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R215C - Detektor kovů MD5030 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 
Návod k použití: 
 
Vlastnosti: 
Se svým detektorem kovu můžete hledat mince, relikvie, šperky, zlato a stříbro. Detektor je velmi jednoduché 
používat. Obsahuje: 
 
Sluchátkový Jack 3,5 mm pro pohodlné připojení sluchátek. 
LCD, které zobrazí přavděpodobný druh nalezeného kovu 
Voděodolný vyhledávací kotouč, se kterým je možné prohledávat mělkou vodu. (voděodolný je jen detekční 
kotouč, zbytek zařízení voděodolný není, neponořujte je celé!) 
Nastavitelná noha pro pohodlné nastavení délky detektoru 
Zařízení je poháněno 2 9V DC bateriemi, které nejsou součástí balení.  
 
Sestavení detektoru:  
K sestavení detektoru nepotřebujete žádné speciální nástroje.  

1. nainstalujte kabely detektoru k 5 pin Jacku na horní části hlavní nohy.  
2. Nasaďte spodní část nohy vyhledávače a zabezpečte spojení pomocí utahovacího knoflíku.  

 
3. Noha zařízení se dá nastavovat tak, aby vám výškově vyhovovala. Detekční kotouč by při vyhledávání 

neměl být výše než 5 cm nad povrchem.  
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4. Připojte detekční kotouč a utáhněte všechny zámky na zařízení.  

 
 
Instalace baterií: 
 
Sejměte kryt baterií z detektoru směrem, kterým ukazují šipky.  
Vložte baterie do zařízení, dbejte správné polarity.  
Vložte kryt zpět na své místo.  

 
 
Upozornění:  
Vždy vyjměte staré nebo slabé baterie ze zařízení, mohly by vypustit chemikálie, které by poničily elektronické 
součástky.  
Pokud zařízení nepoužíváte, baterie vyndejte.  
Baterie likvidujte podle nařízení a ekologicky.  
Vyměňte baterie pokud se na LCD displeji objeví nápis “low batt”.  
 
Použití sluchátek: 
 
K detektoru můžete připojit stereo sluchátka pro tišší použití. Použití sluchátek také šetří baterie a usnadní 
rozlišení zvukových signálů. Pro připojení sluchátek stačí připojit konektor do JACK zdířky pod displejem, v 
tu chvíli se odpojí externí reproduktor.  
 
Dbejte správné hlasitosti, příliš hlasité zvuky mohou poškodit sluch.  
Pro vaše bezpečí, nenoste sluchátka, pokud se pohybujete blízko rušných oblastí.  
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Ovládání:  

 
 

1. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí. Při druhém stisku se zařízení vypne.  
2. Stiskněte tlačítko MODE, na displeji se zobrazí SENS, pak stiskněte + nebo - pro nastavení citlivosti.  

 
Když je na displeji zobrazeno SENS je zařízení připraveno na detekci všech druhů kovu. Když zařízení najde 
25 cent nebo 50 cent, malý stříbrný nebo měděný objek, na displeji se objeví ikona 25 / 50 centu. Detektor 
oznámí nález vysokým tónem. Na displeji se také zobrazí pravděpodobná hloubka uložení předmětu.  
 
Pokud detektor najde 5 cent, hliníkový nebo zinkový předmět, na displeji se zobrazí ikona 5cent/ 1cent /pull 
fab / s-cap a detektor oznámí nález středním tónem. Na displeji se také zobrazí pravděpodobná hloubka 
uložení předmětu.  
 

3. Stiskněte tlačítko MODE pro přechod do DISC módu. Tak vyberete nechtěné předměty.  
a. Stiskněte tlačítko MODE, šipka bude ukazovat k ikoně vršku od lahve. Toto znamená, že při 

tom nastavení bude detektor ignorovat vršky, hřebíky a podobné objeky.  

 
b. Stiskněte MODE, poté stiskněte + pro posunutí blikající ikony na 5cent / 1cent /pull tab / s-

cap. V tuto chvíli budou tyto objekty ignorovány a detektor na ně nebude reagovat.  

 
c. Pokud stiskněte tlačítko MODE poté co vyberete nechtěné předměty a znovu začne blikat 

šipka u ikony nail/bottle cap tak to bude znamenat, že zařízení nebude reagovat ani na jedny 
vybrané předměty.  
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Poznámka: 25 cent a 50 cent nemohou být vynechány, protože jejich materiál je příliš hodnotný.  
 
Blikající šipky označující vybrané předměty budou na displeji blikat až do doby, kdy najdete jakýkoliv objekt. 
V tu chvíli se šipky změní a začnou ukazovat cíl a detektor vydá zvukový signál. Tato šipka zůstane na displeji 
cca 10 sekund. pokud se nepřiblížíme k objektu šipka zmizí.  
 
Když se vrátíte k běžné detekci, opět začne blikat ignorovaný materiál.  
 
Testování vzorku:  

1. vložte testovaný vzorek, který chcete najít detektorem pod povrch půdy.  
2. Přejíždějte pomalu detekčním kotoučem cca 5 cm nad povrchem  

 
Ve chvíli kdy detektor detekuje objekt ze železa, ohlásí to hlubokým tónem a na displeji se zobrazí 
odpovídající ikona.  
 
Pinpoint 
Když najdete jakýkoli objekt můžete zovlit možnost pinpoint, v tu chvíli se bude vaše přiblížení k objektu 
zobrzaovat zvětšujícím se terčem na displeji a zvukový signál bude tím hlasitější, čím blíže objektu budete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s detekčním kotoučem: 
 
Když přejíždíte kotoučem, jezděte s ním v rovině, na okrajích jej nezvedejte od země.  
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Pohybujte se pomalu, ať vám objekty neuniknou. Pohybujte se v liniích, abyste prohledali správně celou 
plochu.  
 

 
 
Faktory ovlivňující detekci:  
 
Pro správný detekční výsledek je nutné odstranit nebo aspoň omezit dosah RF zařízení jakou jsou TV, rádio 
nebo elektrické kabely.  
 
Pokud prohledáváte oblast, který je silně mineralizovaná, může zařízení vykazovat výsledek, i v případě, že 
žádné kovy v půdě nenaleznete. V takovém případě snižte citlivost senzorů a zvyšte výšku, ze které 
prohledáváte půdu.  
 
Řešení problémů: 
 
 

Problém Návrh 

Detektor ukazuje objekty, nebo je hlásí falešným 
signálem.  

Je možné, že detektorem jezdíte příliš rychle nebo 
ve špatném úhlu. Zkuste se pohybovat pomaleji a 
přesněji. Případně vyzkoušejte funkci detekce tak, 
že najdete předmět, který ukryjete sami.  

Detektor může detekovat hodně zkorodované kovy. 
Zkuste zapnout funkci pinpoint abyste lépe určili 
přesné místo, kde se objekt ukrývá. Pokud jsou 
signály, které pak pinpoint vydává nejednoznačné, 
s největší pravděpodobností jsou v půde jen zbytky 
kovu.  

Displej neukazuje správný druh kovu, když detektor 
najde objekt. 

V prohledávané oblasti může být více druhů 
objektů 

Nalezený objekt může být z materiálu, který neumí 
detektor rozpoznat.  

Nalezený objekt je hodně zkorodovaný a proto jej 
detektor nerozezná. V takovém případě se nejedná 
o chybu.  

 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
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Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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