
Zapnutie/Vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo až kým sa 
graf nezačne postupne vypĺňať. Ak chcete zariadenie vypnúť stlačte a 
podržte tlačidlo, až kým nezhasne displej.

Citlivosť
Nastavenie hĺbkového výkonu. Používa sa tiež na 
elimináciu elektromagnetických signálov z okolitého 
prostredia a signálov prenášaných zo zeme.

Nastavenie citlivosti má 8 stupňov a je prednastavené pre každý 
režim. Každý mód začína na svojom základnom nastavení citlivosti,  
ale dá sa v prípade potreby upraviť manuálne. 

Poznámka: Ak je zem vysoko mineralizovaná, môže to spôsobiť 
preťaženie zariadenia. V takom prípade znížte nastavenie citlivosti, až 
kým ikona         upozorňujúca na preťaženie nezmizne z displeja.  

Pinpoint 
Lokalizácia stredu alebo presnej polohy detekovaného cieľa.

Presná lokalizácia cieľa:
1- Akonáhle je objekt detekovaný, presuňte vyhľadávaciu cievku 
nabok tak, aby už nereagovala na cieľ a stlačte tlačidlo Pinpoint      

2- Držte tlačidlo stlačené a presúvajte vyhľadávaciu cievku pomaly a 
paralelne so zemou bližšie k cieľu.

3- Zvuk signálu sa zosilní a zmení výšku pri približovaní cievky k 
stredu cieľa. Zároveň bude stupnica na obrazovke klesať alebo stúpať 
v závislosti od sily signálu.

4- Označte polohu kde je signál najsilnejší použitím nástroja alebo 
nohy.

5- Postup opakujte po otočení o 90 stupňov. Opakovanie z rôznych 
uhlov a smerov zaručí zúženie oblasti a čo najpresnejšie lokalizovanie 
polohy cieľa. 

Posun frekvencie
Používa sa na elimináciu elektromagnetického rušenia, ktoré zariadenie prijíma 
z iného detektora, ktorý pracuje v rovnakom frekvenčnom rozsahu v blízkosti 
alebo z okolia.. Ak je take´to rušenie veľké keď je vyhľadávacia cievka 
zdvihnutá vo vzduchu, môže to byť spôsobené lokálnymi elektromagnetickými 
signálmi, alebo príliš vysokým nastavením citlivosti.

Pre posun frekvencie, stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo “M”        keď je 
zariadenie zapnuté. Rámik okolo ikony vyhľadávacích módov začne blikať. 
Použitím tlačidiel +/- zmeníte frekvenciu.

Poznámka: Ak nebude počas 5 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo zariadenie sa 
vráti na hlavnú obrazovku. 

Posun frekvencie bude indikovaný na ľavej strane stupnice, kedy začne stúpať 
alebo klesať v závislosti od stláčania +/- tlačidiel citlivosti. Frekvencia má 10 
úrovní pričom 5 je stredová frekvencia.

UPOZORNENIE!  Pri každom spustení sa nastavenie frekvencie vráti na strednú 
hodnotu 5.

Vyhľadávacie módy
Prístroj má dva vyhľadávacie módy: Všetky kovy a Diskriminačný. 
Stlačením tlačidla M       vyberiete mód.

Všetky kovy
V tomto móde zariadenie neposkytuje rozlišovanie pomocou tónov 
a vydáva rovnaký tón pre všetky typy cieľov. 

Diskriminačný mód
V tomto móde, zariadenie neposkytuje žiaden tón pre železné kovy a 
vydáva vysoký tón pri detekcii neželezných kovov.

V oboch vyhľadávacích módoch:

Keď zariadenie zaregistruje železný kov, zaplní sa ľavá 
strana stupnice podľa sily signálu cieľa. 

Ak zariadenie zaregistruje neželezný kov, zaplní sa pravá 
strana stupnice podľa sily signálu cieľa.

Ovládací displej

LED osvetlenie
Je to svetlo určené na osvetlenie oblasti ktorú skenujete počas hľadania v noci 
alebo na tmavých miestach. Pre aktiváciu LED osvetlenia, pri zapnutom 
detektore stlačte tlačidlo pinpoint zárověn s tlačidlom pre zníženie hlasitosti (-)  
Osvetlenie nefunguje pokiaľ je zariadenie vypnuté. Odporúčame zapínať 
osvetlenie len v prípade potreby, pretože sa zvýši spotreba batérie.Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo - nastavujete hlasitosť.
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1) Tlačidlo zapnutia / vypnutia
2) Tlačidlo režimu vyhľadávania
3) Režimy vyhľadávania
4) Tlačidlo Pinpoint
5) Tlačidlá a stupnica hlasitosti
6) Tlačidlá a stupnica citlivosti
7) Stupnica sily signálu
8) Varovné ikony
9) Ikona batérie

10) Ikona bezdrôtového pripojenia



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) Ak chcete nastaviť lakťovú
opierku, 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.

Výstražné ikony

Upozornenie na slabú batériu
Ikona batérie na displeji zobrazuje stav batérie. Keď sa úroveň nabitia 
zníži, pruhy vnútri ikony batérie sa tiež znížia. Keď je batéria vybitá, 
ikona batérie začne blikať.

Skontrolujte cievku
Toto upozornenie indikuje narušenie prenosu signálu vyhľadávacej 
cievky. Konektor cievky môže byť nepripojený, povolený, bez kontaktu, 
alebo môže mať cievka poruchu. Ak problémy pretrvávajú aj po 
výmene cievky, môže byť chyba v kontrolnom obvode cievky.

Preťaženie
Plytko umiestnené alebo veľké objekty môžu spôsobiť preťaženie a 
zariadenie začne  vydávať nepretržitý tón pripomínajúci sirénu. 
Zároveň sa na displeji zobrazí ikona preťaženia       . V tom prípade 
zdvihnite cievku do hora až kým ikona nezmizne.

Gold Finder 2000 má možnosť aktualizácie softvéru. Všetky aktualizácie po 
uvedení zariadenia na trh budú oznamené na stránke produktu spolu s 
inštrukciami.

ZÁRUKA
Tento produkt má záruku 2 roky od zakúpenia. Pre viac informácií o záruke 
navštívte stránku www.noktadetectors.com

Okamžite po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo “M”    . Keď sa na 
obrazovke rozsvieti svetlo pustite tlačidlo “M”. Stupnica bude stúpať a klesať, 
ikona batérie sa vyplní a zariadenie sa vráti späť do výrobných nastavení.

Zmena kanálu beztrôtového pripojenia
Pre zmenu kanálu stlačte a podržte na zapnutom zariadení 3 sekundy tlačidlo 
“M”       Rámik okolo ikony vyhľadávacích módov začne blikať. Pre zmenu 
frekvencie použite tlačidlá hlasitosti +/- . Číslo kanála sa zobrazí na pravej 
strane stupnice. Pravá strana stupnice začne klesať/stúpať keď budete stláčať 
tlačidlá citlivosti +/-. Ak je stupnica prázdna, bezdrôtové pripojenie je vypnuté.

Gold Finder 2000 má zabudovaný bezdrôtový modul, ktorý slúži pre pripojenie 
bezdrôtového reproduktora či bezdrôtových slúchadiel. Bezdrôtový 
reproduktor je dodávaný so zariadením a inštrukcie k spárovaniu sú uvedené 
nižšie. Postup spárovania bezdrôtových slúchadiel Nokta Makro 2.4GHz 
Wireless Headphones nájdete v ich balení. Slúchadlá sú predávané zvlášť. 
Bezdrôtový reproduktor zapnete stlačením a pridržaním vypínača pokým sa 
neozve pípnutie, ktoré indikuje stav batérie. Zelená LED dióda na reproduktore 
začne rýchlo blikať. Reproduktor je pripravený na spárovanie so zariadením. 
Zapnite zariadenie vypínačom pri súčasnom podržaní tlačidla plus (+) na 
ovládanie citlivosti. Toto tlačidlo (+) držte stlačené kým sa zariadenie nezapne 
a v strede spodnej časti displeja sa neobjaví ikona      bezdrôtového 
pripojenia. Akonáhle sa ikona zobrazí, budete počuť zvuk zo zariadenia aj z 
reproduktora. Ak spárovanie nebolo úspešné opakujte celý postup.

Stanovisko FCC
Toto zariadenie dodržiava časť 15 z FCC 
pravidiel. Používanie je možné za dodržania

dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť žiadne rušenie (2) toto 
zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie a to aj rušenie, ktoré môže 
mať za následok nechcenú operáciu.

Pre používateľov vrámci Európskej únie: Nevyhadzujte zariadenie do 
bežného komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého smetného 
koša na tomto zariadení označuje, že tento produkt by nemal byť 
odhodený do bežného komunálneho odpadu, ale recyklovaný v

zhode s lokálnymi zákonnými reguláciami a potrebami životného prostredia.

Bezdrôtové pripojenie

Výrobné nastavenia

Aktualizácia softvéru




