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Fisher/ Bounty Hunter. 

 

 

F19 – Time Ranger Pro 
         

 

 

 

 

N Á V O D 
 

 

 

Nejstarší a 1. výrobce detektorů kovu na světě, firma Fisher, modelem F19-11DD splní 
svůj slib, že vyrobí výkonný Relic detektor kovů. Z toho vyplývá, že tento detektor byl 
speciálně designován a vyladěn pro hledání starých kovových artefaktů, ale díky svým 
technologickým inovacím a nabízeným funkcím jde o univerzální přístroj vhodným i na 
hledání mincí a militarií. Díky pracovní frekvenci 19 KHz pak bude vynikat i při detekci 
nejdrobnějších kovových předmětů jako částí šperků nebo zlatých nugetů. 
 
 Jestliže nemáte předchozí zkušenosti s detektorem kovů, řiďte se následujícími radami: 
 

1) Kdykoli bude váš detektor vydávat větší množství eratických falešných 
signálů, nastavte kontrolu citlivosti na nižší hodnotu. Vždy začněte hledat 
s nízkým nastavením GAIN (citlivost), doporučujeme 50 - 70;  
Citlivost – GAIN zvyšte až ve chvíli, kdy budete detektoru a jeho fungování více 
rozumět a kdy budete schopni lépe rozpoznat kladné signály od rušivých tónů.  
 

2) Nepoužívejte detektor kovů uvnitř bytu nebo domu. Tento typ detektoru je určen 
pro venkovní použití. Mnoho domácích elektrických příslušenství totiž vytváří 
elektromagnetickou energii, která může na přístroj působit rušivě. Jestliže přesto 
budete zkoušet nebo používat detektor uvnitř místností, vždy nejprve snižte GAIN a 
snažte se držet hledací sondu v co největší vzdálenosti od přístrojů jako jsou 
počítače, televize a mikrovlnné trouby. V případě, že detektor bude nadále vydávat 
eratické signály, tyto přístroje vypněte a stejně tak vypněte i světelné zdroje. 
Rovněž tak nezapomeňte sondu vždy umístit dále od míst obsahujících kovy, jako 
bývá podlaha a zdi. 

 
3) Používejte výhradně ALKALICKÉ 9-V baterii, případně dobíjecí Nickel Metal 

Hybride akumulátorY. Nepoužívat Heavy Duty nebo zinc-karbonové baterie. 
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SESTAVENÍ / SEŘÍZENÍ DETEKTORU__________________________     
                            

Sestavení detektoru je jednoduché a nevyžaduje žádné nářadí. Váš detektor je téměř připraven k 
okamžitému použití. Stačí jen jednoduché nastavení délky hledací tyče a úhlu sondy.  
 

1/ Opatrně vybalte nový F19-11DD z krabice a prohlédněte si jednotlivé části detektoru.  
 

2/ Dolní část tyče (po předchozím nainstalování sondy - pomocí plastového šroubu a matky) 
    vsuňte do prostřední tyče (pomocí utahovacího šroubu a kuličkové západky). Z druhé strany 
    pak stejným způsobem připojte horní část nesoucí kontrolní ovladač  (Obr. na str. 5 a 6). 
 

3/ Nyní upravte délku tyče a úhel sondy tak, aby sonda ležela celou plochou na zemi asi 15 cm 
    před vašima nohama.  Paže by měla být lehce natažená a uvolněná. 
 

POZNÁMKA:   ČÍM  DELŠÍ NASTAVENÍ TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A PAŽE 
                        TAK  BUDE  DŘÍVE UNAVENA.  F19-11DD  JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO  
                        NEJVĚTŠÍ POHODLÍ  A HLEDACÍ  SONDA  PŘED NÍM OPISUJE JAKOUSI   
                        POLOKRUŽNICI (Obr.) 
 

4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, naviňte kabel a zabezpečte jej proužky suchého 
     zipu. Konektor sondy zasuňte těsně do zdířky v panelu a šroub opatrně dotáhněte. K dotažení  
     nikdy nepoužívejte kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude úplně stačit. Kabel by nikdy neměl být 
     příliš těsný a to hlavně v blízkosti vývodu u sondy a konektoru ovladače. 
 

5/  Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací 
     polohu. Lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku, dokud sonda nebude asi 2 cm nad zemí a  
     15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí. 
 
 

LOKETNÍ OPĚRKA  
 
Loketní opěrku je možno výškově nastavovat. Nejprve uvolněte šroub s matkou a výškovou pozici 
si nastavte dle vaší individuální potřeby. Šroub opět vložte zpět do otvoru a matku utáhněte. 
V případě že budete opěrku posunovat směrem dozadu, nejprve z koncové trubky odstraňte 
plastovou krytku. Pro lepší držení předloktí v opěrce se dá použít i upevňovací proužek, který se 
vloží do otvorů v opěrce a pomocí velcrolu upevní – proužek lze pořídit jako volitelné příslušenství  
 
 

BATERIE                                                                                                 
 
Jediná 9 -V alkalická baterie je umístěna v odděleném pouzdru na zadní straně kontrolního panelu. 
To je kryto dvířky, která se při výměně baterie vysunou.  
Používejte výhradně ALKALICKÉ baterie nebo kvalitní dobíjecí akumulátory. Nikdy nepoužívejte 
tzn. Heavy Duty nebo obyčejné Zinc-carbonové baterie. Ty totiž nemusí správně pracovat, zvláště 
při nízkých teplotách. Vždy nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity baterií (Obr.). 
 
 

VÝDRŽ BATERIÍ 
Očekávejte životnost kvalitní alkalické baterie na 15-20 hodin provozu. Dobíjecí akumulátor bude 
mít životnost přibližně 8 hodin na 1 dobíjecí cyklus. Používání přisvícení displeje, hlavně pak vyšší 
intenzity, bude mít za následek výrazně nižší výdrž baterie. 

HLASITOST REPRODUKTORU A STAV BATERIE 
Jestliže indikátor baterií ukazuje pouze 1 poslední segment, hlasitost reproduktoru může klesnout. 
Hlasitost zřetelně klesá v okamžiku, kdy segment indikátoru začne problikávat. 
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INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ 
3 –segmentový indikátor baterií funguje následovně (indikace je přesná pro 9 –V alkalické baterie):  
 
                     Iluminované segmenty                               Napětí baterií  
                     3  segmenty                                                  více než 8,4 V 
                     2  segmenty                                                  více než 7,5 V 
                     1  segment                                                    více než 6,8 V 
                     1  segment - blikající                                     méně než 6,8 V       
 
Když poslední segment začne blikat, baterii zbývá přibližně 10 minut provozu. 
 
Při použití dobíjecího akumulátoru budou většinou svítit 2 segmenty po celou dobu jejich provozu. 
Ve chvíli kdy začne svítit pouze 1 segment, očekávejte vypnutí přístroje ve velmi krátké době.      
        

RYCHLÝ START – DEMONSTRACE      __________________________     
 

I. Potřebné pomůcky 
      - Hřebík                     - Slitinová mince 
      - Niklová mince              - Stříbrná mince / předmět 

 
II. Pozice detektoru   

a. Umístěte detektor na stůl tak, aby sonda byla mimo něj a směřovala od stolu. Nebo 
ještě lepší bude, když detektor drží přítel se sondou mimo zem. (Obr.). 

b. Držte sondu stranou od kovových předmětů, stěn, zdí, atd. 
c. Sundejte si hodinky, prstýnky, náramky, apod. 
d. Vypněte všechna světla a elektronické spotřebiče, které by mohly působit 

elektromagnetické rušení. 
e. Upravte úhel sondy. 

 
III.  Zapněte detektor otočením levého knoflíku POWER-GAIN do polohy ON. Nastavte tuto  
       kontrolu do poloviční pozice 12:00 hodin 
 

IV.  Klikněte pravý knoflík MODE doleva do polohy DISC. 
 

V.  Máčkejte tlačítko MENU GG, dokud se na displeji vpravo objeví nadpis VOLUME 
a. Mačkejte + nebo -, dokud na displeji nebude hodnota 7 - 9. 
 

VI.      a. Mačkejte MENU, dokud se na LCD neobjeví DISC. 
b. Při stálém pohybu hřebíkem mačkejte tlačítko +. Hřebík bude po chvíli odfiltrován 
    (oddiskriminován). Výsledné Target ID číslo, při kterém bude železný hřebík  
    odfiltrován, bude záviset na tom, jak je daný hřebík veliký a tlustý. 
 
     -  Všímejte si změny tónu. 
     -  Zvukový signál se mění z VYSOKÉHO tónu na nízký. 
  

VII. Mávejte postupně všemi zbylými předměty před sondou. 
            Pohybujte testovanými mincemi/předměty před sondou tak, aby byly kolmo a naplocho  
             k ose sondy. Toto je pravděpodobná poloha věcí, jak budou v reálu v zemi umístěny. 
              

a. Všímejte si u každého vzorku tónu a 2 – ciferného čísla na displeji. 
b. Při tomto testování je nutný pohyb zkoušené věci nad sondou – testované objekty  
    musí být v pohybu, mají-li být v DISC režimu detekovány 
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VIII. Zmáčkněte a držte stisknuté tlačítko Pinpoint a před sondu umístěte nějakou 
slitinovou minci. 
a. První čeho si všimnete je, že nyní k obdržení tónu není potřeba žádný pohyb 

testovaného předmětu. Nepohybovaný předmět ale vyvolává slabý monotónní tón. 
b. Hlasitost vycházejícího tónu se mění vzávislosti na tom, jak daleko je testovaná věc 

od sondy. 
c. Rovněž tak si všimněte měnících se čísel na displeji. Ta nyní ukazují hloubku (v 

palcích kdy 1“ je 2,54cm) = vzdálenost předmětu od sondy. 

IX.       Otočte kontrolu MODE doprava. Detektor se nyní nachází v režimu ALL-METAL 
a. Otočte kontrolu GAIN do střední pozice 12:00 hodin.  
b. Otáčejte pomalu MODE–THRESHOLD knoflíkem z polohy zcela vlevo ve směru  
    hodinových ručiček úplně doprava. 
 

                   Pozorujte, jak se otáčení bude projevovat – bez přítomnosti jakéhokoli kovu u sondy. 
i.  při nízkém nastavení nebude slyšet žádný tón 
ii. v poloze uprostřed dojde k přechodu z nulového tónu k slabě slyšitelnému, 
    nevýraznému a přerušovanému 
iii. v maximální poloze vpravo uslyšíte silný konstantní tón, který může být ještě  
    navíc modulován nepravidelnými eratickými zvuky působenými vlivem  
    elektromagnetického rušení přítomných elektrických spotřebičů. 

 
 

SLUCHÁTKA (nejsou součástí balení) 
 
Detektor Fisher F19-11DD má standardní 1/4" výstup na sluchátka, umístěný na zadní straně 
ovládacího boxu. Mohou být použita jakákoli stereo sluchátka s vhodným konektorem, mono 
sluchátka fungovat nebudou.  
Používání sluchátek přináší několik výhod. Jednak šetříte baterie, jednak jste schopni slyšet i 
nejslabší signály těch nejhlubších / nejdrobnějších předmětů. 
 

ZÁKLADY DETEKCE A HLEDÁNÍ S DETEKTORY KOVŮ 
 
Metal Detektor je přístroj určený k hledání ztracených nebo v zemi uložených kovových předmětu. 
Při hledání takovýchto věcí v zemi nebo na jejím povrchu se musíme snažit o následující: 
 

1. Ignorovat signály přicházející od půdních minerálů. 
2. Ignorovat signály kovových předmětů, které nechceme kopat. 
3. Identifikovat věci předtím, než je začneme kopat. 
4. Odhadnout velikost a hloubku lokalizovaného předmětu tak, abychom zvolili co 

nejsnadnější a nejšetrnější způsob jeho vyzvednutí ze země. 
5. Eliminovat efekty elektromagnetického rušení působeného jinými elektronickými zařízeními. 

 

Základní pojmy, se kterými se u detektoru kovu Fisher F19-11DD setkáme: 
 
1. Půdní minerály 
Všechny půdy obsahují minerály v ní roztroušené. Signály pocházející od těchto půdních minerálů 
mohou kolidovat se signály kovových předmětů, které hledáme. Jednotlivé půdy se mohou velice 
lišit v obsahu a koncentraci přítomných minerálů. Proto je potřebné detektor kalibrovat (naladit) na 
dané specifické půdní podmínky, ve kterých se nacházíme a kde hodláme hledat. F19-11DD 
disponuje automatickým i manuálním systémem na odladění země, jehož pomocí budeme schopni 
eliminovat účinky půdních minerálů na většině lokalit s různými půdními typy. K maximalizaci 
přesnosti identifikace jednotlivých kovů / kovových věcí je nezbytné používat funkci GROUND 
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GRAB (GG), pomocí níž detektor přesně kalibrujeme na danou zem, na které právě hledáme. Pro 
další podrobnosti na toto téma a vlastní návod na odladění země najdete v samostatné kapitole 
LADĚNÍ PŮDNÍHO EFEKTU. 
 

2. Kovové smetí – odpad 
Když hledáme mince, vždy se snažíme ignorovat ostatní nechtěné kovové věci jako hřebíky, 
aluminiové fólie, pull-tabs (hliníková ouška od plechovek coly a piva), atd. Tyto věci mohou být 
obecně rozpoznávány podle toho, že se nalézají na levé straně škály (0-100) na displeji. K tomu 
navíc můžete poslouchat zvuky všech signálů a rozhodovat se, co kopat chcete a co naopak ne. 
Nebo všechny tyto věci můžete odfiltrovat pomocí DISKRIMINACE. 
 

3. Identifikace předmětů  
Odlišné typy kovů jsou klasifikovány na analyzačním oblouku/škále, nacházejícího se v horní části 
obrazovky. Tato škála má rozmezí 1 – 100 a je řazena od leva doprava. Zároveň se ve středu 
displeje vždy objeví 2–ciferné číslo, které v diskriminačním režimu odpovídá elektromagnetické 
vodivosti signalizovaného kovového předmětu (spolu s dalším faktory jako je  velikost, tvar, 
vzdálenost, atd.).  

 
4. Velikost a hloubka předmětu 
Při hledání v diskriminačním režimu můžete relativní hloubku odhadovat podle SIGNAL indikátoru 
na levé straně LCD. Pro přesnější určení hloubky lokalizované věci v zemi se používá funkce 
PINPOINT. Na displeji se vám po zmáčknutí a držení spodního tlačítka s terčem ukáže číslo 
odpovídající pravděpodobné hloubce signalizovaného předmětu (v palcích, kdy 1" = 2,54 cm). 
Mějte na paměti, že toto měření je přesné pouze na velikost / tvar mince. Předměty menší budou 
indikovány hlouběji, než ve skutečnosti jsou stejně tak jako věci velké, které se budou naopak jevit 
jako povrchnější. 
 

5. Elektromagnetické interference (EMI) 
Elektromagnetické rušení působí na detektor tak, že ten může začít samovolně vydávat 
nepříjemné rušivé tóny, signalizovat cosi tam, kde nic není, nebo se náhle bez jakéhokoli důvodu 
sníží citlivost přístroje. Obvyklými zdroji EMI jsou vedení vysokého napětí, elektronická 
komunikační zařízení jako mobilní telefony, vysílače, fluorescentní lampy, počítače, vojenská 
zařízení jako např. radary, případně v blízkosti se nacházející jiný detektor kovů o stejné operační 
frekvenci.  
 
První věc, která může v boji s rušením pomoci je snížení GAIN – citlivosti a/nebo ubrání 
THRESHOLD. V místech se silným rušením nám často nezbude nic jiného, než citlivost ubrat ve 
velké míře (čímž ztratíme něco na výkonu/dosahu detektoru), ale díky tomu budeme na takovémto 
místě vůbec schopni hledat, což by při normálně nastaveném Gainu nebylo vůbec možné. 
 
 

FUNKCE A KONTROLY 

 
ZAPNUTÍ 
Detektor se zapíná otočením levého knoflíku do polohy ON, ozve se při tom kliknutí. Na displeji se 
postupně v sérii po 2 objeví 8 číslic – je to sériové číslo vašeho detektoru nahrané v softwaru 
přístroje. 
Knoflíkem se otáčí ve směru hodinových ručiček, čímž se v režimu DISC zvyšuje citlivost (nebo 
GAIN v režimu All-Metal). Dokud nebudete s detektorem mít dostatečnou praxi, doporučujeme 
nastavit na začátek GAIN pod úroveň „70“. 
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OVLÁDACÍ PANEL - DISPLEJ                       _______________________________ 

 

 
 
OTOČNÉ KNOFLÍKY 
 

1. OFF / ON / GAIN 
a. Otočením doprava se přístroj zapne a doleva opět vypne. Vždy při tom budeme slyšet 

kliknutí. 
b. Otáčením knoflíku doprava po směru hodinových ručiček se zvyšuje citlivost-sensitivity 

Čím vyšší sensitivita, tím hlouběji bude přístroj detekovat a rovněž tak 
pravděpodobnost nálezu i těch nejdrobnějších věcí bude větší. 

c. Při otáčení si všímejte, jak se mění aktuální hodnota GAIN v pravém dolním rohu LCD 
displeje. 
Citlivost v DISC režimu 

Sensitivity v DISC režimu 
Levý knoflík označený jako „GAIN“ kontroluje v DISC riminačním režimu citlivost 
detektoru.  

GAIN v ALL-METAL režimu 
V ALL-METAL režimu se GAIN navyšuje otáčením tohoto knoflíku doprava. 
THRESHOLD je pak kontrolován odděleně pomocí pravého knoflíku.  

 
2. DISC / ALL-METAL / THRESHOLD 

a. Kliknutím tohoto knoflíku úplně doleva do DISC pozice zapojíme DISKRIMINAČNÍ 
režim. 

b. Kliknutím doprava se dostáváme do režimu ALL-METAL. 
c. V ALL-METAL režimu otáčením doprava nastavujeme úroveň thresholdu od -40 do 

+40. V ALL-METALu může být kontrola Thresholdu použita 2 způsoby. 
 
 

Pro hledání s maximální sensitivitou nejprve Gain nastavte na nižší úroveň. Potom nastavte 
Threshold na pohodlnou úroveň zadního tónu. Následně zvyšujte Gain na nejvyšší 
pohodlnou míru bez rušení a falešných tónů. 
 
Pro tiché hledání nastavte Threshold do negativních čísel a rovněž tak redukujte v případě 
potřeby i Gain. Hledání při takovémto tichém nastavení může vest ke ztrátě citlivosti.  
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TLAČÍTKOVÉ KONTROLY 
 

1. MENU / GG  
Toto tlačítko má dvojí funkci a to v závislosti na zvoleném hledacím režimu. 
  

a. V DISC režimu tímto tlačítkem volíme funkce MENU. Zvolená funkce se vždy objeví – 
osvítí na displeji.  
Toto zvýraznění po 3 vteřinách zmizí, a pokud tuto funkci chci opětovně vybrat a 
nastavit, musím celý proces opakovat. 

 
b. V režimu ALL-METAL se stisknutí a držení tlačítka používá na odladění země pomocí 

GROUND GRAB. 
Ground Grab nám umožňuje nastavit vnitřní nastavení Groundu tak, aby se vyrovnalo 
fázi půdy, na které právě hledáme. Více podrobností nejdete v samostatné sekci o 
ladění země. 

 

2. + a – 
a. V Discriminačním režimu se pomocí tlačítka + a – mění nastavení aktivní navolené 

funkce MENU. 
b. V All-Metal režimu se jimi nastavuje Ground Balance = půdní nastavení.. 

 
3. PINPOINT 

stisknutí a držení tlačítka zapojuje / aktivuje funkci PINPOINT. 
            Pinpoint dočasně zapojuje bezpohybový režim dohledávání. Pohyb sondy není nyní   
            potřeba a jsou detekovány všechny kovy bez rozdílu. Pinpoint se všeobecně používá na  
            dohledání předmětu po tom, co byl lokalizován v režimu diskriminačním. 
 
 

Hledání v režimu  ALL- METAL_____________________________ 

 
Režim All-Metal je všeobecně citlivější než Diskriminační, je určen na hledání všech kovů bez 
rozdílu a podmínkou detekce je neustálý pohyb sondy. 
 

 Ground Grab  COMPUTERIZED GROUND BALANCING   (Vyvážení půdního efektu) 
V půdě se přirozeně vyskytující minerály detektoru jeví jako kovy a proto je nutné tyto minerály co 
nejvíce vyeliminovat tak, aby přístroj signalizoval pouze kovové předměty.  
Všechny půdy obsahují minerály. Signály z půdních minerálů jsou často desetkrát až stokrát 
silnější než signály z kovových nálezů. Magnetismus železných minerálů, které se nacházejí skoro 
ve všech půdách, způsobují jeden typ interferenčního signálu. Rozpuštěné minerální soli, které se 
nacházejí v některých půdách, jsou elektricky vodivé a způsobují další typ interferenčního signálu. 
 

Vyvážení půdního efektu je proces, kterým detektor vypne nechtěné signály pocházející z půdních 
minerálů i přesto, že signály z nálezů jsou stále detekovány. Toho je dosaženo zkalibrováním 
fázové odezvy detektoru, který pak eliminuje signály z půdních minerálů.  

 

Když je detektor nakalibrován na půdu, výsledkem je detekce hlouběji uloženého nálezu, tišší chod 
a přesnější identifikace nálezu. 

 
Proto je před samotným hledáním vždy nutné přístroj nastavit do režimu All-Metal a provést 
proceduru automatického půdního vybalancování. Postup je následující: Stiskněte a držte 
zmáčknuté tlačítko GG a zároveň „pumpujte“ sondou ve vodorovné poloze ve vzdálenosti 2 – 
25cm nad zemí. Tlačítko uvolněte v okamžiku kdy se zvuk / tón při pohybování nahoru – dolů 
vyrovná. GND BAL číslo na pravé spodní části displeje vyjadřuje hodnotu vnitřního nastavení 
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detektoru, která eliminuje minerály v půdě obsažené. Rozdílné půdy na různých lokalitách vyžadují 
jiná GND BAL nastavení a proto nikdy nezapomeňte přístroj nejprve řádně vyladit. 
 

Nastavení kontrol 
 Při nastavování jakékoli funkce / kontroly si všimněte, že číselná hodnota toho co právě ovládáte, 
se vždy objeví v pravém spodním okraji LCD a díky tomu máte přesný přehled o tom, co a jak 
právě nastavujete. Jestliže jste v hledání s detektorem nezkušení, začněte při nastavování GAIN a 
THRESHOLD na nižších hodnotách, abyste hned na začátku nebyli zahlceni a pleteni množstvím 
falešných signálů. GAIN nastavte pro začátek do střední pozice 12:00 nebo méně. Následně 
nastavte kontrolu THRESHOLD na úroveň, kdy detektor bude vydávat pouze slabý tón pozadí, 
případně otočte ještě více doleva a detektor bude tichý úplně.  

 
Nechtěné zvuky 
Čtěte sekci o elektromagnetické interferenci.  
F19-11DD je velmi citlivé zařízení. Bylo designováno pro detekci kovů venku a nikoli uvnitř budov, 
kde bývají umístěny silné zdroje elektromagnetických rušení. 
 
Pohyby sondy 
Snažte se při hledání sondu držet vždy ve vodorovné poloze s povrchem země. Vyvarujte se 
zvedání sondy na koncích oblouků. 
 

Čtení displeje 
Jakmile začnete sondou pohybovat, všimněte si Fe3O4 grafu na levé straně displeje. Ten indikuje 
množství půdní mineralizace. Pro nejlepší zjištění množství Fe3O4 v dané půdě zapumpujte 
sondou několikrát nad zemí. 
 
Při hledání si rovněž všímejte hodnoty GND PHASE ve střední spodní části LCD obrazovky. GND 
PHASE je půdní fáze a indikuje typ minerálu v ní obsažené. Dokonce i na stejné lokalitě se půdní 
fáze může měnit. Po každém půdním vybalancování pomocí Ground Grab nezapomeňte 
periodicky porovnat GND PHASE s GND BAL. Jestliže se tyto 2 čísla budou významně lišit, je to 
výzva k tomu detektor znovu vybalancovat. 
Když nebudeme právě v ten okamžik nastavovat nějakou funkci pomocí knoflíků, hodnota GND 
BAL bude vždy vyčíslena pravé spodní straně displeje. 
GND BAL je vnitřní půdní nastavení detektoru. Základní tovární nastavení GND BAL je 82,9, což je 
také nejlepší výchozí nastavení. 
Po tom co provedete Ground Grab naladění, GND BAL číslo se bude měnit podle dané půdy, 
dokud se jí nevyrovná.  
Hodnota BND BAL se dá rovněž dle potřeby měnit manuálně pomocí tlačítek + a -. Více detailů 
naleznete v sekci Ladění půdního efektu. 
 

Rozlišovací škála 
Grafová škála umístěná na celé horní straně displeje pomáhá určovat jednotlivé detekované 
předměty.  
Pokaždé když obdržíme signál, 3 segmenty se zvýrazní (vysvítí) na rozlišovacím grafovém 
oblouku. Tyto segmenty zůstanou iluminované po dobu 3 vteřin.  
Tato indikace nám pomůže odhadovat materiál/tvar/velikost signalizovaného předmětu.  
        Pro více podrobností čtěte sekci Target Displej)Obecně řečeno, železo se bude na škále  
        objevovat na její levé straně. Při hledání RELIC, tzn.starých artefaktů, může být jakýkoli  
        kovový předmět s Target ID číslem větším než 40 zajímavý, protože se s největší  
        pravděpodobností jedná o věc z barevného kovu. Při testování na vzduchu se zlaté věci  
        budou ukazovat napravo od středu - čím větší předmět, tím bude více vpravo. Budou-li ovšem  
        předměty testované v zemi, jejich identifikace se může měnit podle směru a úhlu pohybu  
        sondy nad nimi.  
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Jestliže hledáte v All-Metal režimu, zkuste po obdržení a lokalizaci signálu přepnout do 
Diskriminace a pokuste se tak předmět v zemi lépe identifikovat pomocí velkého 2 - číselného 
Target ID objevivšího se ve středu obrazovky. 
 
 

Hledání v režimu DISC (Diskriminace)______________________ 

 
Diskriminace je určena pro odfiltrování/odrušení nechtěných kovových předmětů jako jsou hřebíky, 
případně alobaly, zátky, atd. Při diskriminačním hledání musí být sonda alespoň v mírném pohybu. 
Diskriminační režim je obecně méně citlivý na nejmenší a/nebo nejhlubší předměty než All-Metal. 
 

Ground Grab (GG) – COMPUTERIZED GROUND BALANCING 
Tato funkce není v diskriminačním režimu funkční. Proto pro nejlepší výsledek vždy vylaďte zem 
v All-Metalu a toto vyladění se automaticky přenese do diskriminačního režimu 
 

Nastavení kontrol 
Při nastavování jakékoli funkce / kontroly si všimněte, že číselná hodnota toho co právě ovládáte, 
se vždy objeví v pravém spodním okraji LCD a díky tomu máte přesný přehled o tom, co a jak 
právě nastavujete.  
 

GAIN  
Jste-li s detektorem nováček, nastavte GAIN na nižší úroveň tak, aby byl přístroj stabilní a při 
pohybující se sondě nad zemí (bez přítomnosti kovu) nevydával žádné signály nebo tóny.  
Pro začátek kontrolu nastavte do střední polohy 12:00 hodin, nebo méně.  
V tomto diskriminačním režimu GAIN funguje jako ovladač citlivosti. Čím vyšší nastavení, tím 
hlubší detekce i silnější signál a větší sensitivita na nejdrobnější předměty. 
 

MODE  
Tato pravá otočná kontrola nemá v diskriminačním režimu žádnou funkci a je nastavena do levé 
krajní polohy. Když bychom tento knoflík odklikli doprava, zapojujeme reřim All-metal.  
 

MENU  
Nabídka MENU se nachází na pravé straně LCD displeje. Během hledání v DISC-kriminačním 
režimu je MUNU neaktivní a v režimu ALL-METAL není nabídka dostupná. 
 
Pro výběr fukce menu služí tlačítko MENU GG    
 
Pro nastavení nebo upravení dané vybrané funkce menu slouží tlačítka + a -. Pokud ale funkce 
menu není zvýrazněna na displeji, tlačítka + a – slouží k nastavování DISC-kriminace. Proto 
chceme-li během hledání upravit úroveň diskriminace, nemusíme se vracet do MENU. 
 

Funkce MENU 
 

Osvětlení displeje 
Je možné nastavit od 0 – 5 podle intenzity osvětlení. Tato funkce kontroluje jas podsvícení LCD 
obrazovky. Stisknete 1x tlačítko MENU. Na displeji se rozsvítí ikona žárovky a to znamená, že 
funkce je zapnuta a displej je přisvícen. Je tomu tak i za denního světla i když to není na prvý 
pohled patrné. Je důležité, aby osvícení LCD displeje bylo používáno tehdy, kdy je to opravdu 
potřebné, protože tato funkce bude mít velký vliv na výdrž baterie.  
 

Volume (Hlasitost) 
Stiskněte 2x  tlačítko MENU, dokud se na displeji neobjeví (nezačne svítit) nadpis VOLUME. 
Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek + a – v rozmezí 1–10. Základní tovární nastavení je 7. Při 
nastavení VOLUME na 1 je slyšet minimální tón, maximální hlasitosti všech signálů dosáhneme, 
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když VOLUME nastavíme na 10. Nastavení hlasitosti neovlivňuje hlasitost funkce PINPOINT pro 
bezpohybové dohledávání. 
 
Nastavení paměti: 
Při vypnutí detektoru jsou všechny hodnoty uchovány v paměti, výjimkou je nastavení GROUND 
půdního efektu a osvětlení displeje. 
Po zapnutí přístroje je GROUND přednastaven na hodnotu 82,9 a osvícení LCD je vždy vypnuto. 
 
Jak se dostat na tovární nastavení (pokud si to přejete): 

- Detektor vypnout 
- Pravou kontrolu MODE nastavit do polohy DISC 
- Zmáčknout a držet v poloze tlačítko MENU GG 
- Zapnout detektor (MENU GG držet ve stlačené poloze) 
- Funkce MENU blikají 
- Pustit tlačítko MENU – detektor je nastaven do továrního modu  

 

V-Break (posunutí tónů) 
Tato funkce slouží k posunu tónu z kategorie „železo“ mezi tóny „barevné“ a naopak. Obecně platí, 
že všechny předměty s Target ID číslem nad 40 jsou barevné kovy vydávající vysoký variabilní 
VCO tón; všechny pod 40 pak hluboký tón železa. Proto je vhodné nastavit na hodnotu kolem 40.  
Příklad použití:  
Občas se nám stane, že na některých místech se vyskytují malé kousky uhlí, koksu nebo strusky a 
my je neustále kopeme, protože znějí v mnoha ohledech podobně jako předměty z barevných 
kovů. U Fishera F19-11DD existuje možnost, jak tyhle věci tónově přesunout mezi železa. Stačí si 
všimnout, pod jakým ID číslem budou signalizovány a toto číslo pak pomocí V-Breaku posunout. 
Dáva-li třeba taková struska číslo 42, stačí V-Break pomocí tlačítka + zvýšit na 43, 44 a  dosavadní 
barevný tón se změní na železný. Přitom samozřejmě i všechny ostatní železné předměty budou i 
nadále vydávat hluboký Fe tón.  
 

Notch Width (Diskriminační okno) 
Tato funkce nám naskočí, když stejně jako při volbě i jiných funkcí opakovaně mačkáme tlačítko 
MENU. Postupným mačkáním tlačítek + a – pak posunujeme a určujeme šířku daného filtračního 
okna. Prázdná část na vodivostní škále nám určuje, které předměty budou odfiltrovány a nebudou 
tak detekovány. Šířka okna nesignalizovaných vyloučených cílů může být maximálně 20. 
 

Notch (Okno) 
Po navolení šířky okna může toto být posunováno podle potřeby po celé diskriminační škále. Bod, 
který nastavujete, odpovídá levému okraji Notch okna.  
 

Disc  
Nastavuje se v rozmezí 0 – 80. Tlačítko + slouží k eliminaci nechtěných signálů / kovů.  

Pokaždé když zmáčknete +, hodnota diskriminace na pravé straně displeje (nad DISC) se zvětší o 
1 číslo. Chcete-li aby se hodnoty měnily rychle, tlačítko stiskněte a držte v poloze. 
Pro více detailů si přečtěte kapitolu Target ID / Identifikace cílů.  
    Část identifikační škály bez zbarvení představuje kovy, které jsou z detekce zcela vyloučeny. 

Zmáčkněte tlačítko - v případě když chcete dříve odfiltrované věci opět detekovat. 
 

Nechtěné zvuky 
Čtěte sekci o elektromagnetické interferenci.  
Fisher F19-11DD je velmi citlivé zařízení. Bylo designováno pro detekci kovů venku a nikoli uvnitř 
budov, kde bývají umístěny silné zdroje elektromagnetických rušení.  
 
V Diskriminačním režimu platí, že pohybující se sonda bývá méně náchylná na rušení než když 
bude položena na místě. 
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Pohyby sondy 
Snažte se při hledání sondu držet vždy ve vodorovné poloze s povrchem země. Vyvarujte se 
zvedání sondy na koncích oblouků. 
 

Využití PINPOINT 
Držením tohoto tlačítka docílíme toho, že přístroj bude dočasně detekovat bez jinak nutného 
pohybování sondou. To umožní přesné dohledání předmětu, který byl předtím přístrojem 
signalizován v Diskriminačním nebo All-metal režimech. 
Když zapojíte funkci PINPOINT, na displeji se vám ukáže číslo odpovídající pravděpodobné 
hloubce předmětu v palcích (1" = 2,54cm). Mějte však vždy na paměti, že toto měření bude přesné 
pouze na velikost / tvar mince. Předměty menší budou indikovány hlouběji, než ve skutečnosti jsou 
stejně tak jako věci velké, které se budou naopak jevit jako povrchnější.   
    Budete-li tlačítko držet ve zmáčknuté poloze delší dobu, tón může zesilovat a vám nezbude nic  
    jiného, než jej uvolnit a opětovně stisknout. 
Přečtěte si kapitolu ZAMĚŘOVÁNÍ kde je vše podrobněji vysvětleno. 
 

Jak číst displej 
 

TARGET ID – IDENTIFIKACE  
Pokaždé když sondou přejedete nad kovovým předmětem, uprostřed displeje se objeví 2– ciferná 
hodnota relativní elektromagnetické vodivosti signalizovaného předmětu.  
Ve stejné chvíli se zvýrazní na horní identifikační škále / grafu 3 segmenty. 
    Ty představují rovněž ID vyhodnocení. 
 

Rozlišovací škála 
Grafová škála umístěná na celé horní straně displeje pomáhá určovat jednotlivé detekované 
předměty.  
Pokaždé když obdržíme signál, 3 segmenty se zvýrazní (vysvítí) na rozlišovacím grafovém 
oblouku. Tyto segmenty zůstanou iluminované po dobu 3 vteřin. Tato indikace nám pomůže 
odhadovat materiál / tvar / velikost signalizovaného předmětu (pro více podrobností čtěte sekci 
Target Displej).  
Železo se bude na škále objevovat na její levé straně. Stříbrné nebo hliníkové mince se budou 
naopak vyskytovat úplně napravo. Při testování na vzduchu se zlaté věci budou ukazovat napravo 
od středu - čím větší předmět, tím bude více vpravo.  
    Při identifikaci drobných předmětů v zemi (zlato, stříbro, bronz) se mohou ID čísla měnit podle 
    toho jak jsou hluboko a podle směru a úhlu pohybu sondy nad nimi.  
 

SIGNÁLY 
Pokaždé když detektor zaznamená v zemi uložený kovový předmět, 7– segmentový graf na 
displeji vyhodnotí sílu signálu.  
Jestliže se objeví všech 7 sloupců, signál je silný a může znamenat: 
a. Může se jednat o veliký předmět 
b. Jde o věc velikosti mince, která je ovšem těsně pod povrchem. 
Máme-li na grafu pouze 2 sloupce: 

a. Může jít o hluboko uloženou kovovou věc, dokonce i velikých rozměrů. 
b. Nebo se jedná o miniaturní předmět těsně pod povrchem. 

Hloubka předmětu může být odhadnuta pomocí PINPOINT. 
V diskriminačním režimu když žádné menu není zvýrazněno na displeji, mačkání tlačítek + nebo -  
bude měnit nastavení a hodnoty DISC 

1. Tónovou identifikaci 
2. Eliminaci kovů 

 
Podle toho jak se mění úroveň diskriminace, cílové segmenty na ID škále se na obrazovce 
zobrazují 2 různými způsoby:  
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1. Prázdné (žádné segmenty nejsou zvýrazněny) 
 

2. Černé (černě vybarvené segmenty) 
 
 

                                

 
 
 
 

Při mačkání tlačítek +  nebo - zůstanou segmenty podél ID grafu takto vysvíceny. 
       Toto ukazuje nastavené diskriminační parametry. 
       ID škála zůstane vysvícena v této podobě, dokud není detekován kov. 
 
Nastavené hodnoty diskriminace můžete nepřetržitě sledovat na displeji a to 2 způsoby: 
 

1. Ve spodní pravé části displeje je vždy vysvícena DISC hodnota v podobě čísla. Všechny 
předměty s ID číslem stejným nebo nižším nebudou detekovány. 
 

2. Kdykoli zmáčknete tlačítko + nebo -, diskriminační vodivostní škálo bude iluminována a 
bude tak patrné, jaké jsou vaše aktuální detekční parametry. Vždy první zmáčknutí + nebo 
– upraví úroveň diskriminace o 1 hodnotu.  
 

V momentě, kdy je cíl detekován, budou iluminovány obdélníkové segmenty reprezentující 
signalizovaný předmět.  
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Zde je příklad jednoho možného nastavení: 
 

DISC = 20 
V-BREAK = 50 

NOTCH = nenastaven 
 
                               

 
 
F19 diskriminační systém byl navržen speciálně pro Relic-hunting, tj. hledání starých artefaktů, kdy 
hledači chtějí více informací o velikosti železných předmětů a z toho vyplývajících signálů a tónů. 
Předměty s hodnotou elektromagnetické vodivosti pod 39 jsou s velkou pravděpodobností železa. 
 
 

      Rada:  Zkuste postupně měnit diskriminaci. Pokaždé když provedete změny, přejíždějte  
                  testovacími předměty nad sondou a při tom pozorně sledujte displej. Po krátké  
                  době plně pochopíte jak tyto kontroly vzájemně fungují. 

         

 

 
VYVÁŽENÍ PŮDNÍHO EFEKTU___________________________ 

 

Co je vyvážení půdního efektu? 

Co potřebuji k vyvážení půdního efektu? 

 

Všechny půdy obsahují minerály. Signály z půdních minerálů jsou často desetkrát až stokrát 
silnější než signály od kovových věcí. Magnetismus železných minerálů, které se nacházejí skoro 
ve všech půdách, způsobují jeden typ interferenčního signálu. Rozpuštěné minerální soli, které se 
nacházejí v některých půdách, jsou elektricky vodivé a způsobují další typ interferenčního signálu. 

 

Vyvážení půdního efektu je proces, kterým detektor vypne nechtěné signály pocházející z půdních 
minerálů, zatímco že signály od nálezů jsou stále detekovány. Toho je dosaženo zkalibrováním 
fázové odezvy detektoru, který pak eliminuje signály z půdních minerálů.  
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Když je detektor vykalibrován na danou půdu, výsledkem je detekce hlouběji uloženého nálezu, 
tišší chod i přesnější identifikace nálezu. 

 

Jak vyvážit půdní efekt u vašeho detektoru:  

Ladění půdy pomocí GG tlačítka. Najděte trochu půdy, která neobsahuje kov. 

 

1. Zapněte detektor a kontrolu GAIN nastavte do polohy  

12:00 hodin.  

2. Klikněte pravý knoflík doprava do ALL-METAL režimu 

3. Nastavte nyní THRESHOLD ovladač na přijatelnou  

výši šumu. 

4. Najděte trochu půdy, která neobsahuje kov. 

5. Zmáčkněte tlačítko GG a držte jej ve stlačené poloze 

Současně začněte sondou vodorovné „pumpovat“ 

nahoru a dolů v rozmezí 1-25 cm nad zemí  (Obr.).  

6. V okamžiku, kdy se hodnota GND PHASE ustálí na 

 určité úrovni a ta se nebude měnit o více než 1-2 

čísla, uvolněte tlačítko MENU GG (za přetrvávajícího 

pumpování sondou). Všimněte si jak se při uvolnění 

MENU GG tlačítka vyrovnají zvuky při pohybech 

nahoru a dolů. Rovněž tak můžeme pozorovat, jak se 

během této procedury mění hodnota GND BAL. Po 

vyvážení detektoru můžeme hledat v režimu ALL-

METAL, 

 nebo kontrolu nastavíme do levé polohy a hledáme v DISCu. 

  

           Jak vidno, pozice GND BAL ovlivňuje zvuk podle směru sondy :  

a) Pokud uslyšíte hlasitější zvuk, když se sonda blíží k zemi, nazýváme to pozitivní 

odpovědí. 

b) Pokud slyšíte naopak hlasitější zvuk při pohybu sondy od země, nazývá se to negativní 

odpověď. 

Chcete-li hledat v takovémto nastavení (positivní, negativní), manuálně si jej nastavte  

mačkáním tlačítka  +  nebo – .  Všímejte si, jak se zvuk mění z negativní na pozitivní 

odpověď a obráceně. Někteří hledači preferují právě nastavení do mírně pozitivní odezvy. 

 

Pro udržení nejlepší hodnoty vyvážení půdního efektu u vašeho detektoru, hodnota  GND BAL (v 
podobě 2 –ciferného čísla na pravé straně) uprostřed displeje) by měla zhruba odpovídat hodnotě 
zamčené fáze GND PHASE (3 –ciferné číslo uprostřed). 

 

Porozumění půdním podmínkám nám výrazně pomůže v tom jak detektor na dané lokalitě nastavit, 
kdy překontrolovat či znova nastavit půdní efekt. 

 

    Fisher F19 ukazuje 2 typy půdních dat: 

 

1. TYP MINERALIZACE (která určuje a ovlivňuje, jak by měla být nastavena půdní fáze). Toto 
se nazývá GND PHASE 
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2. ÚROVEŇ MINERALIZACE (čím více mineralizace, tím větší ztráta hloubkové kapacity 
detektoru jakož i ID přesnost; Tato ztráta bude více patrná při hledání v diskriminačním 

režimu než v All-Metalu) se nazývá Fe3O4 . 

 

Cílem půdního vyvažování je dosažení rovnováhy mezi hodnotami GND BAL a PHASE. 

    PHASE je vlastně jakési změření půdy / země. 

    GND BAL je vnitřní nastavení přístroje, kterým kalibruje půdní fázi detektoru. 

Všimněte si, že zatímco hodnota GND BAL je 3 -ciferné číslo s desetinou čárkou, PHASE má čísla 
pouze 2. 

    GND BAL je hodnota s vyšší rezolucí a tak se může od PHASE o trochu lišit. 

    Nejpřesnější naměřená hodnota GND PHASE je právě ta při „pumpování“ sondy nad zemí.  

    Podmínkou je samozřejmě nepřítomnost kovu v blízkém okolí.  

Hodnota dvou číselné PHASE uprostřed obrazovky indikuje TYP půdní mineralizace. Některé 
typické mineralizační typy jsou: 

 

     0 – 10  Vlhké soli a alkalické 

     5 – 25  Metalické železo. Půdy v této kategorii jsou vzácné – jste nejspíš nad železem. 

   26 – 39  Půdy v této kategorii nacházíme jen zřídka – občas některé mořské pláže 

   40 – 75  Červené, žluté a hnědé hlíny obsahující železité minerály 

   75 – 95  Magnetit a další černé Fe minerály 

   96 – 99  Hodnoty nad 95 naznačují spíše možnost nějakého problému se sondou či detektorem 

 

 

VYVÁŽENÍ PŮDNÍHO EFEKTU – Technické informace                       
 

Fe3O4  GRAF 
Segmentový indikátor Fe3O4 ukazuje množství půdní mineralizace, nezávisle na typu a vyjádřenou 
ekvivalentním množstvím koncentrace magnetitu (Fe3O4). Aktualizuje se každou vteřinu. Je citlivý 
na pohyb a dává nejpřesnější údaje, pokud pumpujeme sondou nahoru a dolu nad zemí. 
Přítomnost kovu nebo mineralizovaných kamenů může způsobit, že údaje nebudou přesné. Pokud 
přestanete cívkou pohybovat, indikátor bude prázdný. 
 

INDIKACE         RELATIVNÍ MINERALIZACE          % Fe3O4               NÁCHYLNOST 
7 sloupců                   Vysoká                              více než 1                    přes 2500 
2 – 6 sloupců         Střední                                  0,26 - 1          61 - 2500 
1 sloupec         Velmi nízká                        0,006 – 0,25           15 - 60 
None (žádná)                                - -                     méně než   0,006           pod 15 
 
Magnetická citlivost je vyjádřena v jednotkách micro-cgs. Ve slané vodě, při absenci železných 
minerálů indikátor ukazuje vzájemnou elektrickou vodivost.  
V půdách s více než 10.000 micro-cgs magnetické citlivosti může signál saturovat (přetížit) 
obvody. To detektoru neublíží, ale přístroj nebude v těchto podmínkách použitelný, Řešením je 
držet cívku několik palců nad půdním povrchem, takže „neuvidí tolik nečistot“. Posloucháním a 
pozorováním poznáte, jak vysoko musíte cívku držet, abyste zabránili přetížení.  
 
Nejvyšší magnetické citlivosti jsou obvykle na půdách vyvřelých hornin, na naplavených černých 
píscích na plážích a na půdách s červeným jílem ve vlhkých oblastech.  
 
Nejnižší magnetická citlivost je většinou na bílých plážových píscích tropických a subtropických 
regionů a vápencových půdách. 
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TARGET DISPLEJ a AUDIO 
 
SIGNAL Indikátor 
Spodní levý sloupcový graf ukazuje v diskriminačním režimu jak je obdržený signál silný, z čehož 
lze usuzovat jak je cíl velký, nebo jak daleko se nachází od hledací sondy.  
    Jestliže jsou přítomny všechny segmenty, kovový předmět je veliký nebo blízko u sondy. 
    Když je na displeji pouze 1 nebo 2 segmenty, cíl je hluboko nebo je hodně malý, případně oboje. 
 

Ukazatel HLOUBKY 
Přesné místo předmětu a jeho velikost může být v DISC režimu ověřeno pomocí funkce 
PINPOINT. Když se tlačítko PP zmáčkne a drží v poloze, pro obdržení signálu nemusí být nyní 
sondou pohybováno jako v Diskriminaci. Sondou se najede k lokalizovanému místu a zastaví tam, 
kde máme nejhlasitější tón a nejnižší číslo ve středu displeje pod nápisem DEPTH. Ukazatel 
hloubky v palcích (1“ = 2,54cm) je přesný pro předměty velikosti mince. Velké, malé nebo 
nepravidelně tvarované předměty poskytnou méně spolehlivé údaje o hloubce.  
 

AUDIO SIGNALIZACE / TÓNY 
Když F19-11DD detekuje nějaký cíl, ten může být signalizován 2 různými tóny: 

1. Vysoký V.C.O. tón. Tento „Voltage Controlled Oscillator“  je VARIABILNÍ VYSOKÝ tón, u 
kterého se dle okolností mění jeho výška a hlasitost v závislosti na velikosti a vzdálenosti 
detekované věci od sondy. 

2. NÍZKÝ tón. 
    Cíle, které spadají v diskriminačním režimu do šedě vybarvené části identifikační škály, budou 
signalizovány NÍZKÝm tónem. Cíle v černé části ID grafu budou naopak signalizovány vysokým 
variabilním V.C.O. tónem. Tím jak se nastaví úroveň V-BREAK a diskriminace pomocí + nebo – se 
určí, které věci / materiály budou vydávat nízké tóny, které variabilní VCO a které naopak nebudou 
signalizovány vůbec. V All-Metalu budou všechny tóny pouze variabilní VCO.  
V.C.O. je variabilní audio tón, který se mění podle toho o jak je předmět veliký, jaký má tvar, jak je 
hluboko a jakou má elektromagnetickou vodivost. Tento měnící se tón nám o cíli dává mnohem 
více informací, než jakýkoli jiný plochý tón bez ohledu na to je-li nízký nebo vysoký. 
U VCO tónů platí, že čím bude signál silnější, tím bude tón hlasitější a vyšší. Drobné věci budou 
naopak dávat tóny nižší a slabší. Z tohoto důvodu při hledání vždy noste sluchátka, abyste byli 
schopni všechny tyto audio změny co nejlépe rozpoznat.  
 

2 - ČÍSELNÝ INDIKÁTOR NÁLEZU 
Dvoumístný indikátor nálezu ve středu „LCD displeje poskytuje specifickou hodnotu, která pomáhá 
identifikovat nález mnohem přesněji. S přibývajícími zkušenostmi s hledáním se naučíte přiřazovat 
hodnoty nálezu k pravděpodobné identifikaci. Hodnota nálezu se může měnit pokaždé, kdy sonda 
přejede přes objekt, v závislosti na úhlu objektu a vzdálenosti od cívky. Pro začátek se podívejte 
na tabulku dole: 
 

IDENTIFIKACE NÁLEZU 
Tabulka níže ukazuje některé běžné nálezy a jejich průměrné hodnoty. S přibývající praxí 

s hledáním rozeznáte mnoho typů kovů pomocí jejich číselné hodnoty.   

Typická hodnota Pravděpodobný objekt 

0-40 Železo a ferromagnety obecně 

40-55 Alobaly; také ale drobné zlato, stříbro, bronz 

55-60 Slitiny s niklem 

60-75 Pull-tabs (ouško od plechovek Coly a piva)  
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75-80 Slitiny se zinkem  

80-85 Slitiny s obsahem mědi 

75-85 Hliníkové otočné zátky od lahví 

90-95 Stříbrné mince 

95 US silver Eagle $1 

 
 
Jak přečíst displej 
 
LCD ukazuje pravděpodobnou identifikaci nalezeného kovu, stejně jako pravděpodobnou hloubku 
nálezu, v palcích. Detektor zaznamená opakující a neměnící se identifikaci nálezu pokud byl 
lokalizován a rozpoznán. Pokud se po několika pohybech sondy nad stejným místem identifikace 
cíle mění, je nález pravděpodobně odpadem, oxidovaný kov nebo příliš hluboko, než aby ho 
detektor přesně rozpoznal. Se zkušenostmi se naučíte vykopávat nálezy na vícekrát se opakující. 
Rovněž tak platí, že čím větší je vzdálenost mezi nálezem a sondou, tím je identifikace nálezu 
méně přesná. 
Nejlepší metodou na porozumění jak displej funguje je rozházet na zemi (bez přítomnosti železa) 
některé předměty jako mince, šperky, zátky, apod. a zaznamenat si jejich hodnoty do vlastní 
tabulky. To samé pak je dobré opakovat jen s tou změnou, že věci budou uloženy pod povrchem 
země.  
 
Zde je popis jak se obecně chovají některé kovy a předměty z nich: 
 
     ZLATÉ NÁLEZY. Zlaté předměty se budou na LCD zobrazovat ve středu ID škály. Zlato se 
zobrazí s ohledem na jeho velikost. Čím menší je zlatý předmět, tím více vlevo se bude 
zobrazovat. Malé zlaté předměty se zobrazí stejně jako hliníkové fólie (alobal). Středně velké zlaté 
předměty se mohou zobrazit jako Tabs (ouško plechovky). Velké zlaté předměty se zobrazí ve 
stejné kategorii jako Tabs nebo slitiny se zinkem. 
 
     STŘÍBRNÉ NÁLEZY: Stříbrné předměty se normálně objevují na pravé straně stupnice. Čím 
větší předměty, tím více vpravo se zobrazují. Bude-li se jednat o drobné předměty jako např. tenké 
mince, zlomky šperků, apod., ty se budou ID jako alobaly. 
 
     ŽELEZO: Většina železných předmětů bude mít hodnotu pod 40. 
 

 
ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFERENCE (EMI) - RUŠENÍ 
 
Nevýhodou detektorů s vysokou citlivostí je, že se mohou potýkat s elektrickými interferencemi 
(rušením) vycházejících z ostatních elektropřístrojů / zařízení. Jestliže rušení je přítomno i v 
okamžiku kdy sonda je v klidu, důvodem jsou buď elektrické interference, nebo šum vnitřních 
obvodů při příliš vysoko nastavené citlivosti. Jestliže detektor vydává rušivé šumy a signály i v 
terénu, příčinou jsou s největší pravděpodobností právě interference. Ty se dají eliminovat 
snížením citlivosti GAIN, nebo hledáním v režimu All-metal.  
Je důležité abyste rozpoznali co jsou a co nejsou interference a vyvarovali se tak zbytečnému 
posílaní detektoru s domnělou poruchou na opravu, přičemž vzniklý problém je v nesprávném 
nastavení a ne vadou přístroje. 
 

Příznaky elektromagnetické interference 
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Interference mohou zapříčinit, že detektor náhle začne sám od sebe štěbetat / švitořit, 
z neznámého důvodu ztratí citlivost, nebo vyvolá periodické kolísavé tóny a zvuky. To co slyšíte, 
bude záležet na tom, jak je detektor nastaven, v jakém režimu hledáte a jaký je zdroj rušení. 
Nejčastějším jevem je právě nepříjemné konstantní štěbetání. Všechny detektory kovů jsou 
náchylné na elektromagnetické interference, vždy bude záležet, jakému typu rušení bude ten daný 
model právě vystaven. Může se stát, že některý detektor bude určitým typem interference rušen 
více než přístroj jiný a naopak.  
 

Běžné zdroje elektromagnetického rušení 
 
Běžné zdroje Interferencí jsou: Dráty vysokého napětí, podzemní kabely elektrického napětí, jiné 
detektory kovů, telefonní linky nesoucí elektronická data, počítačové systémy, elektrické 
ohradníky, starší CRT televizní přístroje, mobily, CB a pohotovostní rádia, bouřky, fluorescentní 
světla, obloukové lampy, vojenská letadla s elektronicky řízenými zbraněmi, elektrické motory, VLF 
komunikačními systémy a zapalovací systémy automobilů.  
Doma pak může existovat nespočet zdrojů elektromagnetických interferencí, navíc často 
zapojených současně. 
 
Všechny detektory kovů generují určité množství vnitřního elektronického šumu. F19-11DD je 
speciálně designován tak, aby bylo možno hledat i s tímto šumem. Zkušení uživatelé, kterým jde o 
maximální citlivost, výkon, potažmo dosah často chodí s detektorem konstantně vydávajícím zadní 
prahový tón a v něm jsou schopni rozpoznávat pravé signály/tóny. 
 
Moderní high-end detektory jsou mnohem citlivějším zařízením než přístroje starší. Z toho vyplývá, 
že mohou být i více rušeni elektromagnetickými interferencemi než jste byli zvyklí u svého staršího 
detektoru. Detektory kovů jsou ve své podstatě určeny k detekování magnetického pole a 
elektrický proud vždy produkuje magnetická. 
 

Jak se vyrovnat s interferencemi 
 
Primárním důvodem proč má každý detektor kontrolu Sensitivity / Citlivosti (Gainu a/nebo 
Thresholdu) je možnost v případě potřeby touto kontrolou citlivost snížit za účelem eliminace 
elektromagnetického rušení. Problémem některých hledačů je strach citlivost snížit, protože se 
obávjí ztráty výkonu a dosahu. To sice může být pravda, ale vždy je důležité vyhodnotit co je za 
daných okolností lepší -  pokračovat v hledání s nižší senzitivitou, nebo kvůli nestabilnímu přístroji 
nehledat vůbec. K tomu se vztahuje i důležité pravidlo: To co je pro úspěch hledání nejpodstatnější 
je EFEKTIVNÍ dosah a nikoli a za všech okolností pouze jen dosah MAXIMÁLNÍ.  
Funkce GAIN a THRESHOLD kontrolují citlivost přístroje a proto jsou první obranou před 
elektromagnetickými interferencemi. Funkce Threshold se dá využít pouze v režimu All-metal.  
 
Nastavení DISC-riminace na 60 – 70 většinou problém interferencí zredukuje na přijatelnou míru. 
V diskriminačním režimu může detektor s nehybnou sondou nepříjemně ševelit, ve chvíli kdy s ní 
ale začneme pohybovat, se vše upraví. Můžeme slyšet pouze občasná zapraskání nebo kliknutí, 
která však lehce rozpoznáme od pravých signálů. 
 
Máte-li zapnutý mobil či jiné vysílací zařízení, vypněte je. Budete překvapeni jak mobil i jen 
v pohotovostním nastavení může rušit.  
 
Když hledáte v blízkosti vedení vysokého napětí, nejlepších výsledků paradoxně dosáhnete přímo 
pod dráty. Nejvíce rušení pak nastane, když budete hledat u vedení pod úhlem 30 – 45°. 
 
Mnoho zdrojů elektromagnetických interferencí je spojeno s pracovní dobou, proto vždy po 17. 
hodině a o víkendech bude rušeni méně. 
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Menší sondy obvykle pochytají méně interferencí než ty velké. Budete-li proto hledat na lokalitě, o 
které víte, že je tam velké rušení, zkuste menší sondu. 
 
 

Rozlišení mezi elektrickou interferencí a jiných problémů 
 
Elektrické interference se budou často měnit podle toho, jak se budeme přemísťovat z místa na 
místo a také podle polohy sondy. Tato nebude téměř nikdy platit v případě funkčního problému 
detektoru. 
 
Nejčastějším problémem detektoru s  intensivním rušením jiným než jsou elektromagnetické 
interference bývá sonda. Problém můžeme rozpoznat tak, že sonda bude vydávat při každém jejím 
slabém poklepání tónový signál. Nezapomeňte ale předtím snížit citlivost na přijatelnou úroveň, 
protože při vysokém nastavení může být přístroj nestabilní a falešné signály pak nebudou ničím 
neobvyklým.  
 
Druhým nejčastějším důvodem falešných signálů může být špatný, nebo netěsný konektor sondy. 
Konektor zkuste odpojit a zkontrolujte kontakty, které v případě potřeby pinzetou či špendlíkem 
přihněte těsněji k sobě. Konektor můžete rovněž stříknout kontaktolem, či jiným přípravkem na 
zlepšení kontaktů.  
I zde platí, že je důležité sensitivitu nastavit na přijatelnou úroveň, aby chod detektoru byl stabilní.  
 
 

TECHNIKA HLEDÁNÍ           _______________________________ 

 
O B E C N É   P R A V I D L O:   
Sensitivitu uberte, chcete-li snížit množství falešných audio signálů působených vysoce 
mineralizovanou půdou nebo rušení, které je způsobeno vysokým napětím, televizními / rádio 
vysílači, atd. Sensitivitu naopak posuňte směrem nahoru, jde-li vám při hledání o ty nejhlubší a 
nejmenší věci, nějaký ten falešný signál navíc vám nevadí. 
 

1. Jakmile jste nastavili všechny kontroly, můžete začít hledat. Prozkoumávejte prostor metodicky 
Sonda by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích. 

  
2. Při hledání udržujte sondu v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že F19-11DD  je pohybovým  
      detektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb;  budˇ sondy, nebo předmětu. 
 
3.    Hledací sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího 
      povrchu.  (Obr.) 
 

4.   Překládejte  sondu  při  hledání  tak, aby každá následující, sondou opisovaná  křivka, 
      navazovala na tu předcházející. 
 

5.  NECHVÁTEJTE!  Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně sondu nepřekládáte, pak  
     nepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu ztrácíte senzitivitu a tím i 
     možnost maximální hloubky.  
 

Detektor zaznamená opakující a neměnící se identifikaci nálezu pokud byl lokalizován a 
rozpoznán. Pokud se po několika pohybech sondy nad stejným místem identifikace cíle mění, je 
nález pravděpodobně odpadem, oxidovaný kov nebo příliš hluboko, než aby ho detektor přesně 
rozpoznal. Když se signál v určitém úhlu ztratí kompletně, jedná se většinou o bezcenné kovové 
smetí. Se zkušenostmi se naučíte vykopávat nálezy na vícekrát se opakující. 
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PINPOINTING - DOHLEDÁVÁNÍ                               ____________ 
 
NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ 
Tento způsob zaměřování nevyžaduje žádný pohyb sondy. Při použití funkce PINPOINT jsou 
signalizovány všechny kovy (All Metal) a přístroj je dokonce citlivější než při diskriminačním 
hledání. Před použitím této funkce vždy odlaďte půdu, abyste nechytali zemní minerály. 
 

1. Jakmile zazní signál / pípnutí označující přítomnost kovové věci, lehce opřete sondu o zem asi 
30 cm od lokalizovaného předmětu. Stiskněte a držte tlačítko Pinpoint. 

2.   Zvedněte sondu asi 2cm nad zem a několikrát s ní přejeďte nad lokalizovaným místem. 
3.   Zastavte sondu v místě, kde je zvuk nejsilnější / nejvyšší a nejmenší číslo na displeji. 
4.   Nyní sondou pomalu pohybujte dopředu a nazpět a opět ji zastavte jako v bodě 3. 
5.   Hledaný předmět by se měl nacházet přesně pod středem sondy. Číslo nám ukazuje přibližnou  
      hloubku lokalizovaného předmětu. Tento odhad se týká věcí velikosti mince - věci menší nebo  
      naopak větší nebudou ukazovány přesně.  
      Máte-li na detektoru sondu DD, přesné dohledání je lepší provádět špičkou nebo patkou. 
6.   Chcete-li místo lokalizace zúžit a tím zpřesnit jemné dohledání, tlačítko uvolněte a opětovně 
      zmáčkněte, dokud záběr tónu nebude kratší. Ztratíte tím sice hloubku záběru, ale dohledání 
      bude přesnější. 

 
DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ  
 
Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než 
PP bezpohybové. Postup je stejný, jediným rozdílem bude, že v případě zastavení cívky nad 
hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte sondu udržovat neustále v mírném 
pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. Vždy je nutné se otočit o 90° a špičkou 
(nebo patkou) sondy sledovat kde se přesně signály kříží. 

 
 

ETICKÝ KÓD HLEDÁNÍ____                                 ______________ 
 

Různé vyhlášky a zákony regulující hledání s detektory kovů jsou stále častější realitou. V 
některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno. Nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší 
zemi! 
 

1) Hledáte-li na privátním pozemku, VŽDY požádejte vlastníka o povolení!  
 

2) VŽDY dodržujte patřičné zákony a vyhlášky! (Uvědomte si, že archeologické rezervace byly 
ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto  

      místech může způsobit nenapravitelné škody).  
  
3)   VŽDY  zanechte  hledané místo v lepším a čistším stavu než v jakém bylo před Vaším   
      příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na 
      patřičnou skládku. 
 

4)  VŽDY  řádně  zahrabte  všechny  vámi  udělané  díry v zemi bez  rozdílu toho, hledáte-li  v  
      městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste  
      jej našli. 
 

5) Dělejte vše možné proto, aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU / 
HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá 
chamtivost a snaha obohatit se.  


