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Detektor kovů Maclean MCE965 
NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Úvod + účel použití detektoru kovů 
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto detektoru kovových předmětů. 

Koupí tohoto výrobku jste získali kvalitní výkonný přístroj na vyhledávání různých kovových 

předmětů. Než začnete tento detektor používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod na 

obsluhu. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace a pokyny, pomocí kterých docílíte 

při hledání kovových předmětů nejlepší výsledky. 

Po vybalení zásilky, zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k nějakému poškození detektoru. zjistíte 

pokud nějaké nesrovnalosti, obraťte se na svého prodejce. 

Tento návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení detektoru 

do provozu a na jeho obsluhu. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim 
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odevzdali i tento návod k obsluze. Tento detektor s funkcí diskriminátoru (rozlišení kovových 

předmětů podle jejich elektrické vodivosti) Vám spolehlivě vyhledá mince, artefakty, šperky, zlaté a 

stříbrné předměty jako i jiné poklady, které se skrývají pod povrchem půdy. 

2. vybavení detektoru 
Zdířka pro připojení sluchátek (sluchátka nejsou součástí dodávky detektoru). ručičkový měřící 

přístroj, který Vám ukáže, jaký druh kovu jste pravděpodobně našli. Rozlišovací (rozlišení kovových 

předmětů podle jejich elektrické vodivosti) se třemi různými akustickými signály, které signalizují 

například objevení železných předmětů nebo ušlechtilých kovů. 

Nastavitelné spojovací trubka mezi detekční sondou a zobrazovací jednotkou, kterou můžete 

nastavit na potřebnou délku. Opěrka pro ruku (paži). 

Vodotěsná detekční sonda s cívkou, kterou můžete použít pro vyhledávání kovových předmětů v 

sladké iv slané mořské vodě. 

Důležité upozornění: Součásti tohoto detektoru (kromě detekční sondy s cívkou na vyhledávání 

kovových předmětů) nejsou vodotěsné. 

K napájení tohoto detektoru budete potřebovat 3 takzvané destičkové alkalické baterie 9 V (tyto 

baterie nejsou součástí dodávky detektoru). 

3. Pozor! Nebezpečí výbuchu při odkrývání půdy 
Pokud tento detektor zaregistruje nějaký nález, pamatujte na to, že se místo cenného předmětu 

může jednat také o munici nebo jiné trhaviny. "Vyhrabání" a vyzvednutí takového nálezu závisí 

pouze na Vaší zodpovědnosti. Výrobce a prodejce neručí v těchto případech za žádné škody. použití 

detektorů kovových předmětů dětmi musí probíhat pod dozorem dospělých osob. "Vyhrabání" 

nalezeno předmětů mohou provádět pouze dospělé osoby. 

4. Práva a povinnosti hledačů kovových předmětů 
Hledání skrytých kovových předmětů je koníček, který přináší spoustu radosti a nečekaných zážitků. 

Dejte prosím pozor na to, že v každé zemi mohou platit jiné předpisy ohledně vyhledávání takových 

předmětů. Ve svém zájmu se informujte o platných předpisech a nařízeních. 

Nevstupujte na žádná archeologicky cenná nebo známá místa, pokud nebudete mít k této činnosti 

příslušné oprávnění. Pokud najdete předměty archeologické hodnoty, spojte se prosím s příslušným 

muzeem nebo s organizací, která se zabývá archeologickými vykopávkami. neničte žádnou 

vegetaci. 

Vyhrabala jámy opět zakryjte a upravte travnatou plochu do původního stavu. 
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5. Příprava detektoru na vyhledávání kovových předmětů 
a) Sestavení detektoru (nastavení délky spojovací trubky atd.) 

1. Povolte zabezpečení spojovací trubky jeho otáčením doprava. Toto zabezpečení spojovací 



trubky má podobnou funkci jako například zajištění trubky vysavače prachu. 

2. Postavte se rovně a uvolněte své paže nastavte tuto spojovací trubku na takovou délku, aby 

detekční sonda zůstala viset asi 1 až 5 cm nad podlahou. 

3. Potom pevně utáhněte zajištění spojovací trubky jeho otáčením doleva. 

4. Vyšroubujte zajišťovací drážkované matice nad detekční sondou na držáku a vytáhněte z 

něj 

spojovací kolík. Nasaďte spojovací trubku na detekční sondu (na její držák) tak, aby se otvory v 

spojovací trubce přesně kryly s otvory v držáku detekční sondy. Prostrčte těmito otvory spojovací 

kolík a zajistěte ho opět zajišťovacími drážkovanými maticemi. 

5. Omotejte kolem spojovací trubky volně propojovací kabel mezi detekční sondou a zobrazovací 

jednotkou. Tento kabel musí zůstat volný, aby nebránil pohybu detekční sondy při vyhledávání 

kovových předmětů na nerovném terénu. 

6. Zapojte zástrčku propojovacího kabelu od detekční sondy do příslušného konektoru (do zásuvky) 

na zobrazovací jednotce. 

Důležité upozornění: Při zapojování zástrčky propojovacího kabelu do zásuvky na zobrazovací 

jednotce nepoužívejte žádné násilí, protože toto zapojení lze provést velmi snadno. 

7. Povolte zajišťovací drážkované matice nad detekční sondou (na její držáku) a tuto sondu 

nastavte (skloňte) do požadovaného úhlu. Tato detekční sonda musí být nastavena do rovnoběžné 

polohy s povrchem půdy (s terénem). Po provedení tohoto nastavení utáhněte nad detekční sondou 

(Na její držáku) opět pevně obě zajišťovací matice, ale ne příliš silně, aby se mohla detekční sonda 

při vyhledávání kovových předmětů pohybovat. 

Důležité upozornění: K tomuto účelu (k utahování těchto zajišťovacích matic nepoužívejte žádné 

nástroje (klíče, kleště, atd). 
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b) Vložení baterií do detektoru 
Do tohoto detektoru vkládejte pouze nové alkalické baterie stejného typu (od stejného výrobce) a 

stejné kapacity. 

1. Vypněte detektor otočením knoflíku "VOLUME" zcela doleva až do polohy "OFF" (měli byste 

zaslechnout cvaknutí). 

2. Otevřete kryt bateriového pouzdra. 

3. Do otevřeného bateriového pouzdra vložte 1 novou alkalickou baterii 9 V správnou polaritou. 

4. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. 

Životnost baterií vložených do detektoru prodloužíte, pokud použijete na detekci kovových předmětů 

sluchátka. 

Sluchátka odebírají nižší proud než do detektoru zabudovaný reproduktor. 

Popis funkce nízkofrekvenčního detektoru kovových předmětů 
Tento detektor je vybaven vysílačem, přijímačem a mikroprocesorem, který dále zpracovává 

signály. 

Vysílač detektoru tvoří cívka, která se nachází v detekční cívce. Jakmile začne touto cívkou 

(Vysílačem) protékat střídavý proud, vytvoří se v této cívce elektromagnetické pole s určitou 

polaritou, které se dostane do půdy nebo mimo půdu. Toto elektromagnetické pole svojí 

indukcí vyvolá v kovovém předmětu průtok elektrického proudu, který bude mít opačnou polaritu 

elektromagnetického pole jako cívka vysílače. 

Přijímač detektoru tvoří druhá cívka, která je také součástí detekční cívky. Tato cívka je 

zkonstruována takovým způsobem, že elektromagnetické pole této cívky nevytváří žádný elektrický 

proud. Elektromagnetické pole objeveného kovového předmětu způsobí svou indukcí průtok 

elektrického proudu touto cívkou (přijímačem). 

Fázový posuv: Vyslaný signál bývá vůči přijímanému signálu obvykle časově zpožděný. toto časové 

zpoždění způsobuje okolnost, že ve vodičích (v kovech) dochází k určitému zpoždění průtoku 
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elektrického proudu, které nazýváme induktance (vlastní indukcí nebo také indukčním odporem). 

Toto zpoždění označujeme také jako fázový posun. Kovové předměty s primární indukcí ( 

velké předměty), které jsou dobrými vodiči elektrického proudu (zlato, stříbro, měď atd) vykazují 

větší fázový posun. 

Kovové předměty s primární rezistencí neboli s primárním odporem (malé předměty), které nejsou 



jsou dobrými vodiči elektrického proudu (například železo), vykazují menší fázový posun. 

V následující tabulce uvádíme přehled hodnot elektrické vodivosti v "S / m" (siemens) 

některých kovů jakož i sladké a slané (mořské) vody. 

Materiál (kov) 

Elektrická vodivost (S / m) Materiál (kov) Elektrická vodivost (S / m) 

stříbro 

63,01 × 10 6 

nikl 

14,3 × 10 6 

měď 

59,6 × 10 6 

železo 

9,93 × 10 6 

zlato 

45,2 × 10 6 

platina 

9,66 × 10 6 

hliník 

37,8 × 10 6 

cín 

9,17 × 10 6 

vápník 

29,8 × 10 6 

slaná voda 

4,788 

zinek 

16,6 × 10 6 

sladká voda 

0,0005 až 0,05 
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Úspěch nalezení skrytých kovových předmětů závisí na jejich velikosti, tvaru a na hloubce jejich uložení 

v půdě (v zemině, písku atd). 

Feromagnetické kovy (nikl, železo, ocel) a magnetická pole 
Tyto kovy jsou špatnými vodiči elektrického proudu. Tyto kovy vykazují velmi nízký fázový posun. 

toto se týká i jiných kovů, které se nacházejí v magnetickém poli, například v zeminách, které 

obsahují železnou rudu (minerály obsahující železo), zrezivělé železné nebo ocelové předměty 

atd. 

diskriminace 
Každý kov vykazuje určitou elektrickou vodivost a určitý fázový posun. Tento detektor rozlišuje 

jednotlivé druhy kovů podle jejich fázového posuvu. Toto rozlišování druhů kovů podle jejich 

elektrické vodivosti, respektive podle jejich fázového posuvu nazýváme diskriminací. 

c) Zapnutí a ladění detektoru: 

zapnutí detektoru 
Držte detektor v pohodlné pozici, a pak otočte VOLUME od OFF na požadovanou úroveň zvuku. 

Ladění na detektor 
TUNING -dolaďuje rovnováhu mezi přijímačem a vysílačem detektoru. 

Postupujte podle následujících kroků pro nastavení ladění. 
1. Otočte VOLUME na pozici 11 hodin. 

2. Nastavte diskriminaci na střed. 

3. Držte cívku asi 30cm od země a kovovým objektem, podržte AUTO TUNE 

tlačítko, dokud se ukazatel na displeji nezastaví na 0, potom uvolněte tlačítko AUTO TUNE. 

POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko AUTO TUNE kdykoliv během provozu se automaticky vrátí ukazatel 

na 0. 

Test detektoru: 
Před prvním použitím byste měli detektor otestovat. Test může probíhat jak uvnitř tak i venku. 



Vnitřní testování: 
1. Odstraňte všechny hodinky, prsteny nebo jiné kovové šperky, které na sobě nebo okolo sebe máte, 

a pak umístěte detektor na dřevěnou nebo platovou desku. 

2. Nastavte úhel hledací cívky tak, aby plochá část směřovala ke stropu. 

Poznámka: Nikdy testovat detektor na podlaze uvnitř budovy. Většina budov má kov nějakého 

druhu v zemi, která může interferovat s objekty, které se testují nebo maskovat signál 

kompletně. 

3. Otočte VOLUME na pozici 11 hodin. 

4. Nastavte diskriminaci na střed. 

5. Podržte tlačítko AUTO TUNE, dokud se ukazatel dostane na 0, potom uvolněte tlačítko AUTO TUNE. 

6. Přesunutí vzorek materiálu, kterou chcete detektorem najít (například zlatý prsten nebo mince), 

asi 2 cm nad cívky. 

Poznámka: Cívka nebude detekovat bez pohybu. Musíte objekt posouvat, protože v tuto chvíli 

detektorem nehýbete. Pokud používáte mince, detektor jejich detekuje snadno, pokud ji držíte na ploché 
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straně detektoru a ne na jeho straně. 

Když detektor detekuje materiál, zazní tón. Ukazatel se přesune doleva a indikátor TARGET 

indikuje červeným světlem (železné) nebo vpravo a indikátor TARGET indikuje zelené světlo 

(Neželezné). Pokud detektor nedetekuje materiál, zkontrolujte napájení z baterie a ověřte, že cívka je 

správně připojen. 

Vnější testování a použití: 
1. Najděte plochu na zemi kde není žádný kov. 

2. Položte vzorek materiálu, který chcete detektorem najít (například zlatý prsten nebo mince), na 

zem. (Když používáte cenné kovy, jako je zlato na testování detektoru, označte oblast, kde jste 

umístili položku, aby vám ho pomohlo najít později. Neumisťujte ho do vysoké trávy nebo 

plevele). 

3. Otočte VOLUME o dvě třetiny ve směru hodinových ručiček. 

4. Stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO TUNE, dokud se ukazatel na nedostane k 0, pak uvolněte 

tlačítko AUTO TUNE. Měli byste slyšet tón. 

5. Držte úroveň hľadacei cívky cca. 1-2 centimetrů nad zemí, pomalu ji přesuňte nad oblast, kde 

jste umístili vzorek, pohybujte cívkou ze strany na stranu. 

Několik poznámek k tomu, jak máte pohybovat detekční sondou 
Detekční sondou nesmíte kývat (tato sonda se nesmí pohybovat jako kyvadlo). dále nesmíte 

tuto sondu náhle zvednout. To vše by způsobilo, že by jste neobjevili žádný kovový předmět. 

Pohybujte detekční sondou velmi pomalu a postupujte stále dopředu. Pokud budete spěchat, pak 

opět žádný skrytý kovový předmět nenajdete. Jakmile detekční sonda zaregistruje nějaký kovový 

předmět, ozve se z detektoru (nebo z připojených sluchátek) akustický signál. výchylce na 

měřícím přístroji Vám ukáže o jaký druh kovového předmětu jde: Ať se jedná feromagnetické kovy 

(Ocel, železo, například zátka láhve) nebo nemagnetické kovy (zlato, stříbro, měď, hliník, atd). 

Poznámka: Detektor reaguje se silným signálem, když detekuje nejcennější kovové předměty. když se 

signál nebude opakovat po několik násobném pohybu cívky nad cílovou plochou, cíl je 

pravděpodobně nevyžádaný kov. Falešné signály mohou být způsobeny půdou, elektrickým rušením, 

nebo velkými nepravidelnými kusy nevyžádaného kovu. Falešné signály jsou obvykle rozděleny 

nebo neopakovatelné. 
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ladění detektoru 
Poté, co jste se seznámili s tím, jak váš detektor pracuje, můžete vyladit to, aby byl více 

selektivní v tom, co zaznamená. 

Diskriminace je schopnost detektoru rozlišovat mezi různými druhy kovů. nastavení 

DISKRIMINACE detektoru určuje, zda bude detektor rozlišovat mezi různými druhy železných a 

neželezných kovů. Můžete nastavit DISKRIMINACI na minimum (úplně proti směru hodinových 

ručiček), na maximum (úplně ve směru hodinových ručiček) nebo kdekoli mezi tím. 



falešné signály 
Protože váš detektor je velmi citlivý, indukované signály a ostatní zdroje rušení může způsobit 

signály, které se zdají falešné. Klíčem k manipulaci s těmito typy signálů je sledovat jen ty cíle, 

které generují silné, opakovatelný signál. Chcete-li snížit falešné signály při hledání velmi ve velmi 

nevhodném terénu, skenujte pouze malou plochu na hrotu pomocí pomalých, krátkých překrývajících 

se pohybů cívky. 

detekce objektů 
Detektor není 100% přesný. Různé podmínky ovlivňují detekci kovů. Reakce detektoru závisí 

na mnoha faktorech: 

Úhel, pod kterým objekt spočívá v zemi 

hloubka objektu 

Množství železa v objektu 

velikost objektu 

Identifikace cíle 
Přesně identifikovat cíl není jednoduché. Přesné vyhledávání vyžaduje praxi, a doporučujeme, 

abyste trénovat hledání a kopání do malých kovových předmětů na svém vlastním pozemku 

před hledáním na jiných místech. Někdy je cíle těžké přesně lokalizovat vzhledem ke směru 

hledání. Zkuste změnit směr hledání a určit cíl. 

Čištění a údržba detektoru 
Nevystavujte tento detektor dešti a nenamáčejte ho do vody nebo do jiných kapalin. do 

vody (sladké i slané) můžete ponořit pouze detekční sondu. Mokrý detektor okamžitě osušte, aby se 

voda nemohla dostat do jeho nitra. 

Zacházejte s tímto detektorem velmi opatrně, abyste ho nepoškodili. 

Nevystavujte tento detektor příliš vysokým teplotám. Příliš vysoké teploty by mohly snížit 

životnost elektronických součástek detektoru nebo zdeformovat součásti detektoru, které jsou 

vyrobené z umělých hmot. 
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Nepoužívejte tento detektor kovových předmětů na místech se zvířeným prachem a na 

příliš znečištěných místech. 

Tento detektor čistěte pouze hadříkem bez žmolků chloupků, který navlhčíte mírně čistou 

vodou. K čištění detektoru nepoužívejte žádné chemické rozpouštědla (ředidla barev a laků) 

nebo agresivní čisticí prostředky. 

Detektor sami neopravujte a neprovádějte na něm žádné úpravy. V těchto případech byste ztratili 

jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky detektoru. 

Detekční sondu, pokud jste ji používali ve slané mořské vodě, opláchněte čistou sladkou vodou. 

Tento návod k použití je publikace firmy Dalma sro 

Návod odpovídá technickému stavu při tisku. 

Změny vyhrazeny! 
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