziska, a oddalony od niej sygnalizuje, że
obiekt położony jest płytko pod powierzchnią.

Funkcja wykluczania stopów ferrytowych:
Urządzenie potrafi odfiltrować bezwartościowe
metalowe znaleziska i powiadomić użytkownika w
razie potrzeby. W tym celu należy rozpocząć od
wyłączenia trybu IRON (żelazo). Naciśnij przycisk
SETUP, za pomocą przycisku "+" wybierz tryb IRON
i naciśnij ACCEPT. Przesuń zielone podświetlenie
na OFF (wyłączony) i naciśnij ponownie przycisk
ACCEPT.
Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk SETUP w celu powrócenia do
poprzedniego trybu. Od tego momentu urządzenie będzie pomijać bezwartościowe
metalowe znaleziska. Aby ponownie móc je wykrywać, należy powtórzyć opisane powyżej
czynności z tą jednak różnicą, że w trybie IRON należy wybrać opcję ON (włączony).
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Tworzenie raportu dzięki analizie obiektu:
Aby uzyskać raport dzięki przeprowadzeniu analizy
obiektu należy w trybie wyszukiwania wykonać
poniższe kroki:
 Po wykryciu obiektu odsuń od niego cewkę
i naciśnij przycisk RESET.




Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN
(skanuj) przesuwając jednocześnie cewkę
powoli nad znaleziskiem. W ten sposób
urządzenie analizuje znaleziony obiekt.
Po przesunięciu cewki nad obiektem puść
przycisk SCAN.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie wyświetli
grafikę o nazwie ANALYSIS REPORT (raport z
analizy). Będzie on zawierał rodzaj metalu z jakiego
wykonany jest obiekt, rozmiar oraz inne cechy
szczególne znaleziska.

Wykrywanie głębokości, na jakiej znajduje się obiekt:
W celu wykrycia głębokości znaleziska:
 Po wykryciu obiektu naciśnij przycisk DEPTH
(głębokość).
 Najpierw należy określić rozmiary obiektu,
można tego dokonać korzystając z funkcji
pomocy w menu użytkownika.
 Dostęp do menu
pomocy uzyskasz
podświetlając na żółto ikonę HELP (pomoc)
klawiszami "+" oraz "-".
 Naciśnij przycisk ACCEPT po zaznaczeniu menu
HELP.
 Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na
temat szacowania rozmiarów obiektu.
 Aby wprowadzić oszacowaną szerokość
obiektu, za pomocą przycisków "+" oraz "-"
podświetl na żółto pole Width (szerokość) i
naciśnij przycisk ACCEPT. Podświetlenie
powinno wtedy zmienić kolor na zielony.
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Za pomocą klawiszy "+" oraz "-" wybierz
szacunkową szerokość. Naciśnij przycisk
ACCEPT żeby zatwierdzić wprowadzone dane.
Podświetlenie zmieni kolor na żółty.
Aby wprowadzić oszacowaną długość obiektu,
za pomocą przycisków "+" oraz "-" podświetl na
żółto pole Length (długość) i naciśnij przycisk
ACCEPT. Podświetlenie zmieni kolor na zielony.
Za pomocą klawiszy "+" oraz "-" wybierz
szacunkową długość. Naciśnij przycisk ACCEPT
żeby zatwierdzić wprowadzone dane.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN, przesuń
cewkę nad znaleziskiem i puść przycisk SCAN.
Po wykonaniu tych czynności urządzenie
zaprezentuje wynik analizy (Analysis Report)
zawierający informację na temat metalu lub
pustki, rozmiarów oraz innych parametrów.
Naciśnij przycisk ACCEPT, aby wyjść z tego
raportu.
Przełączenie do trybu DEPTH (głębokość) lub
wyszukiwania dokonuje się naciśnięciem
przycisku DEPTH.
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Zapisywanie oraz analiza zapisanych raportów:
Urządzenie potrafi zapisać uzyskany raport z
analizy obiektu:
 Po przygotowaniu raportu (Analysis
Report) naciśnij przycisk RECORD.










Gdy na wyświetlaczu pojawi się
komunikat o zakończeniu zapisywania,
naciśnij przycisk ACCEPT.
Aby przejrzeć zapisane raporty w
późniejszym terminie, naciśnij przycisk
RECORD aby otworzyć menu zapisywania.
Dostępne raporty można przejrzeć przy
pomocy przycisków "+" oraz "-".
Naciśnij przycisk ACCEPT w menu
RECORD. W górnej części ekranu
dostępne są dwa przyciski Delete (usuń)
oraz Exit (wyjście). Wyboru dokonuje się
przyciskami "+" oraz "-".
Aby opuścić menu podświetl opcję Exit i
naciśnij przycisk ACCEPT.
Aby usunąć wybrany zapisany raport,
podświetl opcję Delete i naciśnij przycisk
ACCEPT.
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DANE TECHNICZNE
Cewka powierzchniowa

Cewka uniwersalna

Cewka głębokościowa

210x315

360 x 440

600 x 1000

Rozmiary (mm)
Częstotliwość
Tryb pracy

12.5 kHz (VLF)
LED

LCD

Średnica obiektu (cm)

LCD

Głębokość (cm)

Moneta (16.50 mm)

23

-

-

Moneta (20.50 mm)

27

-

-

Moneta (26.15 mm)

33

-

-

5x5

50

56

56

10x10

70

75

96

20x20

95

110

154

30x30

113

132

185

40x40

120

154

226

50x50

138

176

260

60x60
155
189
292
Wartości podane powyżej nie są danymi teoretycznymi, zostałe uzyskane podczas
testów obiektów metalowych. Wraz ze wzrostem średnicy obiektu rośnie także zasięg
głębokości, na jakiej może on zostać wykryty, zgodnie z danymi w tabeli. Metale
przebywające w ziemi przez długi czas tworzą pole magnetyczne wokół siebie, które
działa podobnie jak nadajnik. Oznacza to, że mogą zostać wykryte nawet na 3- lub 4krotnie większej głębokości.

BATERIA ORAZ ŁADOWARKA
Bateria

16.8 V, 3.3 A - bateria litowo-polimerowa.

Napięcie robocze

12 V – 16.8 V

Natężenie prądu baterii

3.3 A

Ładowarka

16.8 v 500 mA - ładowarka baterii litowo-polimerowych.

Prąd wejściowy

AC 100-240 v / 50-60 Hz / 180 mA (typowe instalacje)

Prąd wyjściowy

DC 16.8 V / 500 mA
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AKCESORIA
Torba z cordury do
przechowania całego
zestawu.

Słuchawki

Wzmocniona torba z
cordury, z podwójnym
zamkiem, na cewkę
głębokościową

Ładowarka
uniwersalna
100 - 240 V,
50 oraz 60 Hz

Skórzana torba na
jednostkę centralną do
powieszenia na ramieniu

Bateria
litowo-polimerowa

Ładowarka
samochodowa
(opcjonalnie)

Gwarancja: 2 lata
INFORMACJA: Bateria, torby, słuchawki oraz
ładowarka nie są objęte gwarancją.
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