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Quick Start 

1 Zapněte detektor stisknutím tlačítka Power. 

2 Při prvním zapnutí detektoru bude přednastaven 
  pracovní režim Coin (mince). 

3 Pro výběr jiného detekčního módu krátce 
  stiskněte tlačítko příslušného módu. 

4 Ikona         zobrazuje zvolený detekční 
  mód. Detektor bude používat diskriminační 
  vzor a zvukové reakce patřící k tomuto 
  módu. 

5 Stiskněte tlačítko Noise Cancel a počkejte 
  20 sekund dokud detektor nevybere 
  nejstabilnější pracovní kanál. 

6 Po ukončení funkce Noise Cancel je 
  detektor připravený k detekci. 
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Gratulujeme Vám k zakoupení detektoru  

Minelab 

Detekce kovů je fascinující činnost, 
ze které mají radost lidé na celém světě. Pokud 
se dobře seznámíte s Vaším detektorem kovu 
Safari, můžete být i Vy jedním z úspěšných 
hledačů, kteří kombinují vášeň z pobytu  
v přírodě se vzrušujícím objevováním nálezů, 
jako jsou mince, relikvie, zlato a šperky a podobné. 

Detektor Safari je schopný vyhledávat 
hodnotné kovové předměty, například 
zlato, mince, šperky a další kovové věci. 
Ovládací panel přístroje se obsluhuje 
snadno a umožňuje začátečníkům  
i profesionálům začít s detekcí jakmile 
si detektor sestaví. 

Minelab doporučuje zpočátku používat 
Safari v jednom z volitelných výrobních 

nastavení, dokud se dobře neseznámíte s jeho 
obsluhou. Tyto detekční režimy nabízí 
optimální nastavení přizpůsobené 
pro většinu aplikací. 

Detektor Safari je navržen tak, aby Vám  
poskytoval dlouhé roky radosti z hledání  
pokladů. Pro dosažení nejlepších výsledků 
doporučujeme pročíst si tento návod, ve kterém 
se seznámíte s tím, jak přístroj poskládat a 
naučíte se Váš nový detektor ovládat. 

Minelab Vám přeje mnoho úspěchů s Vaším 
detektorem Safari! 
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Jak pracuje detektor kovu 

Detektor kovu vytváří elektromagnetické 
pole, které je vysíláno cívkou a proniká 
do země. Protože kovy jsou konduktivní –  
vedou elektrický proud, způsobují v tomto 
magnetickém poli změny. Detektor je citlivý 
na tyto změny – prostřednictvím přijímací 
cívky posílá signál do ovládacího boxu, 
který je vyhodnocuje a oznamuje operátorovi. 

Detektory kovů mohou rozlišovat velikost, 
tvar a složení kovových předmětů. Čím 
je předmět větší, tím jednodušší je jeho 
detekce. Detektory kovů pracují s různými 
frekvencemi. Jejich hodnota je udávaná 
v kilohertzích (kHz). Nízké frekvence (okolo 
1.5kHz) pronikají půdou hlouběji, ale jsou méně 
citlivé na menší předměty. Vysoké frekvence 
(okolo 65kHz) pronikají méně hluboko, ale 
jejich citlivost na malé předměty je větší. 
Multifrekvenční technologie detektoru Safari 
poskytuje obě dvě výhody – dobrou hloubku a 
vysokou citlivost. 

3 
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4 Technologie detektoru Safari 

Diskriminace (Discrimination) 
Diskriminace je schopnost detektoru 
identifikovat a akceptovat předměty, které  
jsou žádané (např. mince a šperky) a potlačit 
signál předmětů z nechtěných materiálů 
(např. hřebíky). 

Detektor Safari může být naprogramovaný několika 
způsoby tak, aby následně nereagoval na nežádoucí 
předměty v různých typech půdy. 

Full Band Spectrum (FBS) 
Většina detektorů na trhu pracuje s jednou 
nebo dvěma frekvencemi v rozsahu 
od 1 do 70 kilohertz (kHz). 

I když se taková technologie používala dlouhé 
roky, Minelab zjistil, že frekvence spolehlivá 
v jedné oblasti, často nabízí slabý výkon 
pokud se použije na jiné lokalitě. Obsah 
mineralizace v půdě, množství kovového 
odpadu a velikost předmětů, měly vliv 
na efektivitu s jakou pracoval detektor kovu 
s jednou frekvencí. 

FBS technologie kombinuje více frekvenční 
technologii firmy Minelab BBS (Broad Band 
Spectrum – široko pásmové spektrum)  
s novým vysoce výkonným procesorem, a tím 
poskytuje: 

• Větší dosah – hloubku 

• Vysokou citlivost na různé předměty 

• Méně rušení elektromagnetickými zdroji 

• Přesnější určení vlastností cíle 

Obvod FBS automaticky vysílá několik 
frekvencí současně. Zvýšení počtu 
frekvencí umožňuje přijímat a následně 
analyzovat větší množství informací. 
E-Trac analyzuje více informací, a proto 
je identifikace cílů (target identification – ID) 
mnohem přesnější. 

Unikátní technologie firmy Minelab umožňuje 
detektorem pracovat přesněji, s vyšší 
citlivostí a větším hloubkovým dosahem. 

Odladění vlivu země (Ground Compensation) 
Safari používá sofistikované metody 
minimalizování vlivu země – množství minerálů 
v půdě (mineralizace). Používá vyspělé digitální 
filtrování k eliminování falešných signálů 
produkovaných mineralizovanou půdou. 

FBS - Porovnání 

Jedna frekvence Dvě frekvence 

Vícefrekvenční detektor 
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Sestavení detektoru 

Vložení cívky do spodní tyče: 

Poznámka: Před vložením cívky  
do spodní tyče, vyndejte šroub, matici a 
podložky z cívky. 

1 Vložte dvě podložky do otvorů  
  po stranách spodní tyče. 

2 Provlékněte kabel cívky otvorem na spodní 
  tyči, podle obrázku tak, aby jeho konec 
  vyšel na vrchní straně spodní tyče. 

5 

5 Prostrčte šroub přes otvory v držáku cívky 
  a otvor v tyči. 

6 Zašroubujte matici, přičemž dávejte 
  pozor, abyste ji příliš silně nedotáhli a 
  nepoškodili. 

3 Položte cívku na rovnou plochu. 

4 Zasuňte spodní tyč do drážky na cívce 
  tak, aby strana s otvorem směřovala k zemi. 

UPOZORNĚNÍ: Kabel u cívky není 
odnímatelný. Jakýkoliv pokus o jeho 
odpojení bude znamenat ztrátu záruky 
a nevratné poškození sondy. 
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6 Sestavení detektoru 

Spojení vrchní tyče s ručkou 
detektoru: 

1 Uvolněte zámek na ovládacím boxu. 

2 Připojte konektor a zašroubujte. 

Vložení spodní tyče do vrchní tyče: 

1 Uvolněte zámek na vrchní tyči. 

2 Vložte kabel do vrchní tyče tak, aby klapka 
   zámku směřovala k zemi. 

3 Nasuňte vrchní tyč na spodní a vytáhněte 
   kabel na její vrchní straně. 

3 Zasuňte vrchní tyč do zámku 
   na ovládacím boxu. 

4 Zamkněte zámek jeho překlopením. 
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Připojení loketního popruhu: 

1 Upevněte oba klipy na vnější straně 
  loketní opěrky. 

Odpojení cívky: 

1 K odpojení cívky použijte opačný postup, 
  jaký byl popsán při skládání. 

2 Vysuňte kabel ze spodní tyče. 

Připojení sluchátek: 

1 Zapojte konektor sluchátek do otvoru, 
  který se nachází v gumové krytce  
  na konci rukojeti detektoru. 
  Sluchátka mohou být připojena a odpojena 
  kdykoliv. 

UPOZORNĚNÍ: Nerozpojujte tyče 
detektoru pokud je konektor cívky 
připojený v ovládacím boxu. 
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8 Nastavení detektoru pro pohodlné používání 

Pro pohodlné používání detektoru je důležité 
jeho správné nastavení. 

Držení detektoru 

Protáhněte ruku přes popruh na loketní 
opěrce. Chyťte rukou ručku detektoru. 

Správné nastavení by Vám mělo dovolit 
pohodlně uchytit ručku detektoru. Loket by 
měl sedět těsně na konci loketní opěrky a 
detektor byste měli vnímat jako prodloužení 
Vašeho předloktí. 

Nastavení loketního popruhu: 

1 Uvolněte klip nakloněním jeho vrchní části 
  směrem od loketní opěrky. 

2 Rozpojte pásku (suchý zip) a nastavte 
  správnou délku posouváním klipu 
  na pásce. 

3 Zaklapněte klip do loketní opěrky, napněte 
  ho a následně spojte pásku (suchý zip). 

Nastavení polohy loketní opěrky: 

1 Použijte šroubovák nebo hranu mince  
  na uvolnění šroubu uprostřed loketní opěrky 
  (otáčejte proti směru chodu hodinových 
  ručiček). 

2 Nastavte správnou polohu posouváním 
  opěrky během držení detektoru. 

3 Vyjměte ruku a zatáhněte šroub (ve směru 
  chodu hodinových ručiček). 
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Nastavení správné délky tyčí 

Správné nastavení délky tyčí Vám umožní  
pohybovat s cívkou nad zemí tak, abyste se  
zbytečně nekrčili nebo se nenatahovali. 

Pokud je cívka příliš daleko od Vašeho těla, 
bude pro Vás problematické udržet rovnováhu 
a manévrovat s detektorem. 

Nastavení správného sklonu cívky: 

1 Uvolněte matici, kterou je upevněna 
  cívka na spodní tyči. Matice by měla 
  být uvolněna tak, abyste cívkou mohli 
  nastavovat správný úhel, ale zároveň 
  aby udržela svou polohu. 

2 Držte detektor stejně jako při detekci a lehce 
  přitlačte cívku k zemi tak, aby byla s ní  
  rovnoběžná. Cívka by měla zůstávat 
  rovnoběžně se zemí, i když ji zvedáte, 
  přičemž by měla být přibližně 25 mm 
  nad povrchem. 

3 Utáhněte šroub. 

Tyč je krátká 

Pokud je cívka příliš blízko Vašeho těla, může 
se stát, že detektor bude reagovat na kovové 
předměty, které nosíte s sebou například nástroje 
na kopání. 

Nastavte spodní tyč na správnou délku a 
uzamkněte zámkem. 

Je možné zakoupit i delší spodní tyč 
vhodnější pro lidi s vyšší postavou (str.39). 

Správné nastavení 
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10 Bateriová pouzdra 

Vyjmutí bateriového pouzdra: 

1 Zkontrolujte, zda je detektor vypnutý, předtím 
  než začnete vyndávat bateriové pouzdro z detektoru. 

2 Položte detektor na rovnou plochu. Odpojte 
  sluchátka. 

3 Odklopte gumovou krytku krytku na konci ručky 
  detektoru. 

4 Zvedněte žlutou pojistku a uvolněte pouzdro baterií. 

5 Vyjměte bateriové pouzdro. 

Safari je vybavený standardním bateriovým 
pouzdrem. Osm kvalitních alkalických baterií 
(1,5 V AA) dokáže zásobovat detektor energií 
nepřetržitě 14 hodin. 

Volitelný bateriový blok NiMH 1600 mAh 
poskytuje 12,5 hodiny nepřetržité práce 
detektoru a bateriový blok NiMH 1800 mAh 
až 14 hodin. 

NiMH baterie není potřeba před jejich 
nabíjením úplně vybít na rozdíl od NiCD baterií. 
Kdykoliv nebyl detektor delší dobu používán, 
nabijte opětovně baterie, abyste zabezpečili plný 
výkon přístroje. 

. 

Vložení bateriového pouzdra: 

1 Zvedněte gumovou krytku na konci rukojeti 
  detektoru. 

2 Zasuňte baterii do otvoru tak, aby 
  zaklapla žlutá pojistka na pouzdře. 

3 Zatlačte gumovou krytku na původní místo. 

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se rozebírat  
NiMH baterie. Akumulátor nevhazujte do ohně.  
Použitý akumulátor odevzdejte k recyklaci. 
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Výměna baterií typu AA 

1 Vysuňte kryt ve směru šipky. 

2 Vložte 8 kusů alkalických baterií typu AA 
  do bateriového pouzdra, přičemž dodržujte jejich 
  polaritu (+ / -) podle nálepky na pouzdře. 

3 Zasuňte kryt na původní místo. 

Pro optimální použití detektoru 
doporučujeme používat kvalitní 
alkalické baterie. NiMH nebo NiCad 
dobíjecí baterie mohou být v detektoru 
také použity, ale je třeba nabíjet je 
odděleně. Před nákupem zkontrolujte 
rozměr baterií. Některé nedodržují 
standardní rozměry. 

UPOZORNĚNÍ: 

– Nepoužívejte dobíjecí Lithium Ion 
  baterie do Vašeho detektoru Safari. Mohou 
  poškodit detektor bez nároku na záruční 
  opravu. Dobíjecí Lithium Ion baterie by 
  napájeli detektor vyšším napětím (přes 13 V), 
  a proto nemohou být použity v detektoru 
  Safari. 

– Nenechávejte vybité baterie v detektoru, 
  mohou vytéct a poškodit detektor. 

– Bateriový blok se nepoškodí, pokud nabíjení 
  přesáhne 22 hodin. 

– Nabíječku nepoužívejte k nabíjení 
  alkalických nebo NiCad baterií. 

– Použití neoriginální nabíječky může 
  poškodit detektor, záruka pak zaniká.. 

– NiMH baterie na rozdíl od NiCd baterií 
  nemusí byt zcela vybité před jejich dalším 
  nabíjením. 

– Nenabíjejte baterie, pokud teplota převyšuje 
  +45 °C. 

– Nenabíjejte baterie, pokud je teplota nižší než 
  0 ° C. 

– Nevystavujte baterie příliš vysokým 
  teplotám (např. odložením na přístrojové desce 
  automobilu) ani velmi chladným podmínkám. 
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12 Bateriová pouzdra 

Nabíjení NiMH (1600/1800) bateriového 
bloku (volitelné příslušenství): 

Pro nabíjení baterií používejte pouze originální 
nabíječku Minelab. Použití jiné nabíječky může 
poškodit baterie, bez nároku na záruku. 

Nabíjení NiMH bateriového pouzdra 
s autonabíječkou: 

1 Vyjměte bateriové pouzdro. 

2 Zastrčte autonabíječku do zásuvky 
   v automobilu. 

3 Pokud nabíječka pracuje správně rozsvítí se 
  malá dioda. 

4 Po 18 hodinách bude baterie 1600 mAh 
  úplně nabitá (1800 mAh po 22 hodinách). 
  Pokud nebyla baterie zcela vybitá, proces 
  nabíjení bude kratší. Nové baterie budou 
  mít plnou kapacitu až po několika cyklech 
  nabití a vybití. 

5 Některé automobily vyžadují, aby byl 
  klíč v zapalování pokud má být konektor 
  napájen napětím. 

6 Nabíjení, které přesáhne 18 hodin nemůže 
  poškodit bateriový blok, ale může vybít 
  autobaterii. 

Poznámka: Autonabíječka je vybavena 
pojistkou, která se dá vyměňovat 
po odšroubování matice na špičce nabíječky. 

Nabíjení NiMH bateriového bloku se 
síťovou nabíječkou: 

1 Vyjměte bateriové pouzdro. 

2 Zapojte konektor nabíječky, který je 
  na konci kabelu, do otvorů 
  na bateriovém pouzdře. 

3 Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky. 

4 Po 18 hodinách bude baterie 1600 mAh 
  plně nabitá (za 22 hodin 1800 mAh). 
  Pokud nebyla baterie zcela vybitá, proces 
  nabíjení bude kratší. Nové baterie budou 
  mít plnou kapacitu až po několika cyklech 
  nabití a vybití 

5 Po nabití odpojte nabíječku od bateriového 
  pouzdra. 

Poznámka: Baterie během nabíjení mohou 
zvýšit svou teplotu. 
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Zapnutí detektoru 

Zapnutí detektoru: 

Pro zapnutí nebo vypnutí detektoru stiskněte 
krátce tlačítko Power. Při prvním spuštění 
bude detektor v přednastaveném režimu – Coin 
(mince), v kterém můžete začít hned hledat. 

13 

Rychlý start – Quick Start 

– Zapněte detektor stisknutím tlačítka Power. 

– Při prvním zapnutí detektoru bude přednastaven 
  pracovní režim Coin (mince). 

– Pro výběr jiného přednastaveného módu 
  krátce stiskněte příslušné tlačítko daného módu. 

–           Ikona vedle příslušného módu 
indikuje právě zvolený mód. Detektor bude 
pracovat s přednastaveným diskriminačním 
vzorem a zvukovou reakcí příslušnou pro 
tento mód. 

Vždy, když opětovně zapnete detektor, 
spustí se poslední nastavení, které jste 
používali před vypnutím detektoru. 

– Stiskněte krátce tlačítko pro potlačení 
  rušení (Noise Cancel) a počkejte 20 sekund 
  dokud detektor nevyhledá nejstabilnější 
  pracovní kanál. 

– Po vybrání nejstabilnějšího kanálu, je detektor 
  připravený k detekci. 

Důležité: Během vyhledávání kanálu 
pomocí funkce Noise Cancel je důležité, 
abyste s cívkou detektoru nepohybovali a 
aby byla mimo dosah kovových předmětů. 
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14 Ovládací panel 

Coin (mince) 

Stisknutím aktivujete mód Coin (mince). 

Coin & Jewellery (mince a šperky) 

Stisknutím aktivujete mód Coin & Jewellery (mince 
a šperky). 

Power 

Stisknutím zapnete nebo vypnete detektor. 
Podržením tlačítka přibližně 5 sekund resetujete detektor zpět 
do výrobního nastavení. 

Pinpoint 

Stisknutím přepínáte mezi módem detekce a módem 
Pinpoint (přesným lokalizováním cíle). 

Menu 

Přepnutí do menu detektoru umožňuje nastavovat 
hodnoty detektoru. 
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Relic (relikvie) 

Stisknutím tlačítka aktivujete mód Relic (relikvie). 

All Metal (všechny kovy) 

Stisknutím aktivujete mód All Metal – akceptování 
všech kovů. 

Noise Cancel 

Spustí vyhledávání nejstabilnějšího pracovního 
kanálu. 

Accept/Reject (akceptování/potlačení) 

Stisknutím v obrazovce detekce (Detect Screen) 
nastavíte potlačení nebo akceptování cílů. 

Mínus a Plus (–/+) 

Stisknutím můžete měnit hodnoty nastavení. 
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16 Obrazovka detekce 

Hloubkoměr 

Je to vertikální měřítko umístěné uprostřed detekční 
obrazovky. Zobrazuje jak hluboko se pravděpodobně 
nachází cíl. 
Pokud je cíl blízko povrchu, stupnice je téměř celá 
vyplněná a naopak, pokud je cíl hluboko, stupnice je 
vyplněná jen částečně. 

ID číslo cíle – identifikační číslo 

Když detektor zaregistruje kovový předmět zobrazí se 
číslo, které charakterizuje vlastnosti cíle. 

ID číslo může být v rozsahu –10 až +40. Různé 
předměty poskytují rozdílné číselné hodnoty. 

Indikátor módu 

Tato       ikona zobrazuje, který přednastavený mód je 
aktuálně zvolený. Detektor pracuje s diskriminačním 
vzorem a zvukovou reakcí příslušného módu. 

Další ikony, které mohou být zobrazené: 

– Tato ikona znamená, že detekční mód byl 
  upraven, ale nebyl uložen. 

– Tato ikona znamená, že je používaný jeden 
  z uživatelských módů. 
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Ikona stavu baterií 

Zobrazuje stav baterií. Zcela zabarvená ikona 
indikuje plně nabité baterie. Postupným vybíjením 
baterií se výplň ikonky zmenšuje. Při zcela vybitých 
bateriích je ikona prázdná. 

Ikony cílů 

Safari zobrazuje kromě ID čísla cíle, také ikonku podle 
typu a charakteristických vlastností cíle. V jednu chvíli 
mohou být zobrazovány i dvě ikonky. 

Poznámka: Ikony cílů se zobrazují pouze v módech 
Coin (mince) a Coin & Jewellery (mince a šperky). 

Identifikační graf 

V dolní části obrazovky se nachází horizontální graf, 
který má několik funkcí. Zobrazuje aktuální nastavení 
diskriminačního vzoru. 

– Tmavá políčka určují oblast s hodnotami, které jsou 
  diskriminované (potlačené). Představují předměty, 
  které nechceme vyhledávat. 

– Světlá políčka představují hodnoty cílů, které má detektor 
  akceptovat. 

– Pokud je detektorem lokalizovaný kovový předmět, 
  poloha kurzoru bude zobrazovat příslušnou 
  hodnotu podle vlastností předmětu. Tato hodnota 
  souvisí s ID číslem, které je současně 
  zobrazované na obrazovce. 
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Pohyb s cívkou 

Základy hledání 

Procvičte si pohyb s cívkou nad zemí do stran, 
na konci každého mávnutí se posouvejte vpřed. 
Každé nové mávnutí by mělo částečně překrývat 
předchozí tak, aby bylo zajištěno důsledné pokrytí 
prohledávané oblasti. 

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude 
cívka během pohybu nad zemí rovnoběžně 
s povrchem. Zvýší to hloubkový výkon detektoru 
a reakci na malé předměty. Vyvarujte se 
nadměrného tření cívky o zem. I když je 
soustava tyčí pevná, nárazy mohou způsobovat 
náhodné signály a nepřesné určování cílů. 

Cíle 

Kovové předměty označujeme jako cíle. 
Cíle zahrnují feromagnetické (železné) 
i neferomagnetické kovy. Feromagnetické 
předměty obsahují železo, například ocel, 
hřebíky a některé typy mincí. Neferomagnetické 
kovy jsou všechny kovy, které nepřitahují 
magnet – zlato, stříbro, měď, bronz, hliník. 

Můžete požadovat, aby detektor vyhledával 
předměty obou základních typů kovů. 

Příklady běžných cílů: 
Žádaný feromegnetický kov – válečné relikvie 
Nežádané železné předměty – hřebíky 
Žádané neželezné předměty – zlaté mince 
Nežádané neželezné kovy – hliníkové vršky Upozornění: Při nesprávném pohybu s cívkou 

může detektor produkovat falešné signály. 
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Jednoduchý nácvik hledání 

Předtím, než se pokusíte vykopat reálné cíle, 
je důležité, abyste byli schopni správně 
interpretovat zvukové a vizuální hodnoty, 
které poskytuje detektor při detekci. 

Přichystejte si několik předmětů z různých 
kovů (různé mince, zlaté a stříbrné šperky, 
hřebíky, víčka a vršky, hliníkovou fólii...). 

Vezměte detektor ven mimo zdroje 
elektromagnetických rušení a kovových 
předmětů. 

Rozložte cíle do jedné linie s dostatečným 
odstupem tak, jak je to znázorněno  
na obrázku. 
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Falešné signály můžete minimalizovat 
nastavením hodnoty Noise Cancel, 
nebo snížením hodnoty citlivosti Sensitivity. 
Obvykle je lepší pokusit se snížit nejdříve 
hodnotu Noise Cancel, a až potom snížit 
nastavení citlivosti. 

Procházejte cívkou nad předměty.Sledujte 
obrazovku a poslouchejte zvuky během 
přechodu cívkou přes každý z předmětů. 
I když LCD obrazovka poskytuje detailní 
informace o cílech, je velmi důležité 
pozorovat, jak se zvuky mění nad každým 
předmětem. 

Poznámka: Pokud detektor produkuje signál 
na úseku, kde není vidět žádný předmět, znamená 
to, že je nějaký kovový předmět uložený v zemi. 
Změňte místo zkoušky. 

Zvuky detektoru 

Zapněte detektor. 

Konstantní zvuk na pozadí nazýváme Threshold. 
Variace v tomto zvuku Vám umožňují slyšet 
reakci na malé nebo velmi hluboké cíle. Tento 
zvuk se rovněž používá k rozlišování žádoucích 
a nežádoucích cílů. 
Detektor může produkovat falešné signály, 
když s cívkou nepřecházíte nad zemí 
nebo ji držíte nehybně. Takové zvuky 
nejsou signálem cílů, ale způsobují je 
elektromagnetické interference. 

Hřebíky Vršky od plechovek Alobal Mince Šperky 
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Zvuky detektoru 

Jednoduchý nácvik hledání 

Odezva cíle je zvuk, který produkuje detektor, 
když zaregistruje předmět, jehož hodnota  
není odmítnuta. Vysoce konduktivní cíle 
(např. velké stříbrné mince) produkují tón 
s vysokým odstupem a cíle z málo vodivých 
kovů (např. alobal) generují hluboký tón. 
Velké předměty nebo předměty uložené 
blízko povrchu produkují hlasitější signál. 

Velké předměty blízko cívky mohou způsobit 
přetížení elektroniky detektoru. V takovém  
případě detektor zobrazí hlášení Overload 
a vydá zvukovou signalizaci. Tento zvuk bude 
znít tak dlouho, dokud cívku nepřesunete 
dále od předmětu, který způsobil přetížení. 

Přetížení nemůže poškodit elektroniku 
detektoru. 

Je důležité rozlišovat rozdílné zvuky, 
které indikují platný stisk klávesy a 
neplatnou volbu. S těmito zvuky se setkáte 
nejčastěji během úprav nastavení v hlavním 
menu. 

Pokud detektor zaregistruje předmět, jehož 
hodnota byla odmítnuta, zvuk Threshold 
“ztichne“, indikuje to, že cíl je lokalizován 
ale jeho hodnota je vyřazena pomocí 
diskriminačního vzoru. Umožňuje to 
rozlišit nežádoucí předměty od žádaných. 

Poznámka: Pokud přecházíte cívkou nad 
hřebíkem, zvuk Threshold ztichne jen na okamžik. 

Odezva cíle 

Threshold 

Bez zvuku 

Threshold 
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Detekční módy 

Detektor má čtyři přednastavené detekční 
módy. Každý mód je optimálně nastaven 
k vyhledávání typů předmětů, podle 
kterých je mód pojmenovaný. 

Detekční módy jsou: 

– Coin (mince) 

– Coin & Jewellery (mince a šperky) 

– Relic (relikvie) 

– All Metal (všechny kovy) 
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Zapnutí detektoru 
Při prvním uvedením do provozu (nebo 
po inicializovaní výrobního nastavení) 
bude mít detektor nastaven mód Coin – mince. 

Pro výběr jiného módu krátce stlačte příslušné 
tlačítko módu na hlavním panelu detektoru. 

Ikonka vedle módu          značí, 
že používáte přednastavený výrobní 
mód. Detektor pracuje s přednastaveným 
diskriminačním vzorem a zvukovou 
odezvou určenou pro tento mód. 

Poznámka: Pokud právě pracujete v módu Pinpoint, 
nemůžete měnit detekční módy. 

Na různých lokalitách můžete používat 
specifické diskriminační vzory podle typu 
cílů, které chcete vyhledávat. Například 
na místech dřívějšího osídlení bude zaručeně 
vyšší výskyt kovového odpadu, a lze doufat 
v nálezy starých mincí. Na pláži v suchém 
písku je vyšší pravděpodobnost nálezu platných 
mincí ale i alobalu, zatímco méně odpadu a více 
zlatých cílů bude v mokrém písku. 

Protože v různých oblastech můžete očekávat 
různé předměty, budete upřednostňovat 
jednotlivé diskriminační vzory podle toho, 
v jaké oblasti budete pracovat. S detektorem 
Safari máte možnost používat jeden 
z přednastavených diskriminačních vzorů, nebo 
si vytvořit a uložit vzory vlastní podle Vašich 
požadavků. 
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Mód Coin – mince 

Detekční módy 

Mód Coin & Jewellery – mince a 
šperky 

Tento mód má sníženou úroveň diskriminace 
tak, aby umožňoval vyhledávání neželezných 
(neferomagnetických) mincí a zlatých šperků. 
Mince s vyšším obsahem feromagnetických 
kovů a nízkokarátové šperky, které by byly 
potlačené v módu COIN, budou akceptované, 
ale s nimi zároveň i hliníkové fólie. 
Zvuková reakce je stejně jako v režimu COIN 
závislá na velikosti konduktivity zaměřeného 
předmětu. 

Přednastavená diskriminace – vyřazené hodnoty 
tohoto módu jsou v rozsahu od –10 do –1. 

Tento mód má diskriminační vzor, který 
ignoruje různý odpad a zároveň umožňuje 
nacházet většinu typů mincí. Jednou z 
vlastností detektoru Safari je schopnost 
měnit tón v závislosti na signálu cíle. 
V tomto módu se zvuk mění podle 
konduktivity kovového předmětu. Předměty 
s velkou konduktivitou jako je stříbro, zlato 
a mosaz budou produkovat vyšší tón. Předměty 
s nízkou konduktivitou jako je alobal, nikl a 
nízkokarátové šperky budou produkovat nízký 
tón. 

Přednastavená diskriminace – vyřazené hodnoty 
tohoto módu jsou: od –10 do +2 a od +6 do +8. 

Použití: Tento mód je vhodné používat 
v oblastech s vysokým obsahem odpadu jako 
jsou parky, sportovní areály, dětská hřiště a 
frekventované pláže. Ignoruje velké 
množství alobalu a železného odpadu. 

Poznámka: Některé moderní mince jsou 
vyráběné z niklu nebo mají jádro z ocele. Tyto 
mince nebudou v módu Coin detekovány. 

Tip: Nízké tóny = nízká konduktivita. 
Vysoké tóny = vysoká konduktivita. 

Použití: Při používání tohoto režimu musíte být 
připravení na kopání alobalových fólií, 
ale neztratíte schopnost detekovat zlaté 
šperky. Mód je ideální pro hledání 
na pláži, ve starých parcích, opuštěných 
dříve osídlených lokalitách, kempech a pod. 
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Mód Relic – relikvie  

Má diskriminaci nastavenou na ještě nižší úroveň 
odmítání, protože mnoho relikvií má nízkou  
konduktivitu a mohou obsahovat železo. 
Ale zvuková odezva je odlišná oproti módům 
COIN a COIN/JEWELLERY. 

Tento mód využívá obsah železa  
ke zvukovému rozlišování předmětů. 

Mód All Metal – všechny kovy 

Režim All Metal je podobný jako režim Relic, 
rozdíl je v tom, že tento mód nepoužívá 
žádnou diskriminaci. 

Režim All Metall používá zvukovou reakci na 
základě obsahu železa stejně jako mód Relic. 

Tip: Tento mód je nejlepší používat všude 
tam, kde potřebujete maximálně rychlou reakci 
na cíl např. při závodech nebo, pokud chcete vyhledat 
všechny kovové předměty. Poznámka: V závislosti na módu, který vyberete, 

se objeví rozdílný zvukový signál a ikona 
na obrazovce: 

 Zvuková reakce 
podle konduktivity 

  Zvuková reakce 
podle obsahu železa 

V režimu Relic bude předmět s velkým 
obsahem železa produkovat nízký tón a 
předměty s nízkým obsahem železa vysoké 
tóny. 

Vyřazené hodnoty diskriminace jsou 
od –10 do –3. Proto při hledání zlatých šperků 
na pláži se též s oblibou používá mód Relic. 

V tomto módu ikony předmětu nejsou 
zobrazovány na obrazovce. Na rozlišení předmětů 
lze využít pouze zvukovou reakci a ID číslo. 
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24 Pinpoint 

3 Pozorujte změny během pohybu cívky 
  přes oblast a zkracujte rozpětí každého 
  přechodu, až si budete jistí přesnou polohou 
  předmětu. Zapamatujte si, kde je signál nejsilnější, 
  případně si udělejte v půdě značku botou nebo 
  nástrojem na kopání. 

4 Pohybujte cívkou přes oblast v pravém úhlu  
  s předchozími pohyby (do kříže). 

5 Opakování postupu v tomto novém směru 
  Vám umožní přesně lokalizovat polohu, kde 
  je třeba kopat. 

Funkce pinpoint pomáhá přesně lokalizovat 
předmět nalezený detektorem. 

Normálně pracuje Safari jako pohybový 
(motion) detektor. To znamená, že cívka musí 
být v pohybu nad předmětem, aby byla možná 
jeho detekce. Při aktivaci funkce pinpoint 
bude Safari pracovat v “bezpohybovém 
režimu“ (non-motion) a zvuková reakce na cíl 
bude konstantní, i když bude cívka nad 
předmětem bez pohybu. V režimu pinpoint 
se dočasně vyřadí rozlišování nastavené 
v diskriminačním vzoru. Všechny kovové 
předměty pod cívkou budou registrovány. 

Po aktivování funkce pinpoint se zobrazí 
na obrazovce graf: 

V režimu pinpoint Safari produkuje čistý signál 
pokud cívkou přecházíte nad cílem. Graf se 
mění v závislosti na vzájemné poloze cívky 
a kovového předmětu. Tip: 

– V režimu pinpoint detektor nerozlišuje 
  jednotlivé kovy. 

– Vždy musíte opětovně stisknout tlačítko Pinpoint, 
  abyste se vrátili do normálního režimu 
  (nehledejte v režimu pinpoint). 

– Během kopání vypněte Pinpoint a zapněte 
  zas, až když chcete přesněji lokalizovat 
  předmět. 

– Nemačkejte tlačítko Pinpoint, když se cívka 
  nachází přesně nad předmětem, může to 
  způsobit nepřetržitý signál. 

Dohledání cíle: 

1 Pokud znáte přibližnou polohu cíle, 
  přesuňte cívku stranou a stiskněte 
  tlačítko Pinpoint. 

2 Přesouvejte cívku pomalu přes 
  lokalizovanou oblast. 

Poznámka: Během dohledávání držte cívku  
rovnoběžně s povrchem. 
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Menu 

Safari má následující možnosti nastavení: 

– Sensitivity – citlivost 

– Threshold – zvuk na pozadí 

– Noise Cancel – potlačení rušení 

– Target Volume – hlasitost cíle 

– Contrast – kontrast 

– Trash Density – hustota odpadu 

25 

Poznámka: Po ukončení změn můžete 
stisknutím tlačítek Accept/Reject nebo 
některého z tlačítek detekčních módů se vrátit 
do obrazovky detekce a začít s vyhledáváním. 

Všechny změny nastavení provedete přes Menu 
detektoru pomocí následujících kroků: 

1 Stiskněte tlačítko Menu 

2 Stisknutím tlačítek +/- můžete vybrat jednu 
  z voleb. 

3 Stisknutím tlačítka Menu vyberete zvolenou 
  možnost. Objeví se obrazovka zvoleného nastavení 

4 Pomocí šipek nastavte požadované 
  hodnoty. 

5 Stisknutím tlačítka Menu nastavíte změněné 
  hodnoty a vrátíte se do hlavního menu. 
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26 Menu 

Sensitivity – citlivost 

Ovladačem citlivosti nastavíte nejlepší 
hodnotu citlivosti podle prostředí, v kterém 
s přístrojem pracujete. Výrobní nastavení je 
na režim „AUTO“, který automaticky nastavuje 
nejvýhodnější pracovní hodnoty. Citlivost můžete 
pro danou oblast nastavit sami v rozsahu 0 až 20. 

Target Volume – hlasitost cíle 

Slouží k nastavení hlasitosti zvukové 
reakce na cíl v rozpětí 0 až 20. 
Přednastavená hodnota je 20. 

Hodnotu nastavte tak, aby to vyhovovalo Vašemu 
sluchu. 

Manuální nastavení citlivosti je vhodné používat 
v oblastech bez mineralizace nebo s mineralizací 
konstantní (pláže, parky). Automatické nastavení je 
doporučováno v oblastech s měnícími se půdními 
podmínkami, než porozumíte svému detektoru. 

Tip: Pokud upřednostňujete detekci v manuálním 
režimu, nastavte hodnotu na úroveň bez falešných 
signálů. 

Tip: Pokud je detektor nestabilní a vydává 
proměnlivé signály, doporučujeme spustit funkci 
Noise Cancel před případným snížením hodnoty 
Sensitivity. 

Poznámka: Nastavení neovlivňuje citlivost 
ani výkon detektoru. 
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Threshold – prahový tón 

Treshold je konstantní zvuk na pozadí, který 
produkuje detektor. Obvykle je nastavován 
na nejnižší ještě slyšitelnou úroveň. 
Příliš nízké nastavení může způsobit 
ztrátu malých cílů a při vysokém nastavení 
je obtížné cíle zaslechnout a rozeznat. 
Přednastavená hodnota je 12. 

Noise Cancel – potlačení rušení 

V oblastech, kde budete pracovat s detektorem, 
se může vyskytovat elektromagnetické 
rušení, které může způsobovat, že přístroj 
bude nestabilní. Nestabilita se může 
projevovat jako nepravidelné falešné signály, 
které zhoršují schopnost detektoru zaměřit 
kovový předmět. Pro potlačení rušení je 
třeba aktivovat funkci Noise Cancel 
přes menu detektoru, nebo jednoduchým 
stisknutím tlačítka Noise Cancel na kontrolním 
panelu. 

Rozsah je v rozmezí 0 až 40. 

Tip: Pokud používáte sluchátka, je možné snížit 
hladinu tresholdu. Držte detektor bez pohybu a stiskněte tlačítko 

Noise Cancel na kontrolním panelu. Detektor 
automaticky vyhledá nejstabilnější pracovní 
frekvenci. Celý proces trvá přibližně 20 
sekund. 

Důležité: Během vykonávání funkce 
Noise Cancel je důležité, abyste s cívkou 
detektoru nepohybovali a nebyla v blízkosti 
kovových předmětů. 

30cm 
(12”) 

Protože rušení se v dané oblasti mohou časem 
měnit, opakujte proces podle potřeby. 
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Contrast – kontrast 

Funkce umožňuje nastavit kontrast LCD 
obrazovky. 

Trash Density – hustota odpadu 

Nastavení hodnoty Trash Density umožňuje 
optimalizovat vyhledávání dle různého 
množství odpadu v půdě. 

Nastavte hodnotu podle aktuálních 
světelných podmínek, aby byly informace 
na LCD obrazovce dobře čitelné. 

High – vysoký obsah – je výrobní nastavení 
přizpůsobené pro většinu lokalit, kde se nachází 
mince a relikvie, a také pro oblasti s proměnlivou 
mineralizací. Při tomto nastavení detektor rychleji 
vyhledá předměty v oblastech s velkým množstvím 
odpadu především, když předměty leží blízko sebe. 
Mnohem lépe umožní zaměřit dobrý cíl mezi 
několika cíli, jejichž hodnota je nastavena jako  
potlačená. 

Nastavení High je doporučováno v oblastech 
s vysokým obsahem mineralizace nebo tam, kde 
je složení půdy proměnlivé. 
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Detektor reaguje rychleji a lépe zaměří 
chtěný předmět mezi odpadem, ale je 
potřeba nastavit širší diskriminační vzor kvůli 
potlačení specifických cílů. Jednoduchým 
příkladem si ukážeme použití funkce Accept/ 
Reject při nastavení High: 

– Přecházejte cívkou nad předměty, které 
  chcete zamítnout a nastavte hodnotu jako 
  potlačenou stisknutím tlačítka Accept/Reject. 

– Opět přejděte s cívkou nad 
  předměty a zopakujte proces. 

– Detektor bude zaměřovat rozdílné kovy 
  v předmětech a ukazovat rozdílné ID hodnoty. 

– Proto je potřeba potlačit několik ID 
  hodnot, aby byl předmět potlačený 
  úplně. 

Při nastavení High je možné pracovat 
rychleji, a proto se doporučuje používat 
při soutěžích nebo v oblastech, které je 
třeba velmi rychle prohledat. 

Low je speciální nastavení, které se používá 
pouze ve velmi čistých lokalitách jako jsou pláže, 
nebo ve vnitrozemí například v lese nebo na polích. 
Na takovýchto lokalitách poskytuje velmi přesné 
ID hodnoty a umožňuje použít přesný 
diskriminační vzor k potlačení nechtěných 
předmětů. 

Nastavení Low má o něco lepší hloubkový 
výkon ve většině půdních podmínek, ale 
není doporučováno do oblastí, kde 
předměty leží blízko sebe. 

Parametry obou režimů jsou shrnuty 
v následující tabulce. 

Charakteristika funkce Trash Density 

Nastavení 

Low 

Trash Density 

     Accept/Reject 
Akceptovaní/Potlačení 

velmi dobrá 

V běžné půdě, málo 
        odpadu 

velmi dobrá 

V mineralizované půdě a 
     hodně odpadu 

přiměřená – možná ztráta 
detekce neželezných 
předmětů 

dobrá High přiměřená velmi dobrá 
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Upravování diskriminačního vzoru 

Přednastavené hodnoty diskriminačního 
vzoru mohou být změněny a uloženy. 

Tato ikona:         značí, že právě 
používaný diskriminační vzor byl 
upraven. 

Třemi způsoby můžeme změnit 
diskriminační vzor: 

. 

Metoda 1 – Odmítnutí konkrétního 
předmětu/cíle 

1 Mávejte cívkou nad předmětem. Kurzor 
  se přesune na místo, které odpovídá 
  hodnotě předmětu a na obrazovce se 
  zobrazí ID číslo. 

2 Stiskněte tlačítko ACCEPT/REJECT  
  pro potlačení této hodnoty. 

3 Mávejte cívkou nad předmětem a ověřte si zda je 
  předmět odmítán. Pokud detektor reaguje 
  na předmět, potlačte hodnotu ještě jednou. 

Graf akceptovaní/odmítnutí 

Když detektor zaregistruje cíl, zobrazí se jeho 
ID číslo na obrazovce a zároveň ukáže kurzor 
svou polohou jeho hodnotu v grafu. V módech 
Coin a Coin & Jewellery se bude 
zároveň zobrazovat ikona cíle. 

Obě hodnoty – ID číslo a poloha kurzoru 
spolu navzájem souvisí. 

Pokud je předmět lokalizován, kurzor bude 
blikat. 

Tmavá plocha grafu určuje potlačené 
hodnoty a světlá plocha označuje 
akceptované předměty. 

Vyhodnocení reakcí na cíle 

Rozsah ID čísel je od –10 do +40. 

Feromagnetické (železné) předměty mají 
ID od–10 do –1. Neferomagnetické (neželezné) 
předměty mají ID od 0 do +40. 

Předměty s vyšší konduktivitou mají vyšší 
ID hodnoty. 
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Metoda 2 – Odmítnutí nebo akceptování 
konkrétního ID čísla 

1 Pomocí tlačítek +/– nastavte ID hodnotu 
  na číslo, které chcete potlačit. 

2 Stiskněte tlačítko ACCEPT/REJECT pro 
  potlačení nebo akceptování hodnoty. 
  Když stisknete tlačítko, můžete pozorovat 
  jak se mění diskriminační vzor. Je-li 
  hodnota potlačená, blok grafu je černý, 
  pokud je hodnota akceptovaná, je blok prázdný. 
  Stisknutím tlačítka přepínáme mezi 
  hodnotami přijatými/odmítnutými (accept/ 
  reject). 

Metoda 3 – Odmítnutí nebo akceptování širšího 
rozpětí ID čísel. 

1 Začněte s počáteční nebo koncovou hodnotou, 
  kterou chcete akceptovat/potlačit. 

2 Stiskněte a podržte tlačítko ACCEPT/REJECT a 
  tlačítko + anebo –, dokud nedosáhnete nastavení 
  požadovaných hodnot. Můžete sledovat jak se plocha 
  měřítka začerňuje v případě, že je aktivní 
  REJECT (potlačení), nebo vyčistí, když je 
  nastavené ACCEPT (akceptování). 

Tip: Funkce potlačení a akceptování je 
účinější, když detektor pracuje v módu 
LOW TRASH DENSITY. Nastavení na HIGH 
TRASH DENSITY umožní lépe pracovat 
v prostředí se železným odpadem, ale funkce 
akceptování a potlačení je pak méně přesná. 
(Více informací o Trash density naleznete na str. 28.) 

Vždy, když se změní diskriminační vzor,  
na obrazovce se zobrazí tato ikona: 

Tyto změny se ztratí, když přejdete na jiný 
mód detekce.  
Vámi vytvořený diskriminační vzor 
můžete uložit. Postup je popsaný na následující 
straně 32. 
. 
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Vytvoření a uložení vlastního  
módu: 

1 Vyberte si přednastavený mód detekce, 
  který chcete upravit. 

2 Změňte diskriminační vzor dle návodu 
..na straně 30. 

3 Stiskněte a podržte (po dobu cca 3 sekund) 
  tlačítko módu, pod které chcete uložit 
  nastavení, dokud se nezobrazí text SAVED, 
  který signalizuje uložení, viz. níže: 

Zvuková odezva 
   Conduct 

Zvuková odezva 
    Ferrous 

Poznámka: Na obrazovce se zobrazuje ikona, 
oznamující, který zvukový režim máte právě 
zvolený, zda Conduct nebo Ferrous: 

4 Pokud je mód uložený, zobrazí se ikona 
  vedle tlačítka módu, do kterého jste 
  nastavení ukládali. Vlastní nastavení 
  můžete ukládat pod jakýkoliv ze čtyř 
  přednastavených módů. 

Potom můžete kdykoliv přepínat pomocí 
tlačítka módu mezi výrobními a 
vlastními nastaveními módů, které 
jste uložili. Umožňuje to například 
rychle přepínat mezi dvěma různými 
nastaveními zvukové reakci na předmět 
(ferrous/conduct). 
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Technické údaje 

Detektor 

33 

                                       Vysílání Full Band Spectrum (FBS). 
Simultánní vysílání frekvencí v rozsahu 
od 1,5 do 100 kHz 

                                         Cívka 11” DD (vodotěsná) 

                                 Audio výstup  Zabudovaný reproduktor nebo sluchátka 

                             Obrazovka (LCD) 64 x 128 bodů (40 mm x 70 mm) 

                                         Délka Zatažený: 1050 mm 

Roztažený: 1370 mm 

                           Hmotnost detektoru 1,65 kg (bez baterií a sluchátek) 

                 Hmotnost cívky (včetně krytu) 522g +/– 10g 

                  Teploty pracovního prostředí 0°C to 50°C 

       Vlhkost vzduchu v pracovního prostředí Do 90% relativní vlhkosti při teplotě 40°C 

                             Skladovací teploty Od –30°C do 80°C 

Bateriový blok (volitelné příslušenství) 

                                            Typ Nickel Metal Hydride (NiMH) 

                               Výstupní napětí 9.6 V 

                                      Kapacita 1600 mAh or 1800 mAh 

                        Vstupní nabíjecí napětí 12 V @ 100 mA 

                                   Čas nabíjení 1600 mAh = 18 hodin, 1800 mAh = 22 hodin 

                                      Hmotnost 255g 

                      Rozsah pracovních teplot Od 0 °C do 50 °C 

                             Skladovací teploty Od –30 °C do 80 °C 

                            Teploty při nabíjení Od 0 °C do 45 °C 
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34 Výrobní nastavení 

Nastavení 

Nastavení 

Dete 

Mód detekce 

Diskriminace 

Coin 

Coin & Jewellery 

Relic 

All Metal 
Nastavenia menu 

Sensitivity 

Threshold 

Noise Cancel 

Target Volume 

Contrast 

Trash Density 

Rozsah Výrobní nastavení Preferované 

Coin, Coin & Jewellery, 
  Relic nebo All Metal 

mód Coin 

od –10 do +40 

od –10 do +40 

od –10 do +40 

od –10 do +40 

od –10 do +2 a od +6 do +8 

od –10 do –1 

od–10 do –3 

-  

Auto nebo 0–20 

0–40 

– 

0–20 

1–20 

Low nebo High 

Auto 

12 

Automatické 

20 

10 

High 

– Každé výrobní nastavení detekčního módu má volnou pozici pro Vaše vlastní módy (str.29). 

Výrobní nastavení detektoru načtete 
stisknutím a podržením tlačítka Power během 
zapínání detektoru (přibližně 5 sekund). 



www.lovecpokladu.cz E-mail: info@lovecpokladu.cz  Tel:731 102 713, 605 748 944, 604 490 003 

Vyzdvihnutí cíle 

Lopatka, nůž nebo malý rýč jsou dobrými 
pomůckami při získávání nalezených předmětů. 

Když detektor lokalizuje předmět, 
očistěte povrch místa a znovu ověřte 
signál. Pokud se signál ztratil, předmět je 
mezi povrchovým materiálem, který jste 
z místa odstranili. V tom případě prohledejte 
povrchový materiál. Pokud je předmět v zemi, 
prověřte místo pinpointem. 

Podle následujícího obrázku, ostrým předmětem  
vyjměte část zeminy a položte ji na plastovou fólii. 
Takto předejdete tomu, aby se materiál rozdrobil  
po okolí, a zároveň můžete po prohledání díru  
rychle zasypat. 
Kopejte opatrně, abyste nepoškodili předmět. 

35 

Zkontrolujte díru. Pokud předmět už není v díře, 
položte detektor na zem tak, aby cívka byla v rovině, 
vezměte do ruky část vykopané zeminy a přeneste ji těsně 
nad sondou. Na ruce nesmíte mít žádné kovové předměty, 
které by mohl přístroj signalizovat (prsteny, hodinky, 
náramky atd.). Opakujte postup, dokud nebude předmět 
zaznamenán. 

Ujistěte se, že v zemině nejsou ještě jiné předměty 
a zasypte jámu. Všechna zemina a tráva 
z plastové fólie by měla být vrácena zpět do díry. 
Lehce ušlapte místo. 

Odneste všechen odpad a místo zanechte 
ve stejném stavu, jako bylo před tím. 
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36 Lokality 

Nejčastější otázkou nových majitelů 
detektoru je: “Kde mohu najít poklad?” 
Existuje hodně oblastí, kde můžete hledat. 
Nejlépe, pokud si zjistíte, kde v minulosti  
žili lidé, jaké předměty tam používali a  
mohli ztratit. Pokud hledáte moderní 
mince a šperky, hledejte v místech, kde se lidé 
každodenně pohybují – například na plážích, 
nebo v parcích. 

Zde je seznam některých míst, kde je větší šance  
výskytu nálezu. 

– Váš zadní dvorek 

– pláž 

– výstaviště a dostihové dráhy 

– bojiště 

– kempy a tábořiště 

– parky a hřiště 

– opuštěná a stará města 

– staré domy 

– stará naleziště zlata 

– sportovní hřiště 

– školní dvory 

– autokina 

Poznámka: Vždy si pročtěte lokální vyhlášky a 
zákony předtím než půjdete hledat na veřejná místa 
nebo na soukromé pozemky. 

Vždy po sobě zakryjte díry. 

Všude tam je šance vykopat poklady, jako jsou 
mince, relikvie a šperky. 
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Údržba a ochrana detektoru 37 

Detektor Safari je precizně navržený vysoce 
kvalitní elektronický přístroj 

POZOR 

–.Při delším nepoužívání detektoru,  
  vyjměte baterie. 
  Na poškození způsobená 
  vytečením baterií 
  se záruka nevztahuje. 

– Nevystavujte detektor nízkým ani vysokým 
  teplotám. Nenechávejte detektor v kufru 
  auta na slunci. Pro ochranu detektoru při 
  přepravě jsou nabízena přepravní pouzdra. 

– Ovládací box je vodě odolný, ale není 
  vodotěsný. V extrémních podmínkách je 
  potřeba box chránit. Nesmí být ponořený 
  do vody. Kryt boxu poskytuje ochranu před 
  prachem, špínou, a drobným deštěm. 

– Chraňte detektor před stykem s benzínem 
  a jinými ropnými látkami. 

– Udržujte detektor čistý a suchý. Zabezpečte, 
  aby se písek a štěrk nedostaly mezi tyče 
  a jejich zámky. Nepoužívejte rozpouštědla 
  na čištění přístroje. Použijte vlhkou látku 
  s jemným mýdlovým saponátem. 

– Kontrolujte stav kabelu, zda není příliš 
  namáhaný. 

– Nekvalitní nebo poškozené baterie 
  mohou způsobovat různé problémy. Používejte 
  pouze kvalitní alkalické baterie a vyměňte je 
  pokud detektor signalizuje jejich vybití. 

– Nedávejte baterie do ohně. Nerozebírejte 
  bateriový blok. 

– Přestože je detektor vyrobený z vysoce 
  kvalitních součástek a byl podrobený 
  přísným testům, při nešetrném zacházení se  
  obrazovka může poškrábat nebo jinak.poškodit.  
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Detektor se nezapíná. 

Řešení problémů 

– Zkontrolujte stav baterií a konektory. 

– Zkontrolujte zda je blok úplně zasunutý. 

– Pokud používáte AA baterie, zkontrolujte jejich polaritu. 

Detektor se zapne a 
automaticky vypne 

– Zkontrolujte stav baterií. Zapněte detektor s bateriemi, o kterých 
  víte, že jsou v dobrém stavu. 

– Detektor může být příliš horký. Umístěte detektor do stínu. 

– Zkuste zapnout detektor bez připojení sondy. Když se zapne 
   normálně, zkontrolujte stav kabelu. Pokud je poškozený, vyměňte 
   cívku. V opačném případě pošlete detektor na opravu. 

Detektor nevydává žádný zvuk – Odpojte sluchátka. Pokud uslyšíte zvuk v reproduktoru,  
  zkontrolujte sluchátka, kabel a konektor. 

– Zkontrolujte nastavení: Audio > Volume Limit 
  (při hodnotě “0” je detektor bez zvuku). 

– Pokud neslyšíte zvuk ve sluchátkách ani v reproduktoru, ale detektor 
  pracuje správně, pošlete detektor do opravy. 

Nepravidelné rušení – Stiskněte tlačítko Noise Cancel nebo nastavte kanál ručně. 

– Snižte nastavení citlivosti. 

– Nastavte polohu cívky vertikálně a otáčejte s ní do kruhu, jakmile 
  zjistíte, že v některé poloze je detektor více rušený, znamená to, 
  že v blízkosti je zdroj elektromagnetického rušení. 

– Zkontrolujte stav baterií a konektory. 

– Zkontrolujte, zda je konektor cívky v ovládacím boxu správně 
  utažený. 

– Zkontrolujte sluchátka a jejich konektor. 

– Zkontrolujte, zda není mezi cívkou a krytem písek, 
  nebo štěrk. 

Bez reakce na cíl – Zkontrolujte zda je detektor zapnutý. 

– Zkontrolujte sluchátka a jejich konektor. 

– Zkontrolujte konektor sondy. 

– Zkontrolujte nastavení diskriminace. Cíl bude bez signálu, 
  pokud je jeho hodnota v černé oblasti. 
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Záruka a příslušenství 

Záruka 

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená 
nehodou, nesprávným používáním, 
modifikováním přístroje nebo 
neautorizovaným zásahem. 

Opravy 

39 

V případě , že je třeba detektor poslat 
na opravu, vyplňte servisní formulář (nebo 
jeho kopii) a přibalte jej k detektoru. 

Detailně popište závadu. Urychlíte tím řešení  
problému. 

Detailní podmínky záruky naleznete 
v záručním listě. 

Dostupné příslušenství 

cívka 8” – 8” FBS cívka 

– 8” FBS kryt cívky 

– 11”kryt cívky 

NiMH blok 
– baterie 1800 mAh (dobíjecí NiMH 
  SlimPack) 

– 12V autonabíječka 

12V autonabíječka 

– sluchátka Koss UR-30 

– dlouhá spodní tyč 

sluchátka Koss UR-30 
– kryt ovládacího boxu 

– pouzdro na detektor 

– pouzdro na nářadí a odpad 
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40 Servisní formulář 

Owners Name (Jméno majitele) 

Address (Adresa) 

Telephone (Telefon) 

Fax (Fax) 

Email 

Todays Date (Dnešní datum) 

Detector / Model (Detektor / Typ detektoru) 

Serial Number (Sériové číslo) 

Purchased From (Zakoupeno od) 

Purchase Date (Datum nákupu) 

Faulty Part(s) (Kazové díly) 
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Světový lídr v technologiích detekce kovů. 

Od vzniku v roku 1985 se Minelab specializuje  na pokrokové technologie. 
Konkurenční výhoda byla od začátku vytvářena vysoce kompetentním a  
inovačním výzkumně-vývojovým týmem, který inspiroval nadaný Mr. Bruce Candy. 

V současnosti má Minelab výrobní, distribuční a servisní střediska v Austrálii, Evropě  
a v USA a splňuje podmínky normy ISO 9001. ISO 9001 je celosvětovým certifikátem,  
který zaručuje vysoký stupeň kvality vyráběných produktů. 

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument  
obsahuje zákonem chráněné údaje.  
Patenty a obchodní značky. Safari,  
Serious detecting a Minelab jsou  
obchodními značkami Minelab  
Electronics Pty Ltd. 

© 2008 Minelab Electronics Pty Ltd 

Tento dokument obsahuje informace chráněné autorským právem. S výjimkou  
použití v souladu s autorským zákonem - Copyright Act 1968, nemohou být žádné části  
jakýmkoli způsobem reprodukovány bez písemného oprávnění Minelab Electronics  
Pty Ltd, 118 Hayward Avenue, Torrensville, SA 5031, Australia. 

Pro zákazníky v EU: 
Nelikvidujte toto zařízení jako běžný  
domovní odpad. Výrobek by měl být  
recyklovaný v souladu s lokálními zákony  
a požadavky na ochranu životního  
prostředí. 

Přístroj popisovaný v této příručce je  
navržen a vyroben jako kvalitní detektor  
kovů a je doporučován k vyhledávání  
mincí, pokladů a univerzální detekci  
kovů v bezpečných pracovních  
podmínkách. Detektor není navržen  
pro použití při vyhledávání min, nebo jako  
pomůcka pro detekci funkční munice. 

Pro tento detektor existují různé variace  
a proto se přístroj nebo příslušenství  
může lišit od popisu v této příručce.  
Některé popisy a obrázky v této příručce  
mohou být odlišné od modelu, který jste  
zakoupili. Minelab si vyhrazuje právo na  
změny v designu, vybavení a technických  
parametrech. 
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