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Gauss MD je moderný detektor
kovov s priamym digitálnym
spracovaním signálu (DSP). To
znamená, že signál generovaný
cievkou sa prevádza do
digitálnej formy a spracúva sa
pomocou
procesora. Toto
riešenie umožňuje zbaviť sa
obmedzení, ktoré sú spoločné
pre analógové obvody, ako aj
znížiť rušenie, zvýšiť citlivosť,
zaistiť flexibilitu v nastaveniach
atď. Moderné mikroprocesory
tiež vďaka svojmu vysokému
výkonu umožňujú vykonávať
ďalšie matematické výpočty.
Základným princípom činnosti
Gauss
MD
je
indukčná
rovnováha (IB), ktorá sa
dosahuje použitím dvoch
indukčných cievok (vysielača a
prijímača) vo vyhľadávacej
cievke detektora. Keď sa
kovový predmet ocitne v
blízkosti
tejto
cievky,
induktívna
rovnováha
sa
preruší a výsledkom bude
nevyvážený signál na výstupe z
cievky prijímača. Tento signál
je prenášaný do riadiacej
jednotky, kde je spracovávaný
elektronikou a potom je
odovzdaný
operátorovi.
Detektor používa jednu hlavnú
pracovnú frekvenciu 16kHz a
ďalšiu frekvenciu 48kHz (na
vyhľadávanie veľmi malých
cieľov).

PRINCÍP ČINNOSTI
HLAVNÝ PROCESOR
( DSP )

LCD

KLÁVESNICA

ZVUKOVÝ PROCESOR

ZOSILOVAČ

TECHNOLÓGIA CLEAR ID
CLEAR ID je systém dodatočného
digitálneho spracovania prijatého
signálu, ktorého cieľom je znížiť
vplyv
zeme
na
presnosť
identifikácie cieľa (Target ID). Táto
technológia väčšinou umožňuje
užívateľovi efektívne sa vyrovnať s
tzv. „zvukom železa“ - keď
detektor nesprávne určí neželezný cieľ ako železný a vydá
nízky tón alebo k signálu pridá nízky tón. Za týmto
účelom sa cieľový signál najskôr zaznamená do pamäte
detektora, potom sa pomocou špeciálnych algoritmov a
prvkov umelej inteligencie určí, či signál môže byť
produkovaný neželezným predmetom - inými slovami, je
porovnávaný s už zaznamenanými skupinami možných
signálov. Po vykonaní výpočtov a porovnaní detektor
vydá zvukový signál a zobrazí číselnú hodnotu cieľového ID.
CLEAR ID má dva typy prevádzkových režimov:
rýchly (cL) a plný (CL).
Rýchly režim poskytuje spracovanie signálu pomocou
zjednodušeného CLEAR ID, ktoré poskytuje dobrú
rýchlosť, ale nie vždy správne údaje.
Plný režim zaisťuje oveľa lepšiu a úplnejšiu identifikáciu,
avšak zvuková a vizuálna indikácia sa objaví potom, čo
cievka prejde cez cieľ.
CLEAR ID sa odporúča na ďalšie skúmanie sľubných
miest. Neodporúča sa používať pri detekcii v oblastiach zamorených kovovým odpadom, pretože veľké
množstvo signálov produkovaných železnými predmetmi
môže ovplyvniť identifikáciu cieľov.
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2

Gauss MD je k dispozícii v dvoch verziách:
LIGHT a PRO.

1

5
6
3

4

10

LIGHT:
1. Ovládací box
2. Konštrukcia
3. Slúchadlá
4. MDLink modul
5. USB/mini - USB kábel
6. Magnetický nabíjací kábel
7. Nabíjačka s USB portom
8. Sada podložiek
9. Skrutky a matice
10. Cievka Tiger
+ kryt cievky
+ ochranný kryt konektora
Obsah balenia, ako aj špecifikácie produktu
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia výrobcu.

8
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PRO:
1. Ovládací box
2. Konštrukcia
3. Slúchadlá
4. MDLink modul
5. USB/mini - USB kábel
6. Magnetický nabíjací kábel
7. Nabíjačka s USB portom
8. Sada podložiek
9. Skrutky a matice
11. Cievka Discovery
+ kryt cievky
+ ochranný kryt konektora
12. Cievka Seven
+ ochranný kryt konektora
13. Dohľadávací detektor MarsMD Pointer
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Poskladajte detektor Gauss MD podľa
nasledujúcich krokov:

1

1 Pripojte ovládaciu skrinku na koniec rúčky.
2 Upravte dĺžku hriadeľa tak, aby ste ju prispôsobili vašej
výške a zaistite otočením.
3 Vložte gumené podložky do otvorov spodnej tyče a tyč
umiestnite medzi úchyty na hornej strane cievky. Uistite
sa, že cievka je umiestnená v správnej
polohe a utiahnite skrutku (nie
2
príliš silno, aby ste nepoškodili závit).

3

Smer uvoľnenia
Smer zatiahnutia

Skrutka cievky

Gumové podložky

4 Naviňte kábel cievky okolo spodnej tyče tak, aby prvá slučka
najbližšie k cievke prechádzala vrchom spodnej tyče.
5 Pripojte konektor kábla cievky do konektora na
5
ovládacej skrinke a pevne dotiahnite maticu.

4

6 Vzdialenosť medzi lakťovou
opierkou a rukoväťou sa dá nastaviť
tak, aby sa detektor lepšie držal.
Postupujte nasledovne:
• pomocou šesťhranného kľúča s priemerom 2 mm (nieje v
balení) odskrutkujte skrutky, ktoré držia rúčku;
• posúvajte rukoväť dopredu alebo dozadu, až kým
nedosiahnete požadovanú polohu a utiahnite skrutky, ktoré
držia rúčku na jej novom mieste.

3 сm

6
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ZAPNUTIE DETEKTORA

Zapnite detektor stlačením tlačidla
. Budete počuť melódiu a na displeji sa zobrazí oznam "On"
Po zapnutí je detektor pripravený na prevádzku a automaticky vstúpi do režimu vyhľadávania.
Rýchlym stlačením tlačidla
detektor vypnete.
Odporúčame zapnúť detektor vonku,
pokiaľ možno čo najďalej od budov a
zdrojov
elektromagnetického
rušenia.
Môže dôjsť aj k rušeniu od mobilných
telefónov,
motorov,
televíznych
prijímačov
a
iných
domácich
elektrických
spotrebičov.
Za
týchto
podmienok sa detektor môže správať
nestabilne
a
produkovať
veľké
množstvo
falošných
signálov.
Ak
budete počuť signál preťaženia a na
displeji
sa
zobrazí „OL“,
presuňte
cievku ďalej od zdroja preťaženia.
Pred použitím detektora si pozorne prečítajte tento návod. Pochopenie nastavení a
režimov vám umožní používať váš detektor kovov čo najefektívnejším možným
spôsobom.

5

RÝCHLY NÁVOD

1 Poskladajte detektor podľa pokynov na strane 5 (pozri časť 3).
2 Uistite sa, že cievka je ďaleko od kovových predmetov a zapnite zariadenie. Ak budete počuť
signál preťaženia a na obrazovke uvidíte „OL“, presuňte cievku ďalej od zdroja preťaženia.
3 Nastavte hodnoty v ponuke nastavení a zapnite vysielač MDLink, ak chcete používať
slúchadlá s bezdrôtovým modulom.
4 Ak je detektor na konkrétnej lokalite zapnutý po prvý krát, malo by byť pred začiatkom
hľadania nastavené vyváženie zeme - Ground Balance (pozri odstavec 8).
5 Vezmite niekoľko rôznych typov kovových
predmetov a prechádzajte nimi ponad cievku.
Naučte sa, ako detektor reaguje na rôzne kovy,
skúste si spomenúť na hodnoty ID cieľa a zvuky,
ktoré vyprodukuje každý objekt - to vám pomôže
presnejšie identifikovať zakopané ciele.
6 Po otestovaní detektora vypnite detektor a modul MDLink.
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Indikátor Sleep
Zobrazuje sa
keď je detektor
v režime
Spánok

Indikátor spracovania digitálneho
signálu
Oznamuje, že detektor pracuje v
jednom z režimov cL alebo CL a
signál sa spracováva.

Bezdrótový zvuk
Zobrazí sa, keď je vstavaný vysielač
aktivovaný.
Číslica predstavuje číslo aktuálneho
rádiového kanála.

Pracovná frekvencia

Indikátor
podsvietenia

Označuje aktuálnu
prevádzkovú frekvenciu.

Zobrazí sa, keď je
podsvietenie
obrazovky zapnuté.

Target ID

IIndikátor stavu
batérie

Zobrazuje hodnotu,
ktorá je priradená
detekovanému cieľu v
závislosti od jeho
charakteristík.

Indikuje aktuálnu
úroveň nabitia batérie.
Keď je batéria takmer
vybitá, začne blikať.

Search

Indikátor teploty

Zobrazuje prvé
písmeno režimu
SEARCH

Zobrazuje teplotu vo
vnútri ovládacej skrinky.
Odčítané hodnoty sa
môžu líšiť od hodnôt
teploty okolia.

Ground Balance
Zobrazuje aktuálnu
hodnotu vyváženia
zeme.

GAIN
Zobrazuje hodnotu
nastavenia GAIN, ktoré
predstavuje citlivosť
detektora.

Nabíjanie batérie
LED dióda vo vnútri
ovládacej skrinky
indikuje proces
nabíjania. Červená pri
nabíjaní, modrá pri
plnom nabití.

Menu nastavní
Obsahuje 8
nastaviteľných funkcií

Nastavenia
Podsvietenie

ON / OFF
Ground Balance
SLEEP

PINPOINT
Exit

Zmena nastavení
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MENU NASTAVENÍ

Ponuka nastavení Gauss MD má 8 nastaviteľných funkcií.
Stlačte
a na obrazovke sa zobrazí
aktuálne nastavenie a ID hodnota cieľa. Opakovaným stláčaním prechádzate ďalšími nastaveniami menu. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu nastaveniu, stlačte
.
Hodnoty zvoleného nastavenia je možné
upraviť pomocou
. Ak má nastavenie
viac hodnôt, stlačením a podržaním jedného z
týchto tlačidiel môžete vykonať rýchle úpravy.
Menu opustíte stlačením
.

FERROUS

NON-FERROUS

Všetky posledné zmeny nastavení sa
uložia do pamäte zariadenia a
zostávajú uložené aj po jeho vypnutí.

GAIN GAIN
Táto hodnota určuje citlivosť detektora.
Je v rozsahu od 1 do 40. Čím vyššia je
hodnota, tým hlbšie môžu byť detekované kovové predmety. Nezabudnite, že
pri zadávaní hraničných hodnôt sa
detektor stáva citlivejším na elektromagnetické rušenia a signály. Odporúčané hodnoty pre pohodlné vyhľadávanie: sú 20 až 35.

DISKRIMINÁCIA DISC
Toto nastavenie umožňuje selektívne
vylúčiť ciele z detekcie podľa určitej
hodnoty ID. DISC nastavuje hodnotu ID,
pod ktorou sú všetky číselné hodnoty
počuť ako nízky („železný“) tón a nad
ktorou ako vysoké („neželezné“) tóny.
Odporúčaná hodnota je 2.

FREKVENCE FREQ
LF1 ... LF5 je hlavná pracovná frekvencia detektora s hodnotou v rozsahu 16kHz ± 200Hz.
Okrem hlavnej frekvencie je detektor schopný
pracovať aj na dodatočnej - vyššej frekvencii
HF1 ... HF5. Hodnota vysokej frekvencie leží v
rozsahu 48kHz ± 200Hz. Každá skupina (LF a
HF) má 5 rôznych frekvencií na vyladenie šumu
a vzájomného rušenia. Frekvencie LF1, HF1
majú 50% pokles množstva prúdu prechádzajúceho cievkou a frekvencie LF2, HF2 - zníženie
o 25%. Odporúča sa znížiť prúdový tok, keď je
vplyv zeme príliš veľký a detektor nemôže byť
správne vyladený. Pri vysokej frekvencii bude
vplyv zeme výraznejší ako pri prevádzke na
nízkej frekvencii. Ak to podmienky pôdy umožňujú, HF je vhodnejšia na detekciu malých
zlatých a bronzových predmetov, ako aj ďalších
predmetov s nízkymi hodnotami Target ID. ID
číslo je na frekvencii HF o 10 až 20 číslic väčšie
ako v prípade frekvencie LF.
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PODMIENKY VYHĽADÁVANIA SEARCH
Toto nastavenie určuje celú skupinu
vnútorných parametrov detektora, ktoré
závisia od podmienok vyhľadávania.
Tieto podmienky sa formujú pod
vplyvom mnohých vonkajších faktorov.
Medzi hlavné patrí teplota, vlhkosť,
mineralizácia a rozmanitosť pôdy, množstvo odpadu atď. Pri detekcii v piesočnatej pôde s nízkou mineralizáciou vyberte
Lo pre väčšiu hĺbku detekcie a hľadanie
veľkých cieľov. Parameter no je väčšinou
vhodný na detekciu na všetkých
mokrých a slabo magnetických pôdach.
Hi a hi sú dobrou voľbou v silne mineralizovaných pôdach, v drsných terénoch, s
vysokou vlhkosťou (močiare) a nízkymi
teplotami. Tieto nastavenia tiež vyhovujú miestam s veľkým množstvom kovov poskytujú lepšiu separáciu cieľov. Hĺbka
detekcie sa mierne zníži, zvýši sa však
rýchlosť separácie a automatického
ladenia.
HLASITOSŤ Vol
Toto nastavenie upravuje hlasitosť neželezných cieľov a informačných tónov. Čím
vyššia je nastavená hodnota, tým hlasnejšia
je hlasitosť zvuku a tým menší je rozdiel v
hlasitosti medzi silnými a slabými signálmi.
Odporúčaná hodnota pri práci s modulom
MDLink je 6-8.
HLASITOSŤ ŽELEZA FeVol
Je to samostatné nastavenie na úpravu
hlasitosti nízkeho tónu (pre železné
predmety). Úprava hodnoty sa dá vykonať rovnakým spôsobom ako pri Vol, ale
je tiež možné zapnúť slabý tón nastavením OF. Takto môžete vykonávať selektívne vyhľadávanie prepínaním nízkeho
tónu a sústredením sa na detekciu neželezných cieľov. Pre efektívne vyhľadávanie sa neodporúča úplne vypínať nízky
tón - je lepšie ho jednoducho zredukovať
na pohodlnú úroveň. To zabezpečí, že
neprejdete zaujímavé miesto s množstvom železných signálov. Odporúčaná
hodnota v tomto prípade je 3 - 5.

PRACOVNÉ MÓDY MODE
Hlavné nastavenie, ktoré aktivuje jeden z
troch režimov detekcie a identifikácie cieľa. Ak
vyberiete režim An, detektor pracuje ako
analógové zariadenie v reálnom čase - bez
oneskorenia
a
ďalšieho
spracovania.
Odporúča sa používať tento režim ako hlavný
režim, najmä pri detekcii v kovom zamorených oblastiach. Dva ďalšie režimy cL a CL
používajú ďalšie spracovanie digitálneho
signálu (DSP) v rámci technológie Clear ID
špeciálne vyvinutej našimi inžiniermi. Ak je
aktivovaný jeden z týchto režimov, v hornej
časti obrazovky sa zobrazí ikona
. Režim
CL využíva všetky výhody Clear ID - signál
cieľa je zaznamenaný do pamäte detektora,
spracovávaný elektronikou a zobrazený na
displeji po tom, čo cievka prejde ponad
cieľ. V tomto režime sú vplyvy zeme na
identifikáciu cieľa minimalizované a vyhľadávanie by sa malo vykonávať rýchlo. Tento
režim sa odporúča pri hľadaní na pooraných poliach, keď nie je možné pohybovať
cievkou bližšie k zemi a kopírovať pohybom
terén. Veľké železné premety môžu byť v
tomto režime určené ako farebné. Režim сL
kombinuje dva predchádzajúce režimy: je
totožný s An z hľadiska rýchlosti, ale o
niečo horší ako CL z hľadiska identifikácie.
СL sa odporúča na rýchle vyhľadávanie a
redukciu vplyvov zeme na ciele s nízkymi
hodnotami ID.

VYSIELAČ TRANS
Detektor má v ovládacej skrinke zabudovaný
vysielač MDLink. Poskytuje bezdrôtový prenos
zvuku do slúchadiel cez modul MDLink bez
oneskorenia a skreslenia. Ak chcete aktivovať
vysielač, nastavte ho na rovnaký kanál ako modul.
Keď je vysielač aktivovaný, zvukový výstup sa
automaticky vypne zo zabudovaného reproduktora. Ikona rádiového modulu a číslo zvoleného
kanála
sa objavia v hornej časti obrazovky a
zelená kontrolka LED bude pravidelne blikať vo
vnútri ovládacej skrinky. Na efektívne vyhľadávanie odporúčame vždy používať slúchadlá (na
lepšie počúvanie slabých signálov), čím sa zníži
spotreba energie a predĺži sa prevádzková doba
detektora bez potreby častého nabíjania batérie.
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GROUND BALANCE - VYVÁŽENIE ZEME
Nastavenie vyváženia zeme je možné
upraviť dvoma spôsobmi:
ručne (Hd) a automaticky (At).

Po dokončení vyváženia pokračujte v hľadaní
stlačením
. Aktuálna hodnota vyváženia
zeme sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu
obrazovky pod ikonou GEB.

Pred začiatkom vyhľadávania je veľmi
dôležité nastaviť vyváženie zeme. Ak nie
je detektor správne vyvážený, jeho vyhľadávacie schopnosti sa môžu týmto spôsobom znížiť,
čo spôsobí nestabilnú prevádzku a produkciu
nesprávnych reakcií. Aby sa minimalizovali
účinky, ktoré majú minerály na výkon detektora, je potrebné pravidelne nastavovať presné
vyváženie pôdy, najmä pri zmene lokality.

RUČNÉ VYVÁŽENIE ZEME

AUTOMATICKÉ VYVÁŽENIE ZEME

Medzi týmito dvomi možnosťami môžete prepínať opakovaným stláčaním
.

1. Nájdite oblasť, kde nie je kov.
2. Stlačte
a prepnite detektor do
režimu vyváženia zeme. V prípade
potreby stlačte
opakovane, aby
ste nastavili manuálny režim. Nápis Hd
sa zobrazí pod ikonou GEB a aktuálna
hodnota vyváženia zeme sa zobrazí v
poli Target ID.
3. Plynulo pohybujte cievkou hore a dole
vo výške 3 až 40 cm nad povrchom
pôdy tak, aby sa cievka nedotkla zeme.
4. Počas pohybu analyzujte zvuky produkované detektorom. Ak zariadenie
vydáva nízky tón, pri posune cievky
bližšie k zemi, pomocou tlačidla
zvýšte hodnotu vyváženia zeme. Ak
detektor vydá vysoký tón, naopak
znížte hodnotu pomocou
. Stláčajte tlačidlá niekoľkokrát, kým nezískate
takú hodnotu GEB, aby zvuky boli slabé
alebo úplne tiché, keď sa cievka priblíži
nad zem.
5. Po dokončení vyváženia terénu pokračujte v detekcii stlačením
. V sekcii
GEB sa zobrazí nová hodnota vyváženia terénu.

1. Nájdite oblasť, kde nie je kov.
2. Stlačte
a prepnite detektor do
režimu vyváženia zeme. Opakovaným
stláčaním
nastavíte automatický
režim. Pod ikonou GEB sa zobrazí písmeno At a aktuálna hodnota vyváženia
zeme bude blikať v poli Target ID.
3. Plynulo pohybujte cievkou hore a dole vo
výške 3 až 40 cm nad povrchom pôdy tak,
aby sa cievka nedotkla zeme. Keď sa cievka
pohybuje nad zemou, detektor sa začne
kalibrovať podľa podmienok pôdy a jemne
doladí hodnotu vyváženia zeme.
4. Tento postup zopakujte niekoľkokrát až kým
nezmiznú zvuky, keď sa cievka priblíži nad
zem a získate konštantnú hodnotu vyváženia zeme. Detektor takto automaticky nastavuje vyváženie zeme rovnakým spôsobom,
ako ho vykonáva užívateľ manuálne.
5. Po dokončení automatického vyváženia
zeme zabráňte náhlym pohybom cievkou,
aby nedošlo k zmene hodnôt. Na ukončenie
režimu použite
. V sekcii GEB sa zobrazí
nová hodnota vyváženia zeme. Niekedy sa
po dokončení postupu automatického
vyváženia zeme odporúča prepnúť do
manuálneho režimu a presnejšie upraviť
vyváženie zeme.

11
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Hodnota vyváženia zeme poskytuje aktuálne informácie o pôde v oblasti v ktorej hľadáte.
Rozsah 6 - 20 je typický pre slabo mineralizované piesčité pôdy. Rozsah 20 - 45 je typický pre suchú
ílovitú hlinu a čierne pôdy s nízkym obsahom soli. Rovnaké pôdy pri vysokej vlhkosti a nízkej teplote môžu mať hodnoty v rozmedzí 45 - 60. Ílovité, močiarne prostredie a slaná voda môžu túto
hodnotu zvýšiť až na 80. Ak hodnota rovnováhy zeme dosiahne 99, pravdepodobne je pod cievkou
kovový predmet a je potrebné zmeniť miesto a znova upraviť vyváženie zeme. Ak pri vyvážení pôdy
má táto hodnota blízko k 0, je zrejmé, že predmet v zemi pod cievkou je farebný kov.

Ak je hodnota GAIN v rozsahu 37 - 40,
detektor môže vydávať falošné signály. To
bráni detektoru správne vyvážiť zem. Ak
takáto situácia nastane, prepnite zariadenie
do manuálneho režimu a vyváženie urobte
ručne.
Pri hľadaní na ílovitých pôdach s vysokou
vlhkosťou a obsahom solí, najmä pri nízkych
teplotách, nemusí byť jasne určená správna
hodnota vyváženia zeme. V takejto situácii je
najlepšou možnosťou stabilizácie hodnoty
zeme zníženie prúdu pretekajúceho cievkou.
Prepnite na jednu z dvoch frekvencií - L1 alebo
L2 (tieto majú znížený tok prúdu). Na týchto
pôdach sa neodporúča prevádzka na žiadnej
frekvencii zo skupiny HF.
Okrem toho nastavenie SEARCH ovplyvňuje počet falošných signálov vyvolaných
zemou: čím vyššia je hodnota, tým väčší je
rozsah, v ktorom detektor odstráni nízkofrekvenčný vplyv zeme.

40 сm
3 сm
Pri hľadaní vyskúšajte rôzne kombinácie nastavení, ktoré vám pomôžu nájsť kompromis
medzi falošnými signálmi a nastavením citlivosti. Nezabudnite pravidelne vyvažovať
vplyv zeme.

12

SK

PINPOINT - PRESNÁ LOKALIZÁCIA

9

Gauss MD je tzv. pohybový detektor, preto by ste
mali neustále pohybovať cievkou nad zemou, aby

Pre presné lokalizovanie:
1 Po zistení približnej polohy posuňte

zariadenie detekovalo ciele. Počas pohybu nie je
vždy možné efektívne detekovať zakopaný objekt,
pretože je ťažké zistiť jeho presnú polohu.
Keď je cieľ detektovaný a chcete zistiť jeho presné
umiestnenie, stlačte

. Keď je aktivovaný režim

PINPOINT, zariadenie nedokáže rozlíšiť typy kovov a
stáva sa bezpohybovým detektorom. Písmená PP sa
zobrazia v sekcii Target ID a čierne pruhy na jeho ľavej
a pravej strane označujú silu signálu cieľa pod
cievkou. Detektor bude
tiež produkovať zvukovú odozvu s rôznou

cievku z tejto oblasti a stlačte
2

Cievku presúvajte pomaly bližšie k
cieľu a udržiavajte ju v rovnakej výške
nad zemou. Identifikujte miesto, kde
detektor vydáva najhlasnejší zvuk a
zobrazuje najväčší počet čiernych
pruhov.

3 Zapamätajte si túto poloh alebo ju
označte lopatkou. Potom zmeňte
smer pohybu - priblížte sa k cieľu v
pravom uhle k pôvodnej dráhe
pohybu a zopakujte krok 2. Takto
rýchlo zistíte presnú polohu cieľa.
4 Pre zrušenie funkcie stlačte

úrovňou hlasitosti a

.

.

frekvenciou úmerne k sile signálu cieľa, čo navyše
pomáha identifikovať jeho polohu a odhadnúť hĺbku.

Tento režim sa odporúča používať pri detekcii cenných nálezov. Pri pohybe je tiež
mimoriadne dôležité udržiavať cievku v rovnakej
výške nad zemou. Bezpohybový režim je po čase
nestabilný, preto by sa činnosť v tomto režime
mala vykonávať iba krátko.

SLEEP

10

Detektor má špeciálny režim nízkej spotreby,
ktorý sa aktivuje stlačením a podržaním
Ikona

sa objaví v stavovom riadku v hornej časti

obrazovky, zatiaľ čo písmená SL sa zobrazia v poli
Target ID. V tomto režime je vysielač vypnutý a
cievka nevyžaruje elektromagnetické pole. Na
ukončenie SLEEP stlačte

.

Tento režim použite
ako alternatívu k
vypnutiu - napríklad, keď
je niekoľko detektorov
kovov prevádzkovaných
v tesnej blízkosti a začnú
rušiť jeden druhého,
alebo keď sa priblížite k
inému hľadačovi, aby ste
spolu hovorili.

13
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PODSVIETENIE

11

Obrazovka Gauss MD je vybavená vstavaným podsvietením pre prácu v tmavých podmienkach.
Má 4 úrovne jasu. Posledná vybraná úroveň sa po zapnutí uloží do pamäte detektora.
Stlačte a držte
pre vypnutie alebo zapnutie podsvietenia. Ak
je podsvietenie zapnuté ikona
sa zobrazí v stavovom riadku na
vrchu obrazovky a jas sa zvýši podľa nastavenej hodnoty.
Ak budete tlačidlo naďalej držať
keď sa podsvietenie zapne,
môžete vybrať jedno zo 4 nastavení jasu ktoré sa bud meniť každé
dve sekundy.
Po zapnutí detektora sa obrazovka podsvieti na krátku dobu aj keď je podsvietenie
vypnuté.

TARGET ID

12

Cieľové ID je číslo vytvorené detektorom pri identifikácii zakopaného predmetu na základe
elektromagnetických vlastností kovov a rozmerov. Železné predmety väčšinou produkujú záporné
čísla (-9, -8 ... -1), zatiaľ čo neželezné produkujú kladné čísla (0, 1 ... 90). Posledná zistená hodnota
cieľa ID zostane na displeji po dobu 5 sekúnd, kým sa nezaregistruje iný objekt.

13

klinec
LF: -3
HF: -2

Target ID pre rôzne objekty:
alobal
LF: 5 - 8
HF: 14 -18

viečko fľaše
LF: 65 - 67
HF: 80 - 82

skrutka
LF: -4
HF: -3

očko z plechovky od piva
LF: 43 - 46
HF: 70 - 75

rímsky denár
LF: 63 - 67
HF: 80 - 84

strelka
LF: 12 - 16
HF: 27 - 32

šperk
LF: 35 - 50
HF: 60 - 67

medená minca
LF: 85 - 88
HF: 87 - 90

UKAZOVATEĽ STAVU BATÉRIE

Počas prevádzky je detektor schopný
nepretržite sledovať aktuálnu úroveň
nabitia batérie, ktorá sa zobrazí v stavovom riadku v hornej časti obrazovky.

80% – 100%

Keď je batéria takmer vybitá, indikátor
stavu batérie začne blikať a vaše slúchadlá alebo reproduktor vydajú krátke
zvukové varovanie, že je potrebné
batériu nabiť.

<1%

60% – 80%
40% – 60%
10% – 20%
(nabite batériu)

Keď je stav batérie kriticky nízky, detektor sa
automaticky vypne.

14
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NABÍJANIE BATÉRIE

Zariadenie Gauss MD je napájané zabudovanou lítium-iónovou batériou. Na nabíjanie batérie sa
používa nabíjací kábel USB s magnetickým konektorom.
Pre nabitie batérie postupujte podľa
nasledujúcich krokov
1 Pripojte magnetický konektor ku komektoru na
druhej strane ovládacieho boxu.

Dôležité! Prísne dodržiavajte
postup pripojenia nabíjacieho
kábla uvedený v tejto príručke. Konektor magnetického kábla udržujte mimokovových predmetov aby nedošlo k
skratu a poruche
napájacieho
adaptéra

alebo

iného zariadenia,
do

ktorého

nabíjací

je

kábel

zapojený.
2 Druhý koniec kábla zapojte do dodávaného
sieťového adaptéra alebo do štandardného
napájaného portu USB-A.
3 LED dióda na ľavej strane predného panela (v
blízkosti tlačidla ON / OFF) bude počas nabíjania blikať načerveno. Keď je batéria úplne
nabitá, červené svetlo sa zmení na modré.
4 Odpojte kábel v opačnom poradí: koniec kábla
najskôr od napájacieho adaptéra a potom
magnetický konektor z ovládacej skrinky.
Čas nabíjania úplne vybitej batérie sa
odhaduje na približne 5 hodín, ak nabíjací adaptér poskytuje výstupný výkon 5 V a 1A.
Menší výkon adaptéra môže predĺžiť čas nabíjania. Ak je detektor zapnutý počas nabíjania,
doba nabíjania bude dlhšia.

Údržba batérie Lítium-iónová
Lítium-iónová batéria sa môže znehodnocovať, ak sa nepoužíva dlhšiu dobu. Batériu
pravidelne nabíjajte, najmenej raz za 2-3
mesiace. Pamätajte však na to, že kapacita
lítium-iónových batérií časom postupne
klesá, a to aj za normálnych podmienok
používania. Preto je potrebné batériu
vymeniť každých pár rokov. Náhradné
batérie môže dodávať a inštalovať autorizované servisné stredisko.
Dôležité! Aby sa batéria nepoškodila, nikdy ju nenabíjajte ak
je teplota okolia pod 5°C. Ovládací box
vždy nechajte zohriať na izbovú teplotu
po dobu niekoľkých hodín, aby ste
mohli batériu nabíjať v optimálnom
stave.

Na nabíjanie prístroja Gauss MD je zakázané používať akékoľvek adaptéry striedavého
prúdu s rýchlym nabíjaním! Môže to spôsobiť poškodenie alebo zničenie batérie.
Použite napájací adaptér dodaný v balení.

15
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PRIPOJENIE SLÚCHADIEL
Ako pripojiť slúchadlá k modulu MDLink:

1 Pripojte slúchadlá k 6,35 mm konektoru
na module MDLink.
2 Zapnite detektor a modul (na poradí
nezáleží).
3 Stláčaním tlačidla
môžete prepínať
medzi jenotlivými kanálmi.
4 Aktivujte vysielač (TRANS) v ponuke
nastavení a nastavte rovnaký kanál ako v
module. Po úspešnom spárovaní
detektora a modulu budete počuť
pípnutie a LED svetlo bude neustále
blikať.
5 Použite tlačidlá
/
pre nastavenie
hlasitosti tak aby vám zvuk vyhovoval.
6 Pripevnite modul k náprsnému vrecku
alebo k opasku.
Bezdrôtový audio systém MDLink
vám umožňuje zvoliť jeden zo 4
kanálov.
K dispozícii je 10 úrovní ovládania
hlasitosti. Po dosiahnutí maximálnej
alebo minimálnej hlasitosti budete počuť
nízky tón, ktorý označuje hornú alebo
dolnú hranicu hlasitosti.
Po vypnutí modulu MDLink zostane
aktuálny kanál aj úroveň hlasitosti uložené v pamäti modulu.
Ak sú dva bezdrôtové zvukové
systémy MDLink umiestnené
blízko seba, je potrebné, aby pracovali
na rôznych kanáloch, aby sa eliminovalo
vzájomné rušenie. Ak je vysielač odpojený od modulu (z dôvodu zmeny kanála
alebo straty spojenia), budete počuť
signál odpojenia a indikátor LED aktuálneho kanála bude opakovane blikať.

6.35 mm (1/4’’)
slúchadlový
konektor

LED indikátor
kanálu
Výber kanála

Konektor
nabíjania
LED stavu
batérie

Tlačidlo
zapnutia

Ovládanie
hlasitosti

Nabíjanie modulu / Výstraha pred vybitou batériou
Modul MDLink obsahuje nabíjateľnú batériu Li-Ion a
zabudovaný regulátor nabíjania.
Na nabitie batérie je potrebné zapojiť jeden koniec
kábla USB / mini USB (je súčasťou dodávky) do výstupu
mini-USB na module a druhý koniec do napájacieho
adaptéra USB (je súčasťou dodávky) alebo powerbanky.
Počas nabíjania bude LED svetlo blikať na modro. Po
dokončení nabíjania LED dióda zhasne.
Keď je modul zapnutý, LED diódy kanálu krátko
bliknú. V závislosti od počtu bliknutí LED môžete získať
hrubý odhad o úrovni nabitia batérie (každá LED
predstavuje 25%):
• 1x = 25%
• 2x = 50%
• 3x = 75%
• 4x = 100%
Keď úroveň nabitia batérie klesne zhruba na 5%,
indikátor LED batérie na module začne blikať načerveno a
v slúchadlách budete počuť výstražné pípnutie.
Keď bude úroveň nabitia batérie približne 2%, bude
LED indikátor na module neustále blikať načerveno a
každých 30 sekúnd bude znieť pípnutie, kým sa batéria
úplne nevybije.
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TIPY NA NASTAVENIE
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3 STREDNE POKROČILÉ

1 JEDNODUCHÉ

2 ZÁKLADNÉ

Najjednoduchšie
nastavenia, ktoré sú
najvhodnejšie na
začatie práce.

Nastavenia, ktoré zlepšujú
efektivitu detekcie a poskytujú pohodlné vyhľadávanie, pomáhajú dosiahnuť
dobrú hĺbku detekcie.

І Tieto nastavenia sú vhodné na
hľadanie
veľkých
železných a neželezných cieľov.

Cievka: Tiger alebo
Discovery

Cievka: Tiger alebo
Discovery

Cievka: Tiger alebo
Discovery

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

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

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

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

ІІ Nastavenia
pre
vyhľadávanie
starých
šperkov a starožitných
mincí.
Cievka: Tiger alebo
Discovery
gain: 35-37
disc: 0
freq: H2 or L3-L5 (pre

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

search:
mode:
Vol:
FeVol:

ťažké pôdy)

hi
An
5-6
4-5

4 POKROČILÉ (pre skúsených používateľov)
І Nastavenia
pre
detekciu kovov na miestach,
kde sa môžu vyskytovať
veľké železné ciele.
Cievka: Goliath alebo
Discovery
gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

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

ІІ Nastavenia na hľadanie veľkých
neželezných cieľov (poklady, veľké
strieborné mince, šperky).

ІІІ Nastavenia na detekciu
malých mincí, zlata a malých
šperkov v poliach.

Cievka: Goliath alebo Discovery

Cievka: Goliath alebo Discovery

gain:
disc:
freq:
search:

37-39
15
L3-L2
no (pre čisté oblasti)
hi (pre znečistené oblasti)
Hi (pre veľmi znečistené oblasti)
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

ІV Nastavenia, ktoré sa majú
použiť pri skúmaní starých budov
alebo hľadaní nugetov.
Cievka: 7” alebo Sniper
gain: 36-37
disc: 10
freq: H2 (pre pivnice)
Н3 (pre nugety)
search: hi (pro nugety)
Hi (pre pivnice)
mode: An (pre pivnice)
cL (pre nugety)
Vol: 5-6
FeVol: 2-3

gain: 35-38
disc: -2
freq: H2 (pre ťažké pôdy)
Н3 (pre ľahké pôdy)
search: hi
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

V Nastavenia detekcie kovov na plážach, riekach alebo brehoch
jazier. Sú vhodné aj pre pôdy s vysokým obsahom solí.
Cievka: Tiger alebo Discovery
gain: 34-35
disc: 10
freq: L1, L2 or H1 (na pláže so slanou vodou)
L3 or H2 (pre sladkovodné pláže)
search: hi (pre čisté oblasti)
Hi (pre znečistené oblasti)
mode: An (pre oblasti s hrdzavým železom)
cL (pre hlboké ciele na miestach, kde nie
je veľa kovového odpadu)

Vol: 5-6
FeVol: 2-3

Dôležité! Hodnota FeVol by mala byť o niekoľko číslic nižšia ako hodnota Vol, aby
nízky tón vyprodukovaný pre železné ciele nemaskoval signál vydávaný hlbokými
neželeznými cieľmi. Ak zapnete železný tón, identifikácia kovaných železných predmetov
(trosky, klince, krúžky, nástroje atď.) sa zhorší, pretože signál produkovaný týmito cieľmi
bude pozostávať z tónu pre železné aj neželezné kovy.
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ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ
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Gauss MD je vysoko kvalitné elektronické zariadenie, a preto je pre zabezpečenie jeho
nepretržitej spoľahlivej prevádzky nevyhnutná náležitá starostlivosť a údržba.
STAROSTLIVOSŤ O GAUSS MD:
• Nenechávajte detektor v extrémnom chlade alebo teple (napr. v
horúcom automobile), ako aj na vlhkých miestach.
• Dajte pozor, aby sa do tyčí a upevňovacích častí (napr. zámky a
uchytenia cievky) nedostal piesok a zemina.
• Ak je na tyči badateľný škrabanec, dôkladne ho utrite vlhkou
handričkou.
• S cievkou detektora zaobchádzajte vždy opatrne, nevystavujte
silným nárazom a vždy odstráňte stopy nečistôt.
• Pamätajte, že cievka detektora je vodotesná, ale ovládacia skrinka
nie. Ovládaciu skrinku nikdy neponárajte do vody!
• Keď sa detektor nepoužíva, uvoľnite upevňovaciu skrutku cievky,
aby sa upevňovacie komponenty nadmerne nedeformovali a aby
sa zabránilo prasklinám.
• Po použití na pláži opláchnite cievku a konštrukciu čerstvou vodou.
Ovládaciu skrinku neumývajte striekaním ani polievaním vodou!
• Pred nabíjaním odstráňte kovové častice ktoré sa mohli prichytiť
na konektore magnetického kábla.
• Počas nabíjania detektora dôsledne dodržujte príslušné pokyny v
tejto príručke.
• Zaistite, aby bol kábel cievky v dobrom stave a aby nebol nadmerne namáhaný.
• Pri preprave alebo skladovaní detektora dodržujte bezpečnostné
opatrenia. Pri nesprávnom zaobchádzaní s obrazovkou zariadenia
sa môže poškriabať alebo vážne poškodiť. Aby ste ju nepoškodili
použite chránič obrazovky.
• Nevystavujte detektor extrémnym teplotám. Rozsah prevádzkových teplôt: 0°C až 35°C.

VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ:
• Na čistenie detektora
nepoužívajte
rozpúšťadlá.
Utrite
handričkou
a
teplou mydlovou vodou
alebo jemným čistiacim
prostriedkom pre domácnosť.
• Nevystavujte príslušenstvo nadmernej vlhkosti,
chráňte ho pred tekutinami.
• Neotvárajte a neporušujte vnútorné batérie.
• Pri nabíjaní príslušenstva
prísne dodržujte pokyny
v tomto návode.
• Nenabíjajte detektor a
príslušenstvo v extrémnych
teplotných
podmienkach.
• Rozsah
skladovacích
teplôt: -20°C až +50°C.
• Nevhadzujte
detektor
alebo príslušenstvo do
ohňa, pretože by to
mohlo spôsobiť výbuch.

CHYBOVÉ SPRÁVY

18

Počas prevádzky je detektor schopný nepretržite monitorovať stav cievky, aby sa zistil problém s
odpojením alebo preťažením cievky. Ak takáto situácia nastane, v políčku Target ID sa zobrazí
varovná správa.
Chybové hlásenie
Overload
Coil Not Connected
Coil Connected

Riešenie
Posuňte cievku od zdroja preťaženia.
Uistite sa, že je konektor cievky zapojený do konektora
ovládacej skrinky. Skontrolujte kábel cievky a kryt, či nie
sú viditeľne poškodené.
Pokračujte v hľadaní.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
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Problém

Riešenie

Detektor sa zapne a vypne

Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.

Detektor sa nezapne

1. Pripojte dodávanú nabíjačku k detektoru a počkajte, kým sa nenabije
2. Odpojte nabíjací kábel. Ak sa detektor vypne, je potrebné vymeniť
batériu.

Nepravidelné zvuky

1. Skontrolujte kábel cievky a uistite sa, že sú všetky kontakty čisté.
2. Uistite sa, že matica na konektore cievky je pevne utiahnutá.
3. Presuňte sa ďalej od zdroja rušenia.
4. Skúste prepnúť na inú pracovnú frekvenciu.
5. Znížte citlivosť detektora

Z reproduktora nevychádza
žiadny zvuk

Uistite sa, že je zabudovaný vysielač vypnutý.

Žiadne spojenie s
modulom MDLink
Nestabilné spojenie s
modulom MDLink
Zaistenie skrútenia hriadeľa

Zabezpečte, aby boli obe zariadenia nastavené na rovnaký kanál.
Zmeňte miesto upevnenia modulu MDLink. Mal by byť umiestnený na
mieste, kde elektromagnetické vlny nemajú prekážky.
Otočte zámok v smere uvoľnenia a vyčistite ho, aby ste odstránili
nečistoty a piesok.

PRÍSLUŠENSTVO

20

Na zvýšenie efektívnosti detekcie má Gauss MD celý rad
voliteľného príslušenstva

GOLIATH

RÔZNE VEĽKOSTI CIEVOK

15``(38 cm)

DISCOVERY
13``(33 cm)

LIGHT

PRO

Táto cievka zabezpečí maximálnu možnú hĺbku detekcie cieľa a čo
najširšiu možnú oblasť skenovania. Najefektívnejšie je hľadanie na
veľkých otvorených plochách bez hustej vegetácie.

–

–

Veľmi dobre vyvážená, ľahká a spoľahlivá cievka pre širokú škálu
vyhľadávacích úloh. Táto cievka prekračuje možnosti štandardných
cievok: poskytuje väčšie zväčšenie hĺbky a väčšie pokrytie pôdy.

–

+

Toto je najlepšia alternatíva k štandardným cievkam. Poskytuje
väčšiu hĺbku detekcie a lepšie oddelenie cieľov ležiacich blízko seba.

+

–

Toto je najlepšia cievka na vyhľadávanie v zložitých prostrediach
(oblasti s hustou vegetáciou, miesta vysoko kontaminované železom,
zničené budovy, podkrovia a klenby).

–

–

7 "cievka je optimálnym riešením pre hľadanie pokladov v náročných
prostrediach. Ľahká a kompaktná, umožňuje vyberať neželezné ciele
aj v oblastiach extrémne zamorených kovovým odpadom.

–

+

–

+

Pack

Pack

TIGER

10х13``
(25,5х33 cm)

SNIPER
6х10``
(15х25 cm)

7``

7`` (18 cm)

MarsMD Pointer

MarsMD POINTER je ručný detektor kovov na vyhľadávanie a lokalizáciu
malých kovových predmetov. Môže byť použitý:
• v archeológii na skenovanie a detekciu kovových artefaktov na vykopávkach;
• policajnými a bezpečnostnými pracovníkmi na zisťovanie zbraní, streliva a
iných kovových predmetov;
• na detekciu vedení, potrubí, káblov atď. v drevených a murovaných domoch.
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Detektor Gauss MD
Rozsah detekcie *

Prevádzková frekvencia

Indikácia

Minca Ø25 mm

≈ 50-55 cm

Hliníková plechovka

≈ 100 cm

Maximálny dosah

≈ 150 сm

Nízka frekvencia (LF)

15.8...16.2 kHz

Vysoká frekvencia (HF)

47.8...48.2 kHz

Vizuálne

LCD
1 železný tón (nastavenie hlasitosti)

Zvukovo

3 neželezné tóny (nastavenie hlasitosti)

All Metal

Režim vyhľadávania

Operačný mód
Vyváženie pôdy - Ground
Balance
Zabudovaný vysielač

bez rozlišovania

Selective

cieľové ID s diskrimináciou

Realtime (An)

bez dodatočného spracovania signálu

Fast digital processing (cL)

s čiastočným spracovaním cez Clear ID

Digital processing (CL)

s úplným spracovaním cez Clear ID

Manual

vyváženie pôdy sa vykonáva manuálne

Automatic

vyváženie pôdy sa vykonáva automaticky

Rádiofrekvenčný rozsah

2400 - 2483.5 МHz

Výkon

+ 4 dBm

Dosah bezdrôtového prenosu

≤ 10 meters

LCD podsvietenie

4 úrovne jasu

Teplotný senzor

zabudovaný v ovládacom boxe

Zdroj

interná lítium-iónová batéria

Prevádzková doba

až 24 hodín

Rozsah prevádzkových teplôt

0ºС to +45ºС

Rozsah teploty skladovania

-20ºС to +45ºС

Záruka

24 mesiacov

Dĺžka (min/max)

800 mm/1390 mm

Váha

1,320 g

* Dosah detekcie je maximálna vzdialenosť, v ktorej môže zariadenie stále detekovať kovový predmet vo vzduchu. Uvedená hodnota je pre
cievku Goliath a nasledujúce nastavenia: Gain – 40, Search – Lo, MODE – An, FREQ – L3, Vol – 10.

MDLink Modul
Rádiofrekvenčný rozsah
Dosah bezdrôtového prenosu

2400 – 2483.5 MHz
≤ 10 metrov

Doba prevádzky

15 hodín

RF prenos

+ 4 dBm

Citlivosť

-89 dBm

Výkon zosilňovača
Hlasitosť
Rozmer
Váha

1W
10 stupňov
70.2х52х30 mm
64 g

MarsMD.com
marsmdoﬃce

mail@marsmd.com
GaussMD

mars_md_

