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CS300 – Wykrywacz metali z LCD

1. Wst pę

 
                  Urządzenie to powinno być zwrócone do dystrybutora lub lokalnego
           .   . przedsiębiorstwa recyklingu Poszanowanie środowiska lokalnego
            ,      W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami
           .unieszkodliwiania odpadów

     300  .Dziękujemy za zakup wykrywacza metali CS firmy Velleman
       . Przeczytaj tę instrukcję przed zabraniem urządzenia do eksploatacji

 300,  ,   , , , ,   Z CS wykrywaczem metalu można szukać monet relikwie biżuterii złota srebra i niemal 
.wszędzie

2. Opis:

-   :Non Motion Detection Mode     - .    Tylko w trybie ALL METAL W tym ustawieniu wykrywacz
        .sygnalizuje dźwiękiem wykryty metal znajdujący się pod cewką szukającą

       .W tym trybie nie trzeba poruszać cewką szukającą
 

  :Motion Detection Mode       : - ,Może być używany w każdym trybie ALL METAL  
,    .DISCRIMINATION NOTCH i AUTO NOTCH

        . Cel nie może być wykryty bez poruszania cewką szukającą

3.  .Opis wykrywacza
 

a.  Wykrywacz metali  ( . 1)                                  1fig

1.  cewka szukająca
2.  uchwyt cewki
3.                         2           3nakrętka mocująca cewkę
4. noga 
5. kabel
6.                         4            6nakrętka blokująca nogę
7.                                                  uchwyt

                                                               5

.   ( . 2) b Panel kontrolny fig                               7

1.                                                                 1Ikony rodzaju metalu
2.                                                                   Wyświetlacz LCD
3.                                             2GND BAL pokrętło regulacji balansu podłoża
4.   –      ,SURF ELIM może być używane w trybie dyskryminacji

      .służy do eliminacji metalowych części na powierzchni
5.   –       ,          7                 3GND TRAC może być używane w trybie ALL METAL

                            4pozwala utrzymywać optymalne ustawienie balansu podłoża
  .                                              8przez cały czas

6.   .Pokrętło regulacji głośności
7.  –                        9                 5MODE przycisk trybu działania wykrywacza
8.  –                       10              6ADJ przycisk regulacji czułości i dyskryminacji
9.  –     ENT przycisk zatwierdzenia lub odrzucenia wykrytego

   metalu w trybie NOTCH
10. .Wyłącznik  



.c  wyświetlacz LCD( . 3)fig
 

1.                         1                                4Ikony metali
2.  /zakres DISC NOTCH
3.                 2                                5tryb działania wykrywacza
4.   wskaźnik wykrytego metalu
5.                                                   6wskaźnik głębokości
6.                      3wskaźnik czułości

          .Wskaźnik celu składa się z wyświetlacza LCD oraz ikon wykrytego metalu
          ,Gdy wykrywacz znajdzie obiekt pojawi się strzałka ikony wskazującej rodzaj metalu  

  .      .któryprawdopodobnie został wykryty Wyświetlana zostaje również głębokość do celu

–        ,    jeżeli wykrywacz otrzyma mocny sygnał strzałka jest nieruchoma jeśli sygnał jest słaby
     . strzałka miga bądź nie pojawia się

–          .Ikony celu jedynie pomagają ocenić czy przedmiot jest warty sprawdzenia

  Zakres złoty
–    (   ): ,         żelazo wskazuje że obiekt jest prawdopodobnie wykonany z żelaza lub folii

.         .aluminiowej Niektóre żelazne elementy mogą pokazywać się w srebrnym zasięgu
-     (   ): ,       . Nikiel wskazuje że obiekt to prawdopodobnie element z niklu
–    (   ): ,        . Kapsel wskazuje że obiekt to prawdopodobnie kapsel z aluminiowej puszki

          .Niektóre postrzępione elementy ze złota mogą być wskazywane w tej kategorii
– -   (   ): ,         ,S CAPS wskazuje że obiekt to prawdopodobnie metal typu kapsel z butelki

         .. jednakże niektóre złote przedmioty mogą być wskazywane w tej kategorii
– /   (   ): ,        .Cynk miedź wskazuje że obiekt może być z miedzi bądź cynku

         1  ¢Niektóre większe złote przedmioty mogą być wskazane w kategorii

  Zakres srebrny
- 10 /1     (   ): ,        1 , 10¢ ¢ ¢ ¢wskazuje że obiekt to prawdopodobnie stara moneta aluminiowa  

– 25     (   ): ,      25   . ¢ ¢wskazuje że obiekt to prawdopodobnie mała srebrna moneta Niektóre
        . większe aluminiowe przedmioty mogą być wskazywane w tej kategorii

- 50      (  ): ,     50  .  ¢ ¢wskazuje że obiekt to prawdopodobnie moneta Niektóre większe 
       . srebrne monety mogą być wskazywane w tej kategorii

.  d Sygnały dźwiekowe

        (  ),  Jeżeli wykrywacz ustawiony jest w trybie ALL METAL wszystkie metale będzie odtwarzał
      .pojedynczy dźwięk gdy znajdzie jakikolwiek rodziaj metalu

        ,  Jeżeli wykrywacz zostanie ustawiony w tryb DISC lub NOTCH wbudowany system 
         .identyfikacji będzie odtwarzał różny dźwięk w zależności od znalezionego metalu

     . Ułatwia to identyfikację znalezionego rodzaju metalu
–           , ,Wykrywacz odtwarza dźwięk o niskim tonie jeżeli wykryje małe złote obiekty gwoździe

   .kapsle bądź niklowane elementy
–    ,    / .Średni ton odpowiada aluminium cynkowym lub miedzianym monetom elementom

     15%     Zależnie od użytego stopu około złotych pierścieni także powoduje odtworzenie
 . średniego tonu

–          .  Wysoki ton odtwarzany jest dla przedmiotów z mosiądzu lub srebra Wysoce utlenione
         .. żelazo także może generować dźwięk o średnim lub wysokim tonie

4.  PRZYGOTOWANIE WYKRYWACZA

.   300a Składanie wykrywacza CS

        . Złoenie wykrywacza jest proste i nie wymaga dodatkowych narzędzi
    : Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami

1.   .          .  Usuń uchwyt cewki Włóż nogę zgodnie z otworami we wsporniku cewki i nogi W
       . rygiel przez otwory i zablokuj
   :     .    . UWAGA Nie zaciskaj cewki zbyt mocno Nie używaj kombinerek itp
2.            . Włóż uchwyt ramienny na koniec nogi i skręć przy końcu panelu kontrolnego
3.      . Kręć nakrtką w prawo aż puści



4.            2-5 Ustaw długość nogi tak aby trzymajc wygodnie urządzenie cewka była około cm 
  . ponad poziomem ziemi

5.       . Zakręć nakrtkę w lewo celem zablokowania pozycji
6.         .    Owiń przewd cewki szukajcej wokół nogi zostawiając trochę luzu Włóż wtyk cewki

     .  do gniazda cewki na panelu kontrolnym
:             . UWAGA Wtyk cewki pasuje tylko w jedną stronę i powinien wejść bez użycia siły

7.    ,       .Zwolnij gałkę uchwytu cewki ustaw cewkę pod odpowiednim kątem i zablokuj

).   b Wkładanie baterii
1.   ( ) Wyłącz urządzenie POWER
2.      . Z tyłu panelu usuń zaślepkę baterii
3.   9        (  +  -). Włóź baterie V w odpowiednie gniazda zgodnie z polaryzacją symbole i
4.   . Nasuń zaślepkę baterii

 : O bateriach
-           używaj tylko nowych baterii alkalicznych o odpowiednich rozmiarach i napięciu
-          nie mieszaj baterii nowych ze starymi lub rónych rodzajów
-          -  jeśli urządzenie nie będzie używane przez tydzień bądź dłużej usuń baterie 
(      ) baterie mogą wylać chemikalia niszączce elektronikę
-    ,     3-4   aby przedłużyć żywotność baterii zamień je miejscami po godzinach działania
-       .    stare baterie należy oddawać w odpowiednich punktach Nie wolno ich zakopywać 

 .czy palić

 

5.   Używanie wykrywacza

)   a uruchamianie wykrywacza
       (      Najpierw ustaw pokręto głośności na godzinę dwunastą pozycja w połowie między MIN

 ). a MAX
   (  ).      Włącz urządzenie przełącznikiem pozycja ON Pokażą się symbole na wyświetlaczu

.     ,   . LCD Wykrywacz odtwarza kolejno ton wysoki średni i niski
  2 ,        (Po około sekundach wykrywacz automatycznie przechodzi w tryb ALL METAL wszystkie 

),      .   metale udostępniajc przysciki do ustawiania człuości urządzenia Standardowa wartość
 5. wynosi

)    b ustawianie trybu działania
    :  ,   .  Wykrywacz ma trzy tryby dziaania ALL METAL DISC i NOTCH Możesz wybrać 
       .   odpowiedni tryb guzikiem po lewej stronie panelu kontrolnego Niezależnie od
 ,         wybranego trybu podczas wykrycia zawsze zostanie odtworzony dzwięk i wskazany

    . prawdopodobny rodzaj metalu oraz gbokość
-  :      .     ALL METAL używany do wykrywania każdego rodzaju metalu W tym trybie można

    ( ). regulować tylko wartość czułości SENS
- :    .       DISC używany do rozróżniania celu Rodzaj obiektu można ustawić korzystając z

.       przycisków Wykrywacz będzie wyszukiwał metali wskazanych na
,   . wyświetlaczu pozostałe bedą odrzucane

- :        .   NOTCH używany do wykrywania czystszych rodzajów srebra i złota Włączajc NOTCH
        , wykrywacz będzie wykrywał tylko czystsze srebrne i złote obiekty
  .   /      ( ), odrzucając większość stopów Naciskajc guzik DISC NOTCH i regulując w górę Up
    .    ' '   zmniejszamy ilość wykrywanych czystych obiektów Tryb działa od czystych metali z

         . obu rodzajów na skrajnych ustawieniach do mieszanych w ustawieniu środkowym

)     c sprawdzanie i używanie wykrywacza
        ,     Aby poznać jak wykrywacz reaguje na różne rodzaje metali powinieneś na początku go

.           . przetestować Mozesz to zrobić zarwno w pomieszczeniach jak i w przestrzeni otwartej
1.   WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

:       !    Uwaga Nie używaj wykrywacza na podłodze wewntrz budynku Większość budynków ma
 ,           zbrojenie itp przez co może wpływać na testowane obiekty lub całkowicie zakłócać
. wykrycie

1.   (  - ). Włącz urządzenie POWER ON
2.    Wybierz tryb działania
3.       ,  , Umieść wykrywacz na drewnianym lub plastikowym stoliku zdejmij zegarki

   . pierścionki lub inną biżuterię
4.    ,      . Ustaw cewkę wyszukiwania tak aby płaska część wskazywała na sufit



5.         (  Powoli przeszukuj próbkę materiau który chcesz znaleźć detektorem jak
  ) 5-8     .  piercień czy moneta cm przed przodem cewki wyszukujcej Gdy

      ,     wykrywacz znajdzie jakiś metal we wskazanym zasięgu wyda dźwięk i pojawi
    .     . się strzałka poniżej ikony celu Wyświetlacz LCD wskazuje głębokość celu

:   ,        UWAGA Jeśli użyjesz monety wykrywacz łatwiej ją znajdzie jeżeli będzie ona
     .     ułożona płaską stroną równolegle do cewki Wyszukiwanie monet pod rónymi

      . kątami może powodowac fałszywe i niestabilne wskazania
2   NA ZEWNĄTRZ
1.   (  - ). Włącz urządzenie POWER ON
2.    Wybierz tryb działania
3.        Znajdź teren bez innych metali w ziemi
4.  ,     . :   Umieść materiał który chcesz wyszukać w ziemi UWAGA Jelśi użyjesz

 ,      .   wartościowego przedmiotu oznacz miejsce w którym go ukryjesz Nie chowaj
      przedmiotów w wysokiej trawie czy pnączach

5.    2-5    ,    Utrzymuj poziom cewki cm powyżej poziomu ziemi wolno przesuwając ją
   ,       ponad miejscem umieszczenia próbki przesuwając wykrywacz stronami od lewej do
   prawej i spowrotem

6.    ,        Jeśli wykrywacz znajdzie przedmiot wyda dźwik i zostanie wskazany rodzaj i
    głbokość przedmiotu na wyświetlaczu

7.     ,  ,    Jeśli wykrywacz nie znajdzie przedmiotu upewnij się że ustawiłeś poprawny
         rodzaj wyszukiwanych przedmiotów oraz że w prawidłowy sposób przesuwasz
. cewkę

)     d podpowiedzi związane z wyszukiwaniem
-     .      -    nie używaj cewki jak wahadła Nie podnoś cewki od ziemi może to spowodować

  błędne odczyty
-  .     przeszukuj powoli Pośpiech powoduje pomijanie obiektów
-          , najlepiej przesuwać cewkę od strony lewej do prawej i spowrotem zachowując 

    ,       kierunek przeszukiwania w linii prostej oraz trzymać cewkę równolegle do podłoża
-         wykrywacz alarmuje w przypadu wykrycia większości wartościowych metalowych

.           , przedmiotów Jeśli sygnał nie powtarza się jeśli kilkukrotnie przesuwasz nad nim cewką
     obiekt to prawdopodobnie zwykły złom

-        ,  fałszywe odczyty mogą być powodowane przez zaśmiecone podłoże elektryczne
      interferencje bądź duże nieregularne części złomu

-       fałszywe sygnały są zazwyczaj mało powtarzalne

)   e ustawianie czułości
       ,      Gdy już zapoznałeś się ze sposobem działania wykrywacza czas na dostrojenie go aby

  .     .     otrzymywać dobre rezultaty Wciśnij przycisk SENS na panelu Reguluj czuło guzikami Up
 .       . i Dn Poziom czułości jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD

:     ,     UWAGA celem wykrywania głboko usytuowanych elementów należy ustawić SENS w
 .       ,    wysoką pozycję Staraj się jednak nie ustawiać pozycji MAX gdyż wykrywacz będzie łapał

          -  interferencje bądź fałszywe sygnały z nadajników RTV i linii elektrycznych będzie
       . wskazywał niestabilną strzałkę celu i nieregularne wskazania dźwikowe

)    f dokładne wskazywanie celu
   ,    .    Celne wskazanie ułatwia wydobycie wymaga jednak nieco praktyki Sugerujemy trening na

       . własnych przedmiotach zanim zaczniesz szukać w rónych lokalizacjach
   : Postępuj zgodnie ze wskazówkami

1.    ,  -      Gdy wykrywacz znajdzie obiekt przeszukuj lewo prawo przestrzeń nad nim aby
     . znaleźć wielkość i granice położenia przedmiotu

2.   ,     . Zaznacz dokładnie miejsce w którym detektor wskazuje przedmiot
3.      ,      Zatrzymaj cewkę bezpośrednio nad tym miejscem następnie oddalaj ją i przybliżaj

       . do siebie kilka razy i ponownie zaznacz wskazania
4.   1-3   ,     .   Powtarzaj kroki pod właściwymi kątami sporządź znak X na ziemi Cel będzie

  . bezpośrednio pod X

)     g czynniki wpływające na detekcję
    .       Ciężko ustalić trafny rezultat szukania Czasem wykrywanie może być ograniczone przez
 : niektóre czynniki

-      kąt zakopanego w ziemi obiektu
-    głębokość do celu
-    poziom utlenienia obiektu
-   rozmiar przedmiotu



-       elektryczne i elektromagnetyczne interferencje otaczające przedmiot
          Jeśli będziesz cierpliwie i w prawidłowy sposób wielokrotnie ćwiczył uzyskasz

 . satysfakcjonujące rezultaty

)   h używanie słuchawek
1.  ,       3,5 . Upewnij się że w suchawkach masz wtyk Jack mm
2.    . Ustaw głośność na zero
3.     .    . Włóż wtyczkę do gniazda PHONE Wbudowany głośnik zostanie odłączony
4.     .    ,  Ustaw głośność do wymaganego poziomu Nie używaj najwyszych poziomów gdyż

        . mogą one doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu

5.  : Uwagi użytkowe

   300      Twój wykrywacz metali CS jest przykładem doskonałego projektu i
.            rzemiosła Poniższe sugestie pomogą Ci o niego dbać abyś mógł się nim

  : cieszyć przez lata
-       .    Obchodź się z wykrywaczem delikatnie i ostronie Upuszczenie go może

        spowodować uszkodzenie obwodów lub obudowy i w konsekwencji
  . uszkodzić całe urządzenie

-      .  Detektora używaj tylko w normalnych temperaturach Ekstremalne
          temperatury mogą skrócić życie elementów elektrycznych i elektronicznych lub uszkodzić

 . obudowę wykrywacza
-       . Nie dopuszczaj do zabrudzenia lub zakurzenia wykrywacza
-           . Okazjonalnie czyść wykrywacz suchą ściereczką aby zachować go w idealnym stanie

   ,     Nie używaj żrących chemikaliów środków czyszczacych czy silnych
. detergentów


