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TECHNOLOGIA CLEAR ID
Technologia CLEAR ID jest to 
proces dodatkowego przetwarza-
nia cyfrowego odbieranego 
sygnału a ma na celu zmniejszenie 
wpływu gruntu na dokładność 
identyfikacji obiektów za pomocą 
Target ID. Technologia ta, w 
większości przypadków, pozwala 

skutecznie wyeliminować sytuacje, kiedy wykrywacz 
metali nieprawidłowo identyfikuje obiekt nieżelazny w 
ziemi i sygnalizuje go tonem na żelazo lub dodaje  dźwięk 
żelaza do sygnału. Aby to zrobić, urządzenie zapisuje 
sygnał od obiektu do pamięci, a następnie za pomocą 
specjalnych algorytmów i elementów sztucznej inteligen-
cji, porównuje – czy ten sygnał może być sygnałem z 
nieżelaznego obiektu w ziemi, tzn. koreluje z już zapisa-
nym zestawem możliwych sygnałów. Następnie, po 
obliczeniach i porównaniu, generuje sygnał dźwiękowy i 
wartość Target ID.
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Gauss MD to nowoczesny 
wykrywacz metali z bezpośred-
nim cyfrowym przetwarzaniem 
sygnału (DSP). Oznacza to, że 
sygnał z cewki przetwarzany 
jest na sygnał cyfrowy a następ-
nie obrabiany przez  mikropro-
cesor. Takie rozwiązanie pozwa-
la pozbyć się charakterystycz-
nych ograniczeń dla modeli 
analogowych oraz zmniejszyć 
ilość zakłóceń, zwiększyć 
czułość, zapewnić elastyczność 
ustawień, itp.
Oprócz tego, nowoczesne 
mikroprocesory mają dużą 
rezerwę mocy obliczeniowej i 
pozwalają przeprowadzić 
dodatkowe złożone obliczenia 
matematyczne. Podstawą 
działania wykrywacza metalu 
Gauss MD jest zasada równowa-
gi indukcyjnej (IB). Podstawą 
równowagi indukcyjnej są dwie 
cewki indukcyjne (jedna 
nadawcza i jedna odbiorcza) 
tworzące cewkę indukcyjną. 
Jeśli w pobliżu takiej cewki 
pojawi się obiekt metalowy, 
zostanie zakłócona równowaga 
indukcyjna, a sygnał niewspóło-
siowości pojawi się na wyjściu 
cewki odbiorczej. Sygnał ten 
trafia do panelu sterowania, jest 
przetwarzany przez mikropro-
cesor, a następnie detektor 
informuje użytkownika. Detek-
tor pracuje z  jedną z dwóch 
dostępnych częstotliwości 
roboczych: 16 kHz lub 48 kHz 
(do wyszukiwania bardzo 
małych celów).
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ZASADA DZIAŁANIA1

Technologia CLEAR ID jest dostępna w dwóch trybach: 
szybki (cL) i pełny (CL).

Tryb szybki (cL) przetwarza sygnał w uproszczony sposób 
przez CLEAR ID, co daje szybkie ale nie zawsze w pełni 
poprawne wskazanie.

Tryb pełny (CL) ma znacznie lepszą i dokładniejszą identy-
fikację, ale wskazania dźwiękowe i wizualne pojawią się 
już po przejściu cewki nad obiektem.

PROCESOR GŁÓWNY
( DSP )

KLAWIATURA

PROCESOR DŹWIĘKU

WZMACNIACZWYŚWIETLACZ
LCD

Zaleca się stosowanie technologii CLEAR ID w celu 
dodatkowego zbadania miejsc z obiecującymi sygna-

łami. Na obszarach silnie zaśmieconych nie zaleca się  stoso-
wania CLEAR ID, ponieważ duża ilość sygnałów od obiektów 
żelaznych może wpływać negatywnie na ich identyfikację.



4 PL

ZESTAWY I ICH ZAWARTOŚĆ

Wykrywacz metali Gauss MD dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia:
podstawowa LIGHT i rozszerzona PRO.

2

3 4

5
6

7 8

9

10

2

11 12
13

1. Panel sterowania
2. Sztyca
3. Słuchawki
4. Moduł MDLink
5. Kabel (USB / mini USB)
6. Kabel do ładowania ze złączem 

magnetycznym
7. Zasilacz sieciowy z gniazdem USB
8. Zestaw podkładek gumowych
9. Śruba do mocowania cewki (2 szt.)

10. Cewka typu Tiger DD
+ osłona cewki
+ nasadka ochronna na wtyczkę cewki

1. Panel sterowania
2. Sztyca
3. Słuchawki
4. Moduł MDLink
5. Kabel (USB / mini USB)
6. Kabel do ładowania ze złączem 

magnetycznym
7. Zasilacz sieciowy z gniazdem USB
8. Zestaw podkładek gumowych
9. Śruba do mocowania cewki (3 szt.)

11. Cewka typu Discovery DD
+ osłona cewki
+ nasadka ochronna na wtyczkę cewki

12. Cewka okrągła 7” DD
(bez osłony cewki)
+ nasadka ochronna mas wtyczkę cewki

13. Wykrywacz metalu MarsMD Pointer

Zawartość zestawów i dane techniczne 
detektorów mogą ulec zmianie przez 
producenta bez wcześniejszego powiado-
mienia.

1

LIGHT: PRO: 
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MONTAŻ WYKRYWACZA METALI GAUSS MD

1   Zamocuj panel sterujący w uchwycie sztycy.

2   Dostosuj długość sztycy do swojego wzrostu i zabezpiecz 
pozycję pierścieniem zaciskowym.

3   Stosując gumowe podkładki w specjalnie dla nich przewidzia-
nych wgłębieniach w sztycy, włóż końcówkę sztycy w uchwy-
ty znajdujące się na górze cewki. Upewnij 
się, że cewka jest prawidłowo zamocowa-
na i dokręć śrubę mocującą cewkę do 
sztycy. Nie używaj nadmiernej siły.

Prawidłowy montaż wykrywacza metali należy 
wykonać w następujący sposób:

3

2

1

Kierunek luzowania zacisku
Kierunek zaciskania zacisku

Śruba do mocowania 
cewki Podkładki gumowe

4   Owiń przewód cewki wokół sztycy tak, aby pierwsza 
pętla przebiegała przez górną część dolnej części sztycy.

5   Podłącz wtyk przewody cewki do gniazda w panelu 
sterowania i dokręć dobrze nakrętkę.

4

5

3 сm

6    Wedle własnych upodobań możesz 
zmienić odległość między 
podłokietnikiem a uchwytem, w celu 
wygodniejszego i pewniejszego 
manipulowania detektorem. 
Aby to zrobić:

• za pomocą klucza imbusowego NEX 2 mm (nie jest w zestawie) 
odkręć śruby mocujące uchwyt sztycy;

• przesuń uchwyt do przodu lub do tyłu, sprawdź, która pozycja 
jest dla ciebie wygodniejsza, a następnie dokręć go ponownie 
śrubami w nowym miejscu.

6

3
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WŁĄCZANIE WYKRYWACZA METALI

Aby włączyć detektor, naciśnij przycisk       . Usłyszysz sygnał dźwiękowy a na ekranie pojawi się 
napis "On". Po włączeniu wykrywacz metali jest gotowy do pracy. Urządzenie wyłącza się naciska-
jąc ponownie ten sam przycisk         .

Zaleca się włączanie detektora na 
otwartej przestrzeni, z dala od 

budynków i źródeł zakłóceń elektromagne-
tycznych. Możliwe są również zakłócenia od 
telefonów komórkowych, silników, telewizo-
rów i innych domowych urządzeń elektrycz-
nych. W takich warunkach detektor działa 
niestabilnie, z dużą liczbą fałszywych sygna-
łów. Jeśli usłyszysz alarm przeciążenia i na 
wyświetlaczu pojawił się napis "OL", odsuń 
cewkę urządzenia od źródła przeciążenia.

4

Przed rozpoczęciem pracy za pomocą wykrywacza metali należy dokładnie zapoznać 
się z treścią niniejszej instrukcji. Znajomość ustawień i trybów pracy pozwoli ci maksy-
malnie efektywnie korzystać z wykrywacza metali podczas poszukiwań.

1  Zmontuj wykrywacz metali  zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w dziale nr 3 na 
stronie nr 5.

2  Umieścić cewkę detektora z dala od metalowych przedmiotów i włącz urządzenie. Jeśli 
usłyszysz sygnał przeciążenia, a na ekranie pojawi się napis "OL", odsuń cewkę od źródła 
przeciążenia.

3   Jeśli chcesz używać słuchawek z modułem bezprzewodowym MDLink, zmień odpowiednie 
ustawienie w menu ustawień i włącz nadajnik.

4   Jeśli testujesz detektor w terenie najpierw wykonaj strojenie do gruntu zgodnie z działem nr 
8 instrukcji obsługi.

6   Po zakończeniu testu wyłącz wykrywacz metali i moduł bezprzewodowy MDLink.

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYKRYWACZEM METALI5

Weź kilka przedmiotów wykonanych z różnych 
metali i przemiataj nimi przed cewką detektora. 
Dowiesz się, jak urządzenie na nie reaguje i jakie 
emituje sygnały dźwiękowe. Spróbuj zapamiętać 
wskazania w polu Target ID i dźwięk dla każdego z 
przedmiotów.

5



PANEL STEROWANIA6
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Balans gruntu 
Tryb uśpienia

Namierzanie
Pinpointer

Wyjście z menu
Zmiana wartości
wybranej opcji

Menu ustawień

Podświetlenie

Menu ustawień

Wskaźnik cyfrowego
przetwarzania sygnału

Częstotliwość pracy

Czułość

Wskaźnik połączenia 
bezprzewodowego

Pojawia się po aktywacji wbudowanego nadajnika 
bezprzewodowego. Cyfra informuje o aktualnie 

wybranym kanale nadawania.

Wskaźnik trybu 
uśpienia

Wyświetla się, gdy 
wykrywacz metali jest w 

trybie uśpienia.

Wskaźnik
podświetlenia

Identyfikacja obiektu
TARGET ID

Podaje numerycznie ID 
w zależności od 

właściwości i 
przewodności 

wykrytego obiektu.

Wskaźnik
temperatury

Pokazuje temperaturę 
wewnątrz panelu  

sterowania. Wskazania 
mogą różnić się w 

zależności od temperatu-
ry otoczenia.

Wyświetla aktualną 
wartość wzmocnienia 

GAIN, która określa 
czułość detektora metali.

Wskaźnik 
naładowania baterii

Wyświetla aktualny 
poziom naładowania 

baterii. Zaczyna migać, 
gdy bateria jest prawie 

rozładowana.

Tryby pracy
W tym polu wyświetlany 
jest aktualnie wybrany 

tryb pracy (pierwsza 
litera).

Wartość balansu 
gruntu

W tym polu wyświetlana 
jest aktualna wartość 

liczbowa balansu gruntu.

Informuje o aktualnie 
używanej częstotliwości 

pracy.

Wskazuje, że urządzenie pracuje w 
jednym z trybów cL lub CL, a odbie-
rany sygnał jest dalej przetwarzany.

Pojawia się, gdy jest 
włączone podświetlenie 

wyświetlacza LCD.

Wskaźnik 
ładowania baterii

Włącz / Wyłącz

Dioda LED na bocznej 
ściance panelu 

sterowania, wskazuje 
proces ładowania. Kolor 

Czerwony oznacza 
ładowanie, Niebieski - 

bateria jest w pełni 
naładowana. Zawiera 8 edytowalnych 

ustawień detektora.
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MENU USTAWIEŃ37

Menu ustawień wykrywacza metali Gauss 
MD zawiera 8 edytowalnych parametrów 
pracy.

Pierwsze naciśnięcie przycisku           podświe-
tli na ekranie jeden z parametrów pracy a jego 
wartość pojawi się w polu Target ID. Ponowne 
naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście 
na kolejny parametr pracy w menu ustawień. 
Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego miejsca w 
menu, użyj przycisku            .

Wartość wybranego parametru pracy można 
zmienić za pomocą przycisków                 . Jeśli 
dany parametr ma duży zakres wartości, przyci-
śnij i przytrzymaj przycisk żeby szybciej zmienić 
jego wartość. Aby wyjść z menu, należy nacisnąć 
przycisk            .

Wszystkie ostatnio dokonane zmiany 
parametrów pracy są automatycznie 

zapisywane i zachowane przed wyłączeniem 
urządzenia.

WZMOCNIENIE    GAIN

Jest to parametr określający czułość detektora 
metali. Zakres wartości wynosi od 1 do 40. 
Im wyższa jest ta wartość, tym większy jest 
zasięg, na którym urządzenie może wykryć 
obiekt. Należy pamiętać, że na górnych warto-
ściach granicznych tego parametru urządzenie 
staje się bardziej wrażliwe na wpływ różnych 
zakłóceń elektromagnetycznych i sygnałów z 
ziemi. Zalecana wartość dla komfortowej pracy 
to zakres 20...35.

CZĘSTOTLIWOŚĆ    FREQ

Podstawową częstotliwością pracy detektora jest 
16kHz z lekkimi odchyłkami ± 200 Hz LF1...LF5. 
Oprócz częstotliwości podstawowej, istnieje 
możliwość pracować również na dodatkowej, 
bardzo wysokiej częstotliwości 48 kHz ± 200 Hz 
HF1...HF5. W każdej grupie (LF i HF) mamy po 5 
lekko przesuniętych częstotliwości - aby uniknąć 
zakłóceń i wzajemnego wpływu blisko pracują-
cych urządzeń. Należy pamiętać, że częstotliwości 
LF1 i HF1 mają zmniejszony prąd cewki o 50% a 
częstotliwości LF2 i HF2 o 25%. Zaleca się przełą-
czenie na te wartości, gdy odpowiedź z gruntu jest 
bardzo silna i nie pozwala to prawidłowo dokonać 
strojenia do gruntu. Przy wysokiej częstotliwości 
wpływ ten jest większy, niż przy niskiej częstotli-
wości. Jeśli pozwala na to grunt, HF lepiej nadaje 
się do wyszukiwania drobnych przedmiotów ze 
złota, brązu i innych przedmiotów o niskich warto-
ściach Target ID. Dla tych obiektów wartość Target 
ID dla częstotliwości HF 48kHz jest większa o 
10-20 jednostek niż dla częstotliwości LF 16kHz.

DYSKRYMINACJA     DISC

Ten parametr umożliwia dostosowanie dyskry-
minacji selektywnej dla poszczególnych 
wartości Target ID. Parametrem DISC ustawia-
my także wartość identyfikatora ID, poniżej 
której wszystkie wartości Target ID są sygnali-
zowane niskim tonem na żelazo, a powyżej 
której, wysokim tonem - obiekty nieżelazne. 
Zalecana wartość to 2.

ŻELAZNE NIEŻELAZNE
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REAKTYWNOŚĆ     SEARCH

Dzięki temu parametrowi możemy dostosować 
detektor do zastanych warunków terenowych. 
Zmieniamy nim całą grupę wewnętrznych 
ustawień parametrów urządzenia. Mowa jest o  
warunkach zależnych od wielu czynników 
zewnętrznych. Do podstawowych z nich można 
przypisać temperaturę, wilgotność, mineraliza-
cję jak i zróżnicowanie gruntu, ilość śmieci itp. 
Dla gruntów piaskowych o słabej mineralizacji 
należy wybrać wartość Lo, dzięki temu zacho-
wamy największy możliwy zasięg i ułatwimy 
znalezienie większych przedmiotów. Wartość 
no należy wybrać w większości przypadków dla 
wszystkich niewilgotnych i słabych magnetycz-
nie gruntów. Wartości hi i Hi zaleca się stoso-
wać na gruntach o silnej mineralizacji, trudnym, 
nierównym terenie, wysokiej wilgotności (teren 
bagnisty) i niskiej temperaturze. Również tą 
wartość zaleca się stosować na obszarach z 
dużą ilością sygnałów, dla lepszej separacji. 
Zasięg nieznacznie się zmniejszy, ale wzrośnie 
szybkość separacji i szybkość reakcji. W 
większości przypadków zaleca się wybrać no.

TRYB PRACY     MODE

Podstawowy parametr, który określa jeden z 
trzech trybów pracy i identyfikacji obiektów. Po 
wybraniu wartości An wykrywacz metalu działa 
w czasie rzeczywistym jako urządzenie analogo-
we - bez opóźnień i dodatkowego przetwarza-
nia. Zalecane jest użycie tego trybu jako podsta-
wowego trybu pracy, szczególnie na obszarach 
zaśmieconych. Pozostałe dwa tryby cL i CL wyko-
rzystują dodatkowe cyfrowe przetwarzanie 
odbieranego sygnału (DSP) za pomocą specjal-
nie opracowanej przez naszych inżynierów 
technologii Clear ID. Jeśli jeden z tych trybów 
jest włączony, w górnej części ekranu pojawi się 
odpowiedni symbol     . Tryb CL wykorzystuje 
wszystkie zalety technologii Clear ID, sygnał jest 
zapisywany w pamięci urządzenia, przetwarzany 
a jego wartość ID jest pokazywana dopiero po 
przejściu cewki nad celem. W tym trybie wpływ 
gruntu na identyfikację celu jest zminimalizowa-
ny, ale zalecamy wolną pracę bez pośpiechu. 
Zaleca się włączenie tego trybu na gruntach z 
wielkimi nierównościami, gdy normalna praca z 
detektorem jest niemożliwa lub bardzo utrud-
niona. Duże obiekty żelazne  w tym trybie mogą 
być sygnalizowane tak jak obiekty nieżelazne. 
Tryb cL łączy w sobie dwa poprzednie tryby. Pod 
względem prędkości jest identyczny z trybem 
An, ale nieco gorszy od trybu CL pod względem 
identyfikacji.
Jest on zalecany do szybkiego przeszukiwania 
terenu i zmniejszenia wpływu gruntu na obiekty 
o niskich wartościach Target ID.

GŁOŚNOŚĆ    Vol 

Regulacja głośności dźwięku od obiektów 
„nieżelaznych” i informacyjnych. Im wyższa 
wartość tego ustawienia, tym większa 
głośność ale mniejsza różnica głośności 
między mocnymi i słabymi sygnałami. Zaleca-
na wartość dla pracy z modułem MDLink w 
zakresie 6-8.

GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU ŻELAZA    FeVol 

Oddzielna regulacja głośności dźwięku niskie-
go tonu dla obiektów z żelaza. Zmiana wartości 
odbywa się w ten sam sposób, jak i w przypad-
ku opcji Vol, ale istnieje możliwość wyłączenia 
niskiego tonu, ustawiając wartość parametru 
na OF. Można w ten sposób dokonać dyskrymi-
nacji obiektów żelaznych, wyciszając niski ton i 
koncentrując się na poszukiwaniu tylko obiek-
tów nieżelaznych. Do efektywnej pracy z detek-
torem nie zaleca się całkowitego wyciszenia, 
znacznie lepiej jest po prostu ściszyć go do 
komfortowego poziomu w celu uniknięcie 
pominięcia obiecującego sygnału w obecności 
dużej liczby sygnałów na żelazo. Zalecana 
wartość dla takiej sytuacji wynosi 3-5.

NADAJNIK     TRANS 

Detektor posiada wbudowany nadajnik systemu 
MDLink. Zapewnia on bezprzewodowe przesyła-
nie dźwięku do słuchawek za pośrednictwem 
modułu bez opóźnień i zniekształceń. W celu 
włączenia nadajnika należy ustawić ten sam kanał, 
co w module odbiorczym. Automatycznie, po 
włączeniu nadajnika, zostanie wyciszony wbudo-
wany głośnik. Na górze ekranu pojawi się symbol 
modułu bezprzewodowego                i numer aktual-
nie wybranego kanału. Wbudowana dioda LED 
zacznie migać w kolorze zielonym. Zalecamy 
zawsze w miarę możliwości używać słuchawek, 
znacznie lepiej słyszy się dzięki temu słabe sygna-
ły, oraz zmniejsza się tym samym zużycie energii i 
wydłuża czas pracy urządzenia.
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STROJENIE DO GRUNTU8

Strojenie do gruntu możemy przeprowadzić 
na 2 sposoby:

ręcznie (Hd) i automatycznie (At).

Przełączamy się poprzez ponowne naciśnięcie 
przycisku     . Po wykonaniu strojenia należy 
nacisnąć przycisk           , aby kontynuować dalszą 
pracę. Aktualna wartość numeryczna dostroje-
nia do gruntu wyświetlana jest w lewym dolnym 
rogu ekranu pod symbolem GEB.

Strojenie do gruntu jest najważniejszym 
procesem od, którego należy rozpocząć 

prace z detektorem po jego włączeniu. Pominie-
cie strojenia lub jego niewłaściwe przeprowa-
dzenie na pewno spowoduje utratę parametrów 
pracy detektora jak i spowoduje jego niestabil-
ność i wzbudzanie się. Pamiętaj, żeby przepro-
wadzać strojenie do gruntu co jakiś czas 
podczas pracy, szczególnie po nawet niewielkiej 
zmianie terenu poszukiwań.

Znajdź czyste miejsce bez sygnałów.
Naciśnij przycisk   ,    detektor przełączy 
się w tryb strojenia do gruntu. W razie 
potrzeby ponownie naciśnij przycisk          , 
aby ustawić tryb ręcznego strojenia. W 
polu numerycznym pod symbolem GEB 
zostanie wyświetlona wartość Hd, a w 
polu Target ID zostanie wyświetlona 
aktualna wartość dostrojenia do gruntu.
Płynnymi ruchami, i co bardzo ważne, 
bez gwałtownych ruchów i uderzeń o 
grunt, opuszczaj i podnoś cewkę na 
wysokości od 3 do 40 cm nad gruntem, 
nie dotykając go.
Podczas ruchu cewką analizuj dźwięki 
emitowane przez urządzenie. Jeśli w 
momencie zbliżania cewki do gruntu 
urządzenie emituje niski ton, wartość 
strojenia do gruntu należy zwiększyć 
przyciskiem         . Jeśli urządzenie 
emituje wysoki dźwięk, należy wyko-
nać przeciwną czynność – zmniejszyć 
tą wartość za pomocą przycisku           . 
Powtarzając kilka razy tą czynność ustaw 
wartość GEB tak, żeby podczas opuszcza-
nia cewki nad ziemią emitowane dźwięki 
były jak najcichsze lub w ogóle nieobecne.
Po skończeniu strojenia do gruntu 
naciśnij przycisk       , a nowa wartość 
balansu gruntu zostanie wyświetlone w 
polu GEB.

Znajdź czyste miejsce bez sygnałów.
Naciśnij przycisk         , detektor przełączy się 
tryb strojenia do gruntu. W razie potrzeby 
naciśnij ponownie przycisk       , aby wybrać 
tryb automatyczny. W polu numerycznym pod 
symbolem GEB zostanie wyświetlona wartość 
At, a w polu Target ID zostanie wyświetlona 
aktualna wartość dostrojenia do gruntu.
Płynnymi ruchami, i co bardzo ważne, bez 
gwałtownych ruchów i uderzeń o grunt, 
opuszczaj i podnoś cewkę na wysokości od 3 
do 40 cm nad gruntem, nie dotykając go.
W trakcie „pompowania” urządzenie zaczyna 
śledzić parametry gruntu i płynnie dostoso-
wywać jego wartość numeryczną. Należy 
„pompować” do momentu, w którym gdy 
cewka zbliża się do  ziemi dźwięki będą tak 
ciche, jak to tylko możliwe lub w ogóle niesły-
szalne, a wartość strojenia do gruntu nie ulega 
zmianie. W ten sposób detektor sam wykona 
strojenie tak jak użytkownik w trybie ręcznym.
Po dostrojeniu automatycznym, unikaj gwał-
townych ruchów aby wartości dostrojenia się 
nie zmieniły. Aby wyjść z trybu strojenia, użyj 
tego samego przycisku     . Nowe wartość 
balansu gruntu zostanie wyświetlone w polu 
GEB. Czasami, aby uzyskać dokładniejsze 
wyniki lub je sprawdzić, zaleca się, aby po 
dostrojeniu w trybie automatycznym przejść 
do trybu ręcznego i w tym trybie dokładniej 
dostroić się do gruntu.

RĘCZNE STROJENIE DO GRUNTU AUTOMATYCZNE STROJENIE DO GRUNTU

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.
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Przy wartościach GAIN 37-40 mogą wystą-
pić fałszywe sygnały. Zakłócenia te w trybie 
automatycznym przeszkadzają prawidłowo 
przeprowadzić strojenie do gruntu. Jeśli taka 
sytuacja wystąpiła, przełącz się na tryb ręczny i 
wykonaj strojenie ręczne. 

Na terenach gliniastych lub zalewowych 
glebach rzek o dużej wilgotności i wysokiej 
zawartości soli, szczególnie przy niskich 
temperaturach, może wystąpić problem z 
dokładnym dostrojeniem.

W takiej sytuacji aby ustabilizować wartość 
strojenia do gruntu najlepiej zmniejszyć prąd 
cewki. Przesuń częstotliwość pracy na L1 lub 
L2 (obie mają obniżony prąd cewki). Na takich 
gruntach nie zaleca się pracy na częstotliwo-
ściach z grupy HF.

Na liczbę fałszywych sygnałów z gruntu 
wpływa także parametr SEARCH reaktywność. 
Im jest ona wyższa, tym bardziej urządzenie 
usuwa zakłócenia na niskiej częstotliwości z 
gruntu.

Eksperymentuj w trakcie pracy z ustawieniami parametrów, tworząc komfortowe dla 
Ciebie zależności czułości do fałszywych sygnałów, nie zapominając regularnie wyko-
nywać strojenie do gruntu.

Wartość numeryczna dostrojenia do gruntu pokazuje aktualną informację o fazie gruntu, na 
którym aktualnie prowadzisz poszukiwania. Wartość w zakresie 6-20 jest charakterystyczna dla 
gruntów piaszczystych o niskiej mineralizacji. Wartość w zakresie 20-45 jest charakterystyczna dla 
suchej gliny i czarnej ziemi z małą zawartością soli. Te same grunty przy dużej wilgotności i niskiej 
temperaturze mogą już mieć wartość 45-60. Glina, tereny bagienne, słona woda mogą zwiększyć 
wartość do 80. Jeśli wartość BG wzrośnie do 99, najprawdopodobniej pod cewką znajduje się 
obiekt metalowy. Należy zmienić miejsce i ponownie wykonać strojenie. Gdy podczas strojenia 
wartość zbliża się do 0, pod cewką najprawdopodobniej znajduje się przedmiot nieżelazny.

40 сm

3 сm
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NAMIERZANIE - PINPOINT9

Gauss MD jest wykrywaczem pracującym w trybie 
dynamicznym, dlatego, aby wykryć obiekt, cewka 
musi być w ciągłym ruchu nad ziemią. Podczas 
przemiatania nie zawsze można określić, gdzie 
dokładnie znajduje się obiekt. Kiedy znalazłeś obiekt i 
chcesz określić jego dokładną lokalizację, naciśnij 
przycisk           . 

Aktywacja trybu precyzyjnego namierzania 
PINPOINT wyłącza dyskryminację i przełącza urządze-
nie w tryb statyczny. Na ekranie w polu Target ID 
pojawi się napis PP, a kolumny po lewej i prawej 
stronie pokażą siłą 
sygnału odległość 
cewki od obiektu, który 
znajduje się pod 
cewką. Reakcja dźwię-
kowa będzie również 
zmieniać częstotliwość 
i poziom głośności proporcjonalnie do siły sygnału, 
co dodatkowo pomaga określić jego położenie i 
ocenić głębokość zalegania.

Aby określić dokładną lokalizację 
obiektu:

1  Określ przybliżone położenie obiektu, 
następnie usuń cewkę z tej strefy i 
naciśnij przycisk            .

2 Nie zmieniając odległości od gruntu, 
powoli przesuwaj cewkę w kierunku 
celu. Przy pomocy kolumn na ekranie i 
sygnału dźwiękowego określ miejsce, 
w którym te wskaźniki mają maksymal-
ne wartości.

3  Zapamiętaj lub zaznacz to miejsce np. 
gałązką. Następnie podejdź do tego 
obiektu pod innym kątem i powtórz 
czynność z punktu 2.

4 Masz teraz dokładnie namierzony 
obiekt przed jego wykopaniem. Aby 
wyjść z trybu namierzania, ponownie 
naciśnij przycisk           .

Zalecamy używania namierzania, aby nie 
zniszczyć np. cennego znaleziska. Ważne 

jest również, aby utrzymywać tą samą odległość 
cewki do gruntu podczas przemiatania cewką. Tryb 
statyczny nie jest stabilny w czasie, więc praca w 
tym trybie zalecana jest tylko w krótkich 
przedziałach czasowych.

TRYB UŚPIENIA SLEEP10

Jest to specjalny tryb zmniejszonego zużycia 
energii, do którego urządzenie przechodzi 
przez długie naciśnięcie przycisku             . Na 
ekranie u góry, w pasku stanu, pojawia się 
symbol        , a w polu Target ID - wartość SL. W 
tym trybie nadajnik bezprzewodowy jest 
wyłączony, a cewka urządzenia nie emituje 
pola elektromagnetycznego. Aby wyjść z 
tego trybu, należy nacisnąć przycisk           .

Używaj tego trybu jako 
alternatywy dla całko-

witego wyłączenia zasilania. 
Na przykład, gdy wiele 
wykrywaczy metali pracuje 
w pobliżu i tworzą się 
wzajemne zakłócenia lub 
zbliżyłeś się bardzo blisko do 
innego poszukiwacza z 
włączonym detektorem, aby 
np. porozmawiać.
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PODŚWIETLENIE EKRANU11

Wykrywacz metali Gauss MD posiada wbudowane podświetlenie wyświetlacza LCD. Podświe-
tlenie ekranu posiada 4 poziomy jasności. Ostatnio wybrane ustawienie jest zapamiętywane przez 
urządzenie.

Zaraz po włączeniu wykrywacza metali, podświetlenie wyświetlacza LCD, nawet jeśli jest
wyłączone, włącza się zawsze na krótki czas.

W celu włączenia lub wyłączenia podświetlenia wciśnij i przytrzy-
maj        . Po jego włączeniu w górnej części ekranu pojawia się 
symbol       , a poziom jasności stopniowo będzie wzrastał w zależno-
ści od wybranej wartości.

Trzymając dłużej wciśnięty przycisk      , będziesz mógł wybrać 
jeden z 4 poziomów jasności podświetlenia po czasie około 2 sekund.

IDENTYFIKACJA TARGET ID12

Target ID to identyfikator numeryczny, który detektor przypisuje do wykrytego obiektu na podsta-
wie właściwości elektromagnetycznych metali i fizycznych wymiarów znalezionego przedmiotu. Dla 
obiektów z metali żelaznych identyfikator ten ma w większości przypadków wartości ujemne (-9, 
-8...-1), a dla obiektów z metali nieżelaznych znaczenie dodatnie (0, 1...90). Ostatnia wartość Target ID 
obiektu pozostaje na wyświetlaczu LCD przez pięć sekund, chyba że zostanie wykryty inny obiekt.

gwóźdź
LF: -3

HF: -2

LF: 5 - 8

HF: 14 -18

LF: 65 - 67

HF: 80 - 82

folia aluminiowa kapsel
Wartości Target ID dla różnych obiektów:

śruby samogwintujące
LF: -4

HF: -3

LF: 43 - 46

HF: 70 - 75

LF: 63 - 67

HF: 80 - 84

zrywka z puszki Denar

grot stalowy
LF: 12 - 16

HF: 27 - 32

LF: 35 - 50

HF: 60 - 67

LF: 85 - 88

HF: 87 - 90

biżuteria moneta miedziana

WSKAŹNIK STANU BATERII13

Podczas pracy, wykrywacz metali stale 
monitoruje poziom naładowania baterii i 
wyświetla go na wskaźniku w górnej 
części ekranu.

Jeśli poziom naładowania baterii jest 
bardzo niski, wskaźnik zacznie migać, a w 
słuchawkach lub głośniku będzie od czasu 
do czasu słychać krótki sygnał dźwiękowy 
przypominający, że bateria wymaga 
doładowania.

Uwaga! Gdy poziom naładowania baterii 
osiągnie wartość krytycznie niską, wykry-
wacz metali wyłączy się automatycznie.

80% – 100%

60% – 80%

40% – 60%

10% – 20%

<1% (niezbędne 
ładowanie)
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Aby naładować akumulator, należy:
Wziąć dołączony kabel i podłączyć jego koniec 
z magnetycznym złączem do gniazda na tylnej 
ściance panelu sterowania.

Podłączyć drugi koniec kabla do dołączonego 
zasilacza sieciowego lub dowolnego portu 
USB-A w standardowej ładowarce sieciowej.

Na boku panelu sterowania w pobliżu 
przycisku "On/Off", zaświeci się wbudowana 
czerwona dioda LED. Oznacza to, że rozpoczął 
się proces ładowania akumulatora. Gdy 
akumulator będzie w pełni naładowany, dioda 
zmieni kolor na niebieski.

Poczekaj na zakończenie ładowania i odłącz 
najpierw kabel od ładowarki sieciowej, a 
następnie odłącz jego końcówkę magnetyczną 
od gniazda w urządzeniu.

ŁADOWANIE AKUMULATORA14

Wykrywacz Metali Gauss MD jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy, który jest wbudowa-
ny w panel sterowania. Do ładowania akumulatora dostarczany jest specjalny kabel USB ze złączem 
magnetycznym, który znajduje się w zestawie.

Ważne! Należy ściśle przestrzegać 
kolejności podłączania i odłącza-

nia kabla ładującego zgodnie z instruk-
cją. Metalowe przedmioty, które mogą 
przyczepić się do końcówki magnetycz-

nej kabla mogą 
s p o w o d o w a ć 
zwarcie i awarię 
ładowarki siecio-
wej lub innego 
urządzenia, do 
którego podłączo-
ny jest kabel 
ładujący.

Ważne! Aby zapobiec uszkodze-
niu akumulatora, nie należy go 

ładować w temperaturze otoczenia < 
5ºC! Przed ładowaniem należy pozosta-
wić detektor w ciepłym pomieszczeniu 
na kilka godzin.

Prawidłowe użytkowanie 
akumumulatora

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec 
awarii, jeśli nie będą używane przez długi 
czas. Pamiętaj żeby regularnie, co najmniej raz 
na 2-3 miesiące, w pełni naładować 
akumulator. Podczas normalnego 
użytkowania, pojemność akumulatora 
litowo-jonowego zmniejsza się z czasem, 
zależy to od ilości cyklów ładowania. Dlatego 
akumulator należy wymieniać co kilka lat, 
częściej jeśli detektor jest mocno 
eksploatowany. Akumulatory  mogą być 
instalowane tylko przez autoryzowany serwis.

Czas ładowania całkowicie rozładowane-
go akumulatora wynosi około 5 godzin, 

zakładając, że ładowarka posiada prąd ładowa-
nia 1A przy 5V. Ze źródeł o mniejszej mocy czas 
ładowania może być dłuższy. Jeśli wykrywacz 
metali jest włączony podczas ładowania, czas 
ładowania będzie dłuższy.

Do ładowania Gauss MD nie wolno używać żadnych ładowarek sieciowych z technologią 
szybkiego ładowania! Może to spowodować awarię lub uszkodzenie wbudowanego 
akumulatora. Do ładowania użyj dołączonej do zestawu ładowarki.

1
  

2   

3  

4 
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Bezprzewodowy system audio 
MDLink pozwala na pracę na 

jednym z 4 kanałów.

1   Podłącz słuchawki do modułu.
2   Włącz wykrywacz metali i moduł 

MDLink.  (kolejność nie ma znaczenia).
3   Wybierz kanał komunikacyjny 

wciskając          .
4   W menu ustawień wykrywacza metalu
     aktywuj nadajnik (TRANS), ustawiając 

ten sam kanał, co wybrany w module. 
Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci 
się dioda LED, jest to informacja o 
pomyślnym podłączeniu modułu 
bezprzewodowego do urządzenia.

5   Głośność reguluje się za pomocą 
przycisków          i          na module. 
Ustaw ją na komfortowym dla siebie 
poziomie do pracy z wykrywaczem 
metali.

6   Przymocuj moduł za pomocą klipsa 
do kieszeni lub paska.

Jeśli w pobliżu znajdują się dwa 
bezprzewodowe systemy audio 

MDLink, muszą one być skon�gurowane 
do pracy na różnych kanałach, aby wyklu-
czyć ich wzajemny na siebie wpływ.
W przypadku odłączenia nadajnika od 
odbiornika (zmiana kanału komunikacyj-
nego, utrata komunikacji), usłyszysz 
sygnał informacyjny, a dioda LED kanału 
komunikacyjnego zacznie migać.

Ładowanie modułu / 
niski poziom naładowania akumulatora

Jak podłączyć słuchawki do modułu MDLink:

Moduł MDLink jest wyposażony w akumulator 
litowo-jonowy i wbudowany kontroler ładowania. Aby 
naładować akumulator, należy podłączyć jeden koniec 
kabla USB z zestawu do wejścia mini-USB modułu, a drugi 
koniec kabla do zasilacza sieciowego z wyjściem USB lub 
przenośnej ładowarki (nie ma jej w zestawie).

Podczas ładowania akumulatora dioda LED świeci się 
na niebiesko, po pełnym naładowaniu dioda LED zgaśnie.

Po włączeniu modułu przez krótki czas świecą się 
diody LED kanałów komunikacyjnych, ich liczba w 
przybliżeniu pokazuje poziom naładowania akumulatora.

Jeśli świeci się:
• 1 dioda LED, bateria naładowana do 25%.
• 2 diody LED, bateria naładowana do 50%.
• 3 diody LED, bateria naładowana do 75%.
• 4 diody LED, bateria jest naładowana 100%.
W przypadku rozładowania akumulatora do około 5%, 

na module zaczyna migać czerwona dioda LED, a w 
słuchawkach usłyszysz alarm rozładowania.

W przypadku rozładowania akumulatora do około 2%, 
dioda LED zacznie świecić na czerwono, a w słuchawkach 
usłyszysz alarm rozładowania w odstępach co 30 sekund, 
aż akumulator w module zostanie całkowicie 
rozładowany.

Regulacja
głośności

Przełączanie
kanałów

Włącz/Wyłącz

Dioda LED
stanu baterii

Wskaźnik kanału 
komunikacyjnego

Gniazdo 
słuchawkowe duży 
Jack 6.35mm (1/4")

Gniazdo
ładowania

Regulacja głośności ma 10 poziomów. 
Po osiągnięciu górnej lub dolnej grani-
cy głośności usłyszysz niski dźwięk 
informacyjny.

Bieżący poziom głośności i wybrany 
kanał komunikacyjny zostają automa-
tycznie zapisane w pamięci urządzenia.
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U s t a w i e n i a 
do poszukiwania 
dużych obiektów z 
metali nieżela-
znych i żelaznych.

Ustawienia do 
poszukiwania biżuterii z 
różnych epok, monet 
antycznych lub średnio-
wiecznych. 

Ustawienia poszukiwa-
nia w miejscach, w których 
mogą znajdować się duże 
przedmioty z metali 
żelaznych.

Ustawienia do poszukiwania 
dużych nieżelaznych obiektów (skarby, 
duże srebrne monety, ozdoby).

Ustawienia do poszuki-
wania na polach monet 
małych, złota i małej biżuterii.

3   ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

4    ZAAWANSOWANE (dla doświadczonych użytkowników)

Cewki: Goliath lub Discovery

Cewki: Goliath lub Discovery
Cewki: Goliath lub Discovery

І ІІ

2   PODSTAWOWE

Ustawienia dla 
efektywnego i wygod-
nego poszukiwania z 
zachowaniem dobre-
go zasięgu.

30-33    
10    
L3-L5  
hi    
An    
5-6    
4-5

gain:
disc:
freq:

search:
mode:

Vol:
FeVol:

Najprostsze ustawie-
nia, które najlepiej 
nadają się do zapozna-
nia się z urządzeniem.

1   PROSTE

33-35
10
L2
hi
An
5-6
4-5

gain:
disc:
freq:

search:
mode:

Vol:
FeVol:

35-37
5
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

gain: 
disc: 
freq: 

search:
mode: 

Vol: 
FeVol: 

35-37
0
H2 lub L3-L5 (dla 
gleb zróżnicowanych)
hi
An
5-6
4-5

gain:
disc: 
freq: 

search: 
mode:

Vol:
FeVol:

І ІІ ІІІ

37-39
15
L3-L5
no
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
freq:

search:
mode:

Vol:
FeVol:

37-39
15
L3-L2
no (dla miejsc czystych) 
hi  (dla miejsc zaśmieconych) 
Hi  (dla miejsc mocno zaśmieconych)
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
freq:

search:

mode:
Vol:

FeVol:

35-38
-2
H2 (do gleb trudnych)
Н3 (do gleb łatwych)
hi
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
freq: 

search:
mode:

Vol:
FeVol:

Ustawienia do poszukiwania w miejscach 
zamieszkałych, stare zabudowy lub do poszu-
kiwania samorodków w kamieniołomach.
Cewki: 7 " lub Sniper

ІV

36-37
10
H2 (piwnice, zabudowania)
Н3 (samorodki)
hi  (samorodki)
Hi  (piwnice, zabudowania) 
An (piwnice, zabudowania)
cL  (samorodki)
5-6
2-3

gain:
disc: 
freq: 

search: 

mode: 

Vol: 
FeVol: 

Ustawienia poszukiwania na plaże, brzegi rzeki lub 
jezior. Nadaje się również do gleb o dużej zawartości soli.
Cewki: Tiger lub Discovery

V

34-35
10
L1, L2 lub H1 (dla plaż morskich)
L3 lub H2 (dla słodkowodnych plaż)
hi (dla miejsc czystych)
Hi (dla miejsc zaśmieconych)
An (dla miejsc, w których w ziemi występuje dużo rdzy żelaza)
cL (do obiektów głęboko zalegających na w miarę czystych 
terenach)
5-6
2-3

gain:
disc:
freq: 

search: 

mode: 

Vol: 
FeVol:

Ważne! Wartość dźwięku żelaza FeVol musi być o kilka jednostek niższe niż wartość 
ogólnej głośności Vol, aby niski ton od żelaznych obiektów nie "maskował" dźwięków od 

głębokich nieżelaznych obiektów. Jeśli wyłączysz dźwięk żelaza, utrudnisz sobie identyfikację 
kutych przedmiotów żelaznych (podków, gwoździ, pierścieni, narzędzi itp.), ponieważ sygnał 
dźwiękowy od tych celów będzie składał się zarówno z "nieżelaznego", jak i "żelaznego" tonu.

Cewki: Tiger lub 
Discovery

Cewki: Tiger lub 
Discovery

Cewki: Tiger lub 
Discovery

Cewki: Tiger lub Discovery
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PIELĘGNACJA I DBANIE O WYKRYWACZ

PIELĘGNACJA WYKRYWACZA METALI GAUSS MD:
Nie należy pozostawiać urządzenia w nadmiernie zimnych lub 
gorących miejscach (np. podczas upału w bagażniku samochodu) 
lub w wilgotnych pomieszczeniach.
Unikaj pozostawiania piasku i żwiru na sztycy i elementach 
łączących (takich jak mechanizm tulejki zaciskowej i mocowanie 
cewki).
Jeśli dolna sztyca jest wyraźnie zanieczyszczona, dokładnie wytrzyj 
ją wilgotną szmatką.
Monitoruj stan cewki, nie poddawaj jej silnym wstrząsom, 
regularnie usuwaj brudu z pod osłony jak i z samej cewki.
Pamiętaj, że cewka detektora jest wodoodporna, ale elektronika nie 
jest. Nigdy nie zanurzaj panelu sterowania w wodzie!
Poluzuj śrubę mocującą cewki, gdy wykrywacz metali nie jest 
używany, aby uszy mocowania cewki nie uległ nadmiernemu 
odkształceniu i nie pojawiły się pęknięcia w obudowie cewki.
Spłucz wykrywacz metali czystą, bieżącą wodą szczególnie po 
użyciu na morskiej plaży.
Przed ładowaniem zawsze należy dokładnie oczyścić magnetyczne 
złącze ładowania.
Wykrywacz metali należy ładować ściśle według zaleceń opisanych 
w instrukcji obsługi.
Upewnij się, że kabel cewki jest w dobrym stanie i nie jest narażony 
na nadmierne naprężenia.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu lub 
przechowywania wykrywacza metali. Ekran urządzenia może być 
podatny na zadrapania lub poważne uszkodzenia, jeśli nie jest 
odpowiednio zabezpieczony. Zawsze staraj się używać osłony 
wyświetlacza.
Nie wystawiaj wykrywacza metali na działanie ekstremalnych 
temperatur. Zalecany zakres temperatur pracy mieści się w 
przedziale 0°C do +35°C.

17

ZALECENIA GENERALNE:
Nie używaj rozpuszczal-
ników ani innej chemii 
do czyszczenia. Użyj 
wilgotnej szmatki, wody 
z delikatnym mydłem.
Nie narażaj akcesoriów 
na nadmierną wilgoć 
oraz działanie wody.
Nie otwieraj oraz nie 
narażaj na uszkodzenie 
wbudowanego akumula-
tora.
Ładuj wykrywacz metali 
ściśle z zaleceniami 
opisanymi w instrukcji 
obsługi.
Unikaj ładowania wykry-
wacza metali i akceso-
riów w ekstremalnych 
warunkach temperaturo-
wych. Zalecany zakres 
temperatur przechowy-
wania wynosi od -20° C 
do +50°C.
Nie zbliżaj wykrywacza 
metali lub akcesoriów 
do ognia, ponieważ 
może to spowodować 
eksplozję wewnętrz-
nego akumulatora.

Wykrywacz metali Gauss MD jest wysoce zaawansowanym urządzeniem elektronicznym. 
Jego właściwa pielęgnacja jest niezbędna do zapewnienia 

poprawnej i niezawodnej pracy.

W trakcie pracy wykrywacz metali stale monitoruje stan cewki i może poinformować o jej braku 
lub przeciążeniu. Jeśli wystąpi taka sytuacja, w polu Target ID zostanie wyświetlony kod błędu dla 
tej sytuacji.

Odsuń cewkę od źródła przeciążenia.

Upewnij się, że cewka jest prawidłowo podłączona do 
gniazda w panelu kontrolnym. Sprawdź kabel i obudo-
wę cewki pod kątem widocznych uszkodzeń.

Kontynuuj pracę.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kod błędu

Przeciążenie cewki

Nie wykryto cewki

Cewka podłączona

Wymagane działania

KODY BŁĘDÓW18
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW19

Upewnij się, że bateria jest naładowana przynajmniej 25%.

1. Podłącz ładowarkę do wykrywacza metali i poczekaj na zakończenie 
ładowania. 
2. Odłącz kabel ładowania. Jeśli wykrywacz metali wyłączy się natych-
miast, bateria wymaga wymiany.

1. Sprawdź kabel cewki. Jeśli to konieczne, wyczyść styki.
2. Upewnij się, że nakrętka na złączu cewki jest dobrze dokręcona.
3. Odsuń się od źródła zakłóceń.
4. Spróbuj zmienić na inną częstotliwość pracy.
5. Zmniejsz czułość detektora metali.

Upewnij się, że wbudowany nadajnik jest obecnie wyłączony.

Upewnij się, że oba urządzenia mają te same kanały.

Zmień miejsce zamocowania modułu  MDLink. Umieść go tak, aby nie 
było przeszkód dla fal radiowych.

Odkręć tulejkę zacisku sztycy i oczyść ją z brudu i piasku.

Wykrywacz metali włącza się, 
ale sam się wyłącza

Wykrywacz metali nie 
włącza się

Dziwne sygnały i zakłócenia

Wbudowany głośnik nie 
emituje dźwięków
Brak połączenia z modułem 
MDLink

Niestabilne połączenie z 
modułem MDLink

Zacisk obrotowy sztycy nie 
działa prawidłowo

Problem  Zalecenia

AKCESORIA20

TIGER
10х13``
(25,5х33 сm)

SNIPER
6х10``
(15х25 сm)

7``
7`` (18 сm)

GOLIATH
15``(38 сm)

DISCOVERY
13``(33 сm)

Cewka, która zapewni największą możliwą głębokość wykrywania 
obiektów, a także większy obszar przeszukiwania. Jest ona najsku-
teczniejsza do pracy na obszarach wolnych od gęstej roślinności, 
dużych otwartych przestrzeniach np. pola, łąki.

Doskonale wyważona, lekka i niezawodna cewka do szerokiego 
zakresu zadań. W porównaniu doi cewek standardowych 11” 
zapewnia znaczny wzrost głębokości wykrywania obiektów, a także 
zapewnia większy obszar przeszukiwania.

Najlepsza alternatywa dla cewek standardowych. Ma większą 
głębokość wykrywania, a także znacznie lepszą separację blisko 
leżących obiektów.

Najlepsza cewka do poszukiwania w trudnych warunkach (wśród 
gęstej roślinności; na terenach silnie zaśmieconych żelazem; przy 
badaniu opuszczonych zabudowań, strychów i piwnic).

Cewka 7" to optymalne rozwiązanie do poszukiwania w trudnych 
warunkach. Jest kompaktowa i lekka, świetna separacja dla "nieżela-
znych" sygnałów nawet w najbardziej zaśmieconych miejscach.

W zestawie
LIGHT

W zestawie
PRO
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–             +
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MarsMD POINTER to ręczny wykrywacz metali do wyszukiwania i lokalizowania 
małych metalowych przedmiotów. Może być używany:
w archeologii do wykrywania metalowych artefaktów w wykopaliskach i wysypiskach;
przez policję i służby ochrony do wykrywania broni palnej, broni białej i innych 
przedmiotów metalowych;
do wykrywania ukrytych przewodów w ścianach, puszek itp. w domach drewnianych i 
murowanych.

Wykrywacz Metali 
MarsMD POINTER •

•

•

Aby zwiększyć wydajność poszukiwań, 
Gauss MD posiada zestaw opcjonalnych akcesoriów:



PL 19

21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasięg detekcji to maksymalna odległość, do której urządzenie może jeszcze wykryć metalowy przedmiot w powietrzu. Wartość ta jest podana dla 
cewki Goliath i następujących ustawień: Gain – 40, Search – Lo, MODE – An, FREQ – L3, Vol – 10.

≈ 50-55 сm

≈ 100 сm

≈ 150 сm

15,8...16,2 kHz

47,8...48,2 kHz

Wyświetlacz LCD

1 niski ton żelaza  (regulacja głośności)

3 tony dla obiektów nieżelaznych (regulacja głośności)

bez dyskryminacji

z dyskryminacją dla Target ID

bez dodatkowego przetwarzania sygnału

z częściowym przetwarzaniem przez Clear ID

z pełnym przetwarzaniem przez Clear ID

strojenie do gruntu w trybie ręcznym

strojenie do gruntu w trybie automatycznym

2400 - 2483,5 MHz

+ 4 dBm

≤ 10 metrów

Moneta Ø25 mm

Puszka aluminiowa

Maksymalny zasięg

Niższa częstotliwość (LF)

Wyższa częstotliwość (HF)

Wzrokowa

Dźwiękowa

All Metal

Selektywny

W czasie rzeczywistym (An)

Szybkie cyfrowe przetwarzanie (cL)

Pełne cyfrowe przetwarzanie (CL)

Ręczne

Automatyczne

Zakres częstotliwości radiowej

Moc 

Zasięg bezprzewodowy

 4 poziomy jasności

wbudowany w panel

       wbudowany akumulator litowo-jonowy  

do 24 godzin

Zasięg wykrywania*

Częstotliwość pracy

Informacja

Tryby pracy

Strojenie do gruntu

Wbudowany nadajnik 
bezprzewodowy

Podświetlenie ekranu

Czujnik temperatury

Zasilanie

Czas pracy

od 0 ºС do +45 ºС

od -20 ºС do +45 ºС

24 miesiące

800 mm/1390 mm

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur przechowywania

Gwarancja

Długość sztycy (min./maks.)

1320 gWaga

Zakres częstotliwości radiowej

Zasięg bezprzewodowy

Czas pracy

Moc transmisji radiowej

Czułość

Moc wzmacniacza audio

Regulacja głośności

Rozmiar

Waga

Tryby identyfikacji

2400-2483,5 MHz

≤ 10 metrów

15 godzin

+ 4 dBm

-89 dBm

1 w

 10 poziomów

70,2х52х30 mm

64 g

Moduł MDLink

Wykrywacz Metali Gauss MD
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Dystrybucja i wsparcie techniczne w Polsce:

GREEN Camo s.c.

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 48
20-016 Lublin

www.greencamo.pl
info@greencamo.pl

+48 81 534 7008 - serwis, biuro, hurt
+48 730 999 580 - zamówienia detaliczne


