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1) Tlačidlo zapnutia / vypnutia
2) Tlačidlo režimu vyhľadávania
3) Režimy vyhľadávania
4) Tlačidlo preladenia
5) Tlačidlá a graf hlasitosti
6) Tlačidlá a graf citlivosti
7) Graf sily signálu
8) Varovné ikony
9) Ikona batérie
10) Ikona bezdrôtového pripojenia

Zapnutie / vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo          až kým sa prístroj 
nezapne. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo, kým nezhasne 
osvetlenie displeja.

Preladenie
Používa sa na preladenie zariadenia v statickom režime. Pre preladenie stlačte  
toto tlačidlo jeden krát.

Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte hlasitosť.

Citlivosť
Nastavenie hĺbkového výkonu. Používa sa aj na elimináciu 
okolitých elektromagnetických signálov  a rušení prenášaných zo 
zeme.

Nastavenie citlivosti sa skladá z 8 úrovní a je preddefinované pre každý režim. Každý 
režim začína s predvoleným nastavením citlivosti a podľa potreby ho môžete manuálne 
upraviť.

Poznámka: Ak je pôda vysoko mineralizovaná, (čo spôsobí preťaženie zariadenia), 
znížte citlivosť, kým z obrazovky nezmizne ikona upozorňujúca preťaženie.

Frekvenčný posun
Používa sa na elimináciu elektromagnetického rušenia, ktoré zariadenie 
prijíma z iného detektora, ktorý pracuje v rovnakom frekvenčnom rozsahu v 
blízkosti alebo v jeho okolí. Ak pri vyhľadávaní dôjde k prílišnému rušeniu, 
môže to byť spôsobené aj miestnymi elektromagnetickými signálmi alebo 
nastavením príliš vysokej citlivosti.

Ak chcete frekvenciu posunúť, stlačte a podržte tlačidlo na tri sekundy, 
keď je prístroj zapnutý. Rámik okolo ikony začne blikať. Zmeňte frekvenciu 
pomocou tlačidiel citlivosti +/-.

Poznámka: Ak počas 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie sa vráti 
späť na hlavnú obrazovku.

Posun frekvencie sa prejaví na ľavej strane grafu. Ľavá strana grafu sa 
začne vyplňovať pri stlačení tlačidla + a vyprázdňovať pri stlačení tlačidla 
mínus. Frekvenčný posun pozostáva z 5 nastavení a hodnota 3 je centrálna 
frekvencia.

Režimy vyhľadávania
K dispozícii sú 2 režimy vyhľadávania: Statický (bezpohybový) a Dynamický 
(pohybový). Stlačením tlačidla         vyberte režim.

Statický režim
Toto je režim bez pohybu. Inými slovami, zariadenie vygeneruje zvukovú 
odozvu, keď držíte cievku nad cieľom v nehybnom stave bez toho, aby ste 
s ňou pohybovali. Zvuková reakcia sa zvyšuje, keď sa cievka približuje k 
cieľu. Tento režim sa odporúča pre väčšie a hlbšie kovy.

V statickom režime zariadenie vygeneruje 
rovnaký zvukový tón pre všetky kovy. Keď 
sa zistí cieľ, graf sa vyplní zľava doprava 
podľa sily signálu kovového cieľa.

Threshold - prahovú hodnotu nemôže užívateľ v tomto režime nastaviť. Zmeny 
v pôde a teplote môžu viesť k posunom tejto hodnoty. Tieto posuny sa odrazia 
v grafe sily signálu buď pozitívnym spôsobom (pravá strana) alebo 
negatívnym spôsobom (ľavá strana). Zariadenie môže vydávať počuteľnú 
odozvu v pozitívnych hodnotách, ale nie v negatívnych. Keď sa prah posunie, 
stlačte jednkrát tlačidlo preladenia Retune, aby ste detektor preladili. 
Odporúča sa pravidelné preladenie ak vyhľadávate v tomto režime.

POZOR! Pre stabilnejšiu prevádzku skúste cievku udržiavať  v rovnakej výške 
nad zemou, v akej ste detektor preladili.

POZOR! Ak detektor preladíte nad kovovým cieľom, prah sa posunie na 
negatívnu stranu a zariadenie už nebude detekovať cieľ. Okrem toho sa zníži 
aj hĺbkový výkon detektora.

Dynamický režim
V tomto režime zariadenie vydáva nízky tón pre železné kovy a vysoký tón 
pre neželezné kovy.

Keď zariadenie detekuje železný kov, ľavá strana grafu sa vyplní 
v závislosti na sile signálu.

Keď zariadenie detekuje neželezný kov, pravá strana strana grafu 
sa vyplní v závislosti na sile signálu.
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Obrazovka a ovládanie



Montáž

(2) Na spojenie strednej tyče s 
hornou a spodnou tyčou otvorte 
naplno páky zámkov. Po nastavení 
dĺžky tyčí na vašu výšku stlačte páky 
zámkov na zaistenie.

(1) Po zasunutí podložiek umiestnite  
spodnú tyč do kĺbu na vyhľadávacej 
cievke. Upevnite skrutkou a maticou. 
Nezaťahujte príliš silno.

(3) Kábel vyhľadávacej cievky naviňte 
na hriadeľ bez prílišného natiahnutia. 
Potom zapojte konektor vyhľadávacej 
cievky do konektora na ovládacom 
boxe a zaistite utiahnutím matice. 
Počas uťahovania môžete počuť 
kliknutia, ktoré naznačujú, že 
konektor je zatiahnutý.

(4) Pre nastavenie lakťovej opierky 
zatlačte červený zámok. Opierku 
nastavte posunutím dopredu alebo 
dozadu a zaistite zatlačením červeného 
zámku v opačnom smere. Vložte popruh 
lakťovej opierky tak, ako je to 
znázornené na obrázku, nastavte ho na 
veľkosť ramena a dotiahnite.

Varovné ikony
Upozornenie na slabú batériu
Ikona batérie na displeji zobrazuje stav batérie. Po znížení napätia sa tiež znížia 
pruhy vo vnútri ikony batérie. Keď je batéria vybitá, ikona batérie začne blikať.

Skontrolujte cievku
Indikuje prerušenie signálu vysielača vyhľadávacej cievky. Konektor vyhľadávacej 
cievky môže byť nepripojený, uvoľnený, odpojený alebo vyhľadávacia cievka 
môže mať poruchu. Ak problém pretrváva aj po výmene vyhľadávacej cievky, 
môže to znamenať problém v riadiacom obvode cievky.

Preťaženie
Plytké a veľké ciele môžu spôsobiť preťaženie a zariadenie začne vytvárať 
nepretržitý zvuk, ktorý sa podobá siréne. Na displeji sa súčasne zobrazuje ikona 
preťaženia          V takom prípade zdvihnite vyhľadávaciu cievku, až kým ikona 
nezmizne.

POZOR! Ak je batéria takmer vybitá, môže dôjsť k odpojeniu a nespárovaniu slúchadiel! 
4. Modrá LED dióda na druhej strane slúchadiel začne blikať každé 2 sekundy.
5. Zapnite detektor a súčasne stlačte tlačidlo citlivosti + a tlačidlo NEPÚŠŤAJTE, kým 

ikona bezdrôtového pripojenia           v dolnej časti obrazovky nezačne blikať.

6. Keď je spárovanie úspešné, zvuk detektora bude počuť cez slúchadlá a modrá LED 
dióda začne blikať každú sekundu. Okrem toho sa rozsvieti ikona bezdrôtového 
pripojenia. Ak párovanie nie je úspešné, ikona bezdrôtového pripojenia bude naďalej 
blikať. V takom prípade zopakujte vyššie uvedené kroky.

7. Ak je párovanie úspešné, ale vyskytne sa akékoľvek rušenie zvuku alebo rušenie od 
iného detektora, stlačte na 3 sekundy tlačidlo režimu vyhľadávania       . Orámovanie 
označujúce zvolený režim začne blikať. Zmeňte kanál pomocou tlačidiel hlasitosti plus 
(+) a mínus (-). Detektor má celkovo 20 kanálov. Ak sa na pravej strane obrazovky v 
grafe nezobrazujú žiadne pruhy, znamená to, že bezdrôtové pripojenie je vypnuté. Ak 
bezdrôtové slúchadlá nepoužívate, odporúča sa vypnúť bezdrôtové pripojenie.

8. Po dokončení párovania sa slúchadlá a detektor automaticky pripoja pri nasledujúcom 
spustení detektora a slúchadiel.

9. Na nastavenie hlasitosti použite nastavenie hlasitosti na detektore.

Bezdrôtové pripojenie
TMD-101 má zabudovaný bezdrôtový modul, ktorý umožňuje pripojenie bezdrôtových 
slúchadiel. Pokyny pre párovanie bezdrôtových slúchadiel Nokta Makro 2,4 GHz 
(predávaných samostatne) nájdete nižšie:

1. UISTITE SA, ŽE JE DETEKTOR VYPNUTÝ!
2. Zatlačte biele tlačidlo na slúchadlách do polohy „ON“ kým sa neozve pípnutie 

signalizujúce stav batérie.

3. Slúchadlá vydajú niekoľko pípnutí, ktoré indikujú stav batérie: Päť pípnutí pre úplne 
nabitú batériu, štyri, tri, dve pípnutia, ktoré signalizujú zníženie nabitia a jedno pípnutie, 
ak je batéria slabá. Keď sa batéria blíži k úplnému vybitiu, slúchadlá začnú vydávať v 
krátkych intervaloch nepretržité pípnutia, čo oznamuje okamžitú potrebu nabiť batériu.

Aktualizácia softvéru
TMD-101 má možnosť aktualizácie softvéru. Všetky aktualizácie softvéru vykonané po 
uvoľnení zariadenia na trh budú oznámené na webovej stránke produktu spolu s 
pokynmi na aktualizáciu.

Výrobné nastavenia
Počas stlačenia tlačidla preladenia        zapnite detektor. Keď sa rozsvieti osvetlenie 
displeja, uvoľnite tlačidlo preladenia. Graf sa vyplní a vyprázdni, ikona batérie sa vyplní a 
zariadenie sa vráti späť na výrobné nastavenia.
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