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PRÁVNE VYHLÁSENIA A UPOZORNENIA 

• Pred prevádzkou zariadenia si pozorne prečítajte manuál.
• Pri používaní detektora dodržiavajte príslušné zákony a nariadenia,

ktorými sa riadi používanie detektorov kovov. Nepoužívajte
zariadenie bez povolenia na chránených alebo archeologických
náleziskách. Nepoužívajte detektor bez povolenia na vyhľadávanie
nevybuchnutej munície, alebo vo vyhradených vojenských zónach.
Informujte príslušné orgány o akýchkoľvek historických alebo
kultúrne významných artefaktoch, ktoré nájdete.

• Nikdy nenechávajte vykopané diery bez dozoru, po nájdení
predmetu ich vždy zakopte.

• Rešpektujte súkromné vlastníctvo a do súkromného pozemku
nevstupujte bez súhlasu majiteľa.

• Nepoužívajte zariadenie v interiéroch, kde môže neustále detekovať
signály kovových cieľov, ktoré sa v interiéri nachádzajú. Používajte
ho v exteriéri, na otvorených priestranstvách.

• Ovládací panel je napájaný 2x AA batériami.
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MONTÁŽ A ZOZNÁMENIE SA SO 

ZARIADENÍM 

PRISPÔSOBENIE DĹŽKY 
Povoľte upevňovaciu maticu na tyči otočením v smere hodinových ručičiek. 

Prispôsobte si dĺžku tyče a zafixujte utiahnutím matice proti smeru hodinových ručičiek. 

Keď stojíte vzpriamene s uvoľneným ramenom, vyhľadávacia cievka by mala byť približne 5cm nad 
zemou. Akonáhle si prispôsobíte dĺžku tyče, zafixujte ju utiahnutím matice proti smeru hodinových 
ručičiek. Maticu neuťahujte príliš. 

VLOŽENIE BATÉRIE 
Ovládací panel je napájaný dvoma AA 
batériami. 

1. Otvorte kryt batérie v smere
naznačenom šípkou.

2. Batérie vložte na správne miesto na
základe polarity. Následne kryt
zatvorte.

VAROVANIE: 

• Používajte iba nové batérie správnej veľkosti.
• Ak neplánujete používať detektor viac ako týždeň, batérie vyberte. Mohli by vylučovať

chemikálie, ktoré by poškodili zariadenie.
• Batérie vymeňte po zobrazení ikony vybitia batérie na displeji.
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FUNKCIE A IKONY 

1. IDENTIFIKÁCIA CIEĽOV

Kovové ciele 

Tieto ciele môžu zahŕňať klince, skrutky, väčšie kovové 
predmety ako sú napríklad konské podkovy.  

Detektor oznámi nález cieľa hlbokým tónom a zobrazí ikonu: 

Neželezné kovy s nízkou vodivosťou 

Tieto ciele môžu zahŕňať americké niklové mince, prstienky, 
malé šperky, no aj veľa odpadu ako alobal, vrchnáky z fliaš, 
viečka z plechoviek a pod. 

Detektor oznámi nález cieľa stredným tónom a zobrazí ikonu: 

Neželezné kovy s vysokou vodivosťou 

Tieto ciele môžu zahŕňať medené a strieborné mince.  

Detektor oznámi nález cieľa vysokým tónom a zobrazí ikonu: 
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2. IKONA BATÉRIE
Ak je stav batérie nízky, zobrazí sa ikona 1. Vtedy zostáva maximálne hodina prevádzky. Ak je batéria 
takmer vybitá a prístroj sa o chvíľu vypne, bude ikona blikať (2). 

3. PREŤAŽENIE
Ak cievka detekuje veľký kovový predmet alebo vysoko magnetickú pôdu, detektor sa preťaží. Na 
displeji sa zobrazí hlásenie „OVERLOAD RAISE COIL"(PREŤAŽENIE, ZDVIHNITE CIEVKU). Detektor vás 
tiež upozorní signálom pripomínajúci sirénu. Preťaženie detektor nepoškodí, no ten nebude za 
takých podmienok správne fungovať. Ak sa tak stane, zdvihnite cievku alebo sa presuňte na iné 
miesto. 

4. UKAZOVATEĽ HĹBKY
Predmety o veľkosti mince sú detekované do hĺbky 10 cm. Detektor zobrazuje hĺbku pomocou 
segmentov. Detektor je nastavený na predmety o veľkosti mince. Ak by išlo o predmet iného 
rozmeru, hodnoty hĺbky sú relatívne. Napríklad ak ukazovateľ ukazuje všetky 3 segmenty, môže ísť o 
predmet vo veľkosti mince v hĺbke približne 12 cm, no aj o väčší predmet oveľa hlbšie. 

5. VYPÍNAČ

Pre zapnutie alebo vypnutie detektora, stlačte vypínač. 

6. TLAČIDLO PODSVIETENIA

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete podsvietenie displeja. 
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7. NASTAVENIE DISKRIMINÁCIE

Pri spustení detektor detekuje všetky kovy. Pomocou tlačidla DISC môžete nastaviť diskrimináciu a 

teda vymedziť, ktoré kovy chcete vylúčiť z detekcie. 

Jedným stlačením tlačidla DISC eliminujete železné ciele. 

Ďalším stlačením tlačidla DISC eliminujete neželezné ciele s 

nízkou vodivosťou. 

Tretím stlačením tlačidla DISC sa vrátite zariadenie do 

pôvodného nastavenia, kedy detekuje všetky kovy. 

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA 

Detektor produkuje hlboké, stredné a vysoké TÓNY od závislosti zloženia kovu nájdeného cieľa. 

Nízky tón: Železný kovový predmet.  

Stredný tón: Neželezný kov s nízkou vodivosťou. 

Vysoký tón: Neželezný kov s vysokou vodivosťou.  

Intenzita zvukových signálov sa mení podľa vzdialenosti od cieľa. Čím bližšie je cievka k cieľu, tým 

hlasnejší tón bude detektor vydávať a naopak. Pri nízkej hlasitosti tónu môže ísť tiež o cieľ, je 

potrebné sledovať displej a segmenty indikujúce hĺbku. 
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STRUČNÝ NÁVOD 

Pre rýchly test správneho fungovania detektora budete potrebovať klinec, zlatý šperk a mincu, 

prípadne kovy s podobnými vlastnosťami.  

Uistite sa, že cievka nesmeruje k podlahám, stenám a kovovým predmetom. Jedna osoba bude držať 

detektor a druhá bude pohybovať predmetmi popred cievkou. 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE 

Pre zapnutie alebo zapnutie zariadenia stlačte vypínač. 

Pri teste si môžete všimnúť, že zvuková signalizácia je najsilnejšia uprostred cievky a postupne slabne 

akonáhle sa začne od cievky vzďaľovať. Indikátor hĺbky „DEPTH INDICATOR" zobrazí vzdialenosť od 

cievky. Ak presiahne maximálnu vzdialenosť v závislosti od veľkosti predmetu, detektor nebude cieľ 

detekovať. 

DISKRIMINÁCIA 

Pomocou tlačidla „DISC" môžete nastaviť diskrimináciu, ktoré ciele chcete eliminovať. Podrobné 

vysvetlenie je popísané v časti FUNKCIE. Diskrimináciu nastavte podľa toho, aký predmet hľadáte a v 

akej lokalite. Niektoré pôdy môžu byť vysoko mineralizované alebo obsahovať veľa odpadu. 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Pri detekcii kovov je dôležitý správny pohyb cievkou. Mal by byť pomalý, rovnomerný a cievka by mala 

byť vodorovne so zemou, približne vo výške 5cm. Pokiaľ cievkou nepohybujete, detektor nie je 

schopný ciele signalizovať.  

Pri hľadaní by ste mali prispôsobovať nastavenie diskriminácie nie len typom cieľov, ktoré hľadáte, ale 

aj pôdnym podmienkam lokality, v ktorej hľadáte.  

Detekcia kovov si vyžaduje prax a trpezlivosť. Pri používaní diskriminácie by ste mali vedieť, ktoré typy 

cieľov spadajú do daných kategórií. Napríklad ak dvojitým stlačením tlačidla DISC eliminujete 

neželezné ciele s nízkou vodivosťou, eliminujete aj predmety ako zlato, ktoré do tejto kategórie 

spadajú. 

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE DETEKCIU 

• Poloha (uhol) cieľa v pôde.

• Hĺbka cieľa.

• Úroveň oxidácie cieľa.

• Veľkosť cieľa.

• Elektro-magnetické vplyvy okolia.

Ak budete s detektorom hľadať v pôdach bohatých na kovy alebo na mokrom piesku, cievka bude 

neustále detekovať ciele aj keď tam žiadne nie sú. V tom prípade musíte zmeniť nastavenie 

diskriminácie. 

Detekciu môžu tiež ovplyvniť predmety, ktoré používate pre ich vykopanie, preto ich držte uložené 

mimo detektor kovov. Detektor tiež nepoužívajte v interiéri, keďže tam je veľký vplyv elektro-

magnetických vĺn, kovov v stenách, atď. Cievka je vodotesná, ale ovládací panel nie.     
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ÚDRŽBA 

• Chráňte detektor pred nárazmi počas používania. V prípade prepravy vložte detektor do

pôvodnej škatule a zaistite ho v obale odolnom voči nárazom.

• Detektor skladujte na suchom, čistom, bezprašnom a tienistom mieste. Neskladujte

zariadenie a cievku na miestach s extrémne nízkou, či vysokou teplotou.

• Dbajte na dodržanie nasledujúcich úkonov, zvlášť po použití detektora v slanej vode.

1. Opláchnite ovládací box, tyč a cievku vodou z vodovodného kohútika a uistite sa, že v konektoroch

nezostala žiadna slaná voda. 

2. Nepoužívajte chemikálie na čistenie, či z iných dôvodov.

3. Po opláchnutí utrite do sucha displej a tyč s jemnou látkou, ktorá nespôsobí škrabance.

Pre používateľov vrámci Európskej únie: Nevyhadzujte zariadenie do bežného komunálneho 

odpadu. Symbol preškrtnutého smetného koša na tomto zariadení indikuje, že tento produkt by 

nemal byť odhodený do bežného komunálneho odpadu, ale recyklovaný v zhode s lokálnymi 

zákonnými reguláciami a potrebami životného prostredia. 
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0907 377 099

+421 907 377 099

info@detektory-nox.sk

 www.detektory-nox.sk
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