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Szybkie uruchomienie
1.

Włączenie.
Naciśnij i puść przycisk zasilania ON / OFF . Wykrywacz Apex uruchomi się w ostatnim używanym trybie szukania
i będzie gotowy do pracy. Wykrywacz zasilany jest wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi (Li-Ion).
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2.

Wybór trybu szukania.
Użyj przycisku wybory, aby zmienić tryb szukania.

3.

Zmiana ustawień.
Naciśnij przycisk Menu, aby zmienić wartość ustawienia Czułości, Głosności, Głośności żelaza, Częstotliwości,
Kanału, Podświetlenia lub trybu bezprzewodowego Z-Lynk.

4.

Strojenie do gruntu (jeśli konieczne).
.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GND BAL jednocześnie pompując cewką.

5.

Zacznij szukać.
Opuść cewkę, aby znajdowała się około 2-3 cm nad powierzchnią i zacznij nią przemiatać z prędkością około
1 metra na sekundę. Cewka musi być w ruchu, aby wykrywała metale za wyjątkiem trybu dokładnego namierzania.

1m/s

1m/s
2-3 cm
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Zawartość opakowania
W opakowaniu wykrywacza Apex znajdziesz następujące elementy, z których część będzie już złożona.
W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek elementu, zwróć się do punktu zakupu.

Podłokietnik
z paskiem na rzep
Żerdź typu S
z zamontowanym
panelem sterowania

Żerdź górna i dolna (połączone)
Cewka Viper
6 x11” typu DD
z nałożoną osłoną
QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1

4

Power ON.
Encendido.
Allumez l’appareil.

Ground balance
Equilibrio de tierra
Compensation de

2
Select Mode.
Seleccione el modo.
Sélectionnez un
mode.
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5
Begin scanning.
Inicie la
exploración.
Commencez la
détection.

Use Menu button to adjust Sensitivity, Volume, Iron Volume, Frequency, Channel, Backlight, or Z-Lynk.
Utilice el botón de Menú para ajustar la sensibilidad, el volumen, el volumen de “Iron”, la frecuencia, el canal, la luz
trasera o Z-Lynk.
Utilisez le bouton Menu pour régler la sensibilité, le volume, le volume pour les ferreux, la fréquence, le canal, le
rétroéclairage ou Z-Lynk.

CORRECT SWING / PASADA CORRECTA
/ BALAYAGE CORRECT

3 ft/sec (1m/s)

Quick Start Guide
Visit garrett.com to download full-length Apex User’s Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de Apex completo.
Rendez-vous sur garrett.com pour télécharger le manuel d’utilisation Apex complet.

Kabel do ładowania typu Micro-USB

ASSEMBLY / ENSAMBLADO / ASSEMBLAGE

BATTERY CHARGING / CARGA DE LA
BATERÍA / CHARGEUR DE PILES

3 ft/sec (1m/s)

Conecte la micro USB en la parte
trasera del detector para cargar.
Note la orientación.

1-2 inch (2-3cm)

Plug micro-USB connector into back of
detector to charge. Note orientation.

Branchez le connecteur micro
USB à l’arrière du détecteur pour
le charger. Notez l’orientation.

Loosen shaft, extend, and insert washers.
Desserrez l’arbre, étendez-le et insérez les rondelles.

Insert stem into bracket.
Inserte el vástago en el soporte
Insérez la tige dans le support.

Skrócona instrukcja

Recharges in 4 hours from any USB port.
Recarga en 4 horas desde cualquier puerto USB.
port USB.

REGULATORY INFORMATION / INFORMACIÓN NORMATIVA / INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
This device complies with Industry Canada license-exempt
RSS standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the
device.

Ce produit est conforme aux normes RSS exemptes de
licence d’Industry Canada. Son fonctionnement est soumis
provoquer d’interférences et (2) ce dispositif doit accepter
toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un
dysfonctionnement.

Audio Delay:
17 milliseconds (6x faster than
Bluetooth®)
Audio Bandwidth:
30-18,000 Hz
Operating Frequency: 2406–2474 MHz
Transmit Power:
8.6 dBm EIRP
FCC, CE, IC, AS/NZ

Insert bolt, hand tighten.
Attach S-stem to shaft. Wrap cable around stem and attach.
Inserte el perno y apriete
Fije el vástago S en el eje. Envuelva el cable alrededor del
manualmente.
Insérez le boulon et serrez à Fixez la tige en S à l’arbre. Enroulez le câble autour de la tige,
la main.

Ajuste el brazalete, si lo desea.
Réglez le brassard si vous le
souhaitez.

Uwaga: Instrukcja użytkownika wykrywacza Apex
dostępna jest w innych językach na stronie garrett.com.

© 2020 Garrett Electronics, Inc. PN 1556500.A.0620

Zestaw montażowy

W zestawie w wersji
bezprzewodowej
Z-Lynk Wireless.
Słuchawki bezprzewodowe
MS-3 Wireless z kablemUSB.
Uwaga: Słuchawki
bezprzewodowe MS-3
nie są dołączane do
wersji podstawowej.
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Montaż
Wysuń żerdź dolną i nałóż podkładki
1. Poluzuj górną nakrętkę zaciskową obracając
ją w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara) jednocześnie trzymając żerdzie
przed sobą
2. Wysuń żerdź dolną.
3. Wciśnij podkładki na miejsce.

1

2

3

Przymocuj cewkę
1. Wsuń dolną część żerdzi do uchwytu.
2. Wsuń śrubę i dokręć nakrętkę ręcznie.
1

2

1

2

Przymocuj żerdź S do żerdzi górnej
1. Poluzuj górną nakrętkę zaciskową i wsuń
żerdź S wraz z panelem sterowania.
2. Wyreguluj długości żerdzi i ręcznie dokręć
nakrętki zaciskowe.
3. Owiń kabel wokół żerdzi, wykonując
pierwszy oplot nad żerdzią.
4. Podłącz kabel od cewki do gniazdka
znajdującego się z tyłu panelu sterowania,
zwracając uwagę na właściwe ułożenie
wtyczki.

3

4

Wyreguluj podłokietnik
1. Wykręć śrubkę ze spodu podłokietnika.
2. Przesuń podłokietnik do drugiej pozycji.
3. Wkręć z powrotem śrubkę.
1

2
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Złożony wykrywacz
Pasek podłokietnika

Podłokietnik
Wyświetlacz,
Przyciski

Wodoodporny chwyt
Podstawa
Podłokietnika

Panel
Sterowania
Nakrętka zaciskowa

Gniazdo słuchawkowe
1/8” (3mm)
Gniazdo ładowania
akumulatora
(micro-USB)

Żerdź górna

Nakrętka zaciskowa

Żerdź dolna

Cewka Viper 6x11” DD
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Informacje o akumulatorach
Apex
Informacje podstawowe
Zasilanie:
Wbudowany akumulator Li-Ion
Czas pracy:
około 15h, w zależności od ustawień.
Skala rozładowania: Każdy piksel = 25%, dolny miga
przy 5% naładowania.
Czas ładowania: 4 godziny z każdego portu USB
(przy wyłączonym wykrywaczu,
dłużej przy włączonym).
Status ładowania: Migający podczas ładowania,
stały po naładowaniu.
Żywotność
Wieloletnia żywotność.
akumulatorów:
Ładować przynajmniej raz w roku.
Uwaga:
W celu skrócenia czasu ładowania,
zalecamy wyłączenie wykrywacza.

Gniazdo ładowania Micro-USB znajduje pod gumową
osłoną z tyłu panelu sterowania.

Praca z power bankiem
W przypadku rozładowania akumulatorów w terenie,
wykrywacz Apex może być zasilany z jakiegokolwiek źródła
zewnętrznego o napięciu 5V przez kabel USB. Zaleca się
przymocowanie power banku do podłokietnika.
Uwaga dotycząca żywotności akumulatorów
W celu wydłużenia żywotności akumulatorów, powinny
być ładowane przed każdym dłuższym czasem
nieużytkowania lub przynajmniej raz w roku. Nie ma
konieczności całkowitego rozładowania akumulatorów
przed ich ładowaniem.
W ogólnym rozrachunku, koszt akumulatorów jest niższy
od kupowania zwykłych baterii alkalicznych przy
jednoczesnym mniejszym wpływem na środowisko.
W przypadku przedwczesnego zużycia akumulatorów,
mogą zostać wymienione w każdym certyfikowanym
centrum serwisowym firmy Garrett.

Zwróć uwagę na właściwe ułożenie wtyczki micro-USB
przed podłączeniem do gniazda.
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Funkcje podstawowe
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Włączenie/Wyłączenie oraz Tryb.
Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby
włączyć/wyłączyć wykrywacz. Po włączeniu
wykrywacza, użyj przycisku Mode, aby zmienić
tryb szukania. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk
przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia
fabryczne.

2.

Plus/Minus i NOTCH DISC.
Użyj przycisku Plus/Minus, aby zmieniać wartości
ustawień lub do przesuwania kursora w trakcie
ustawiania dyskryminacji wybiórczej.

3.

Strojenie do gruntu/HOLD.
Trzymaj przycisk wciśnięty w trakcie strojenia
wykrywacza do gruntu.

4.

Dźwięk żelaza.
Umożliwia usłyszenie sygnalizowanego żelaza,
gdy jest zdyskryminowane (normalnie wyciszone)
w celu uniknięcia wykopywania niepewnych
i niepożądanych przedmiotów wykonanych
z żelaza.
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MENU
Służy do przewijania funkcji. Umożliwia dostęp do
regulacji Czułości, Głosności, Dżwięku żelaza,
opcji Częstotliwości i Kanałów, Podświetlenia
oraz parowania akcesoriów bezprzewodowych
Z-Lynk.

6.

Dokładne namierzanie/OPERATE
Wciśnij przycisk, aby wejść w tryb dokładnego
namierzania, aby lepiej zlokalizować cel.
Naciśnij i zwolnij przycisk OPERATE, aby wyjść
z Menu ustawień.
Akceptuj/Odrzuć
Akceptuj lub odrzucaj cele przez włączenie
lub wyłączenie poszczególnych segmentów
dyskryminacji ze skali. Używaj w połączeniu
z przyciskami Plus/Minus, aby przesuwać kursor
nad wybrany segment na skali Dyskryminacji
Wybiórczej (patrz pkt. 2).

7.

Elementy wyświetlacza LCD
1
2
3
4
5
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1. Skala celów — Wskazuje różne rodzaje metali
(od żelaza do metali nieżelaznych).
2. Kursor identyfikacji celu — Wskazuje identyfikację
sygnalizowanego celu. Sygnalizacja dźwiękowa
wyłącznie dla niezdyskryminowanych celów.
3. Wzorzec dyskryminacji — Podświetlone piksele
oznaczają akceptowane cele, niepodświetlone piksele
oznaczają odrzucone cele (zdyskryminowane).
4. Dźwięk żelaza — Informuje o uruchomionej funkcji
Dźwięku żelaza.
5. Słuchawki bezprzewodowe — Ikona miga w trakcie
próby parowania słuchawek. Ikona stale podświetlona,
gdy wykrywacz został sparowany ze słuchawkami.
6. Podświetlenie — Informuje o włączonym
podświetleniu wyświetlacza.
7. Tryb szukania — Wskazuje aktualny tryb szukania
(tzn. Monety USA, Biżuteria, Artefakty, etc.).
8. Poziom akumulatorów — Wskazuje bieżący poziom
naładowania akumulatorów. Naładuj akumulatory, gdy
pozostanie 1 segment.
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9. Cyfrowa identyfikacja celu— Wskazuje wartość
od 0 do 99, aby dokładniej od kursora na skali
identyfikować rodzaj sygnalizowanego celu.
Informuje również o trybach i poziomach
ustawień w trakcie i zmian.
10. Strojenie do gruntu — Gdy wyświetlony oznacza,
że wykrywacz jest w trybie strojenia do gruntu.
11. Menu ustawień — Przewijaj przez możliwe
ustawienia wykrywacza: Czułość, Głosność, Dżwięk
żelaza, Częstotliwość, Kanał, Podświetlenie
i słuchawki bezprzewodowe.
12. Czułość — Wskazuje aktualne ustawienie poziomu
czułości.
13. Głębokość celu —Wskazuje głebokość zalegania
monety lub przedmiotu o podobnej wielkości.
Uwaga: przedmioty większe od monety mogą być
wskazywane płycej, natomiast mniejsze głębiej
niż wynikałoby ze wskazań.
14. Ikony monet amerykańskich — Wskazują możliwe
rodzaje monet amerykańskich. Ikony te pojawiają
się wyłącznie w trybie szukania Monety US.
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Identyfikacja celu
Skala identyfikacji
Kursor identyfikacji
(górna skala)

Wzorzec
dyskryminacji
(dolna skala)

Identyfikacja cyfrowa

Identyfikacja cyfrowa
Pojawiająca się w dolnej środkowej części
wyświetlacza cyfra z zakresu od 0 do 99 z
większą dokładnością od kursora identyfikacji
informuje o rodzaju wykrytego celu. Wskazanie
kursora wzdłuż górnej skali informuje o
prawdopodobnym rodzaju wykrytego metalu
- od żelaza (po lewej stronie) przez cele
niewielki nieżelazne lub o słabej przewodności
pośrodku, po cele większe i grubsze lub o wyższej
przewodności po prawej stronie skali

Cele żelazne (ID cyfrowa <35)
takie jak gwoździe, żelazo, stal, etc.

Ton niski
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Identyfikacja dźwiękowa
Identyfikacja celu może się różnić w zależności od
wielkości i grubości przedmiotu, ponieważ niewielkie
i cienkie przedmioty metalowe gorzej przewodzą
prąd od większych i grubszych. Dodatkowo,
zmineralizowane podłoża mogą wpływać na
dokładność identyfikacji, zwłaszcza w przypadku
niewielkich przedmiotów. Rada: Dokładność
identyfikacji jest największa, gdy sygnalizowany
przedmiot znajduje się dokładnie pod środkiem cewki,
a sama cewka utrzymywana jest w trakcie przemiatania
na stałej wysokości i równolegle do podłoża.

Cele o niskiej
Cele żelazne
przewodności
i o bardzo
jak nikiel
niskiej
i drobna
przewodności
biżuteria

Ton średni
niski
Ton średni

Cele nieżelazne,
włącznie z
większą biżuterią
i monetami
jak np. eurocenty

Ton średni
wysoki

Cele nieżelazne
o wysokiej przewodności
(ID cyfrowa >79),
włącznie z większymi
srebrnymi monetami

Ton wysoki

Praca bezprzewodowa Z-Lynk
Wykrywacz APEX posiada wbudowany nadajnik
bezprzewodowy, który współpracuje ze słuchawkami
Garrett MS-3 oraz innymi akcesoriami podłączonymi
do odbiornika bezprzewodowoego Z-Lynk.
Ikona słuchawek bezprzewodowych Z-Lynk
na wyświetlaczu (patrz ilustracja obok) wskazuje
aktualny status połączenia bezprzewodowowego.
Stale wyświetlana ikona oznacza sparowanie
z urządzeniem Z-Lynk. Migająca ikona oznacza
stan wyszukiwania urządzenia Z-Lynk. Brak ikony
oznacza, że wbudowany nadajnik jest wyłączony.
Parowanie: W celu sparowania z nowymi słuchawkami/
odbiornikiem, po prostu włącz słuchawki/odbiornik w
odległości do 60cm od wykrywacza. Następnie uruchom
wykrywacz, naciśnij przycisk Menu i poprzez kolejne
naciśnięcia przycisku przejdź do trybu bezprzewodowego,
aby podświetlona została ikona (jak na rysunku obok).
Naciśnij przycisk (+), aby sparować słuchawki.
Po ich sparowaniu, po wyłączeniu słuchawek/odbiornika
lub gdy znajdą się poza zasięgiem, wykrywacz będzie
próbował ponownie sparować akcesoria przez 5 minut
(sygnalizowane migającą ikoną). Jeśli w tym czasie nie
uda się ponowne parowanie, wykrywacz wyłączy nadajnik
bezprzewodowy. Aby ponownie podjąć próbę parowania,
wyłącz i ponownie włącz wykrywacz.
Aby rozłączyć parowanie (”zapomnieć” sparowane akcesoria),
naciśnij przycisk Menu i przejdź do ikony bezprzewodowej,
a następnie rozłącz połączenie za pomocą przycisku (-).

Uwaga:
Zestawy zawierające słuchawki MS-3 posiadają
pełną instrukcję używania słuchawek bezprzewodowych.

Opcjonalne słuchawki przewodowe:
Do wykrywacza Apex można podłączyć jakiekolwiek słuchawki
przewodowe z wtykiem 1/8”. W celu podłączenia słuchawek
z wtykiem 1/4” wymagana jest przejściówka, również
oferowana przez firmę Garrett.
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Menu ustawień
Częstotliwość
Wykrywacz Apex posiada 6 ustawień częstotliwości:
5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, Multi-Frequency
(MF - praca wieloczęstotliwościowa)
oraz Multi-Frequency Salt (praca wieloczęstotliwościowa
w środowisku słonowodnym). (Więcej informacji na
temat technologii wieloczęstotliwościowej oraz
poszczególnych częstotliwości znajduje się na str. 13).

Menu ustawień
Użyj przycisku Menu do wybrania jednej z siedmiu
opcji: Czułość, Głośność, Dźwięk Żelaza,
Częstotliwość, Kanał, Podświetlenie
i Słuchawki Bezprzewodowe. Ustawienie każdej
z opcji można zmienić za pomocą przycisków
(+) lub (-).
Czułość
Posiada 8 poziomów. Zaleca się używanie
wyższej czułości w tracie poszukiwania
przedmiotów bardzo małych lub głęboko
zakopanych. Zmniejsz czułość, jeśli wykrywacz
pracuje niestabilnie (ze względu na dużą ilość
predmiotów żelaznych, wysoką mineralizację,
zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia
pochodzące od innego wykrywacza), a strojenie
do gruntu, dyskryminacja czy zmiana częstotliwości
nie stabilizują pracy wykrwacza.

-

Głosność
Posiada 8 poziomów. Regulacja głośności dotyczy
zarówno wbudowanego głośnika jak i słuchawek.

Kanał
W każdej z 6 opcji częstotliwości istnieje możliwość
wprowadzenia 6 korekt częstotliwości. Dostępność 48
przesunięć częstotliwości umożliwia poszukiwania
w dużych grupach (np. na zlotach) lub uniknięcie
zakłóceń elektromagnetycznych.

Podświetlenie
Podświetlenie wyświetlacza LCD ułatwia poszukiwania
w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. Włącz
lub wyłącz podświetlenie za pomocą przycisków
(+) lub (-).
Słuchawki bezprzewodowe
Przyciski (+) i (–) służą do włączania lub wyłączania
wbudowanej łączności bezprzewodowej Z-Lynk.
Przycisk (+) służy do włączania parowania, a przycisk (-)
do rozłączania słuchawek pracujących w systemie Z-Lynk.
Uwaga: W pierwszej kolejności należy uruchomić
słuchawki, a dopiero potem nacisnąć przycisk (+) po
wybraniu w menu opcji słuchawek bezprzewodowych.

Głosność Żelaza
Posiada 8 poziomów. Opcja Głosności Żelaza
umożliwia obniżenie głośności sygnału żelaza
bez wpływu na głośość sygnału dla pozostalych
rodzajów metali. Bardziej doświadczeni poszukiwacze,
którzy wolą słyszeć wszystkie sygnały, mają zatem
dodatkową opcję zmniejszenia głośności sygnalizacji
przedmiotów, których nie chcą wydobywać.
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Częstotliwości pracy
Multi-Frequency Multi-Salt
Tryb wieloczęstotliwościowy
Poza mocnymi pojedynczymi częstotliwościami,
wykrywacz Apex oferuje 2 tryby wieloczęstotliwościowe.
Każdy z trybów stanowi połączenie wielu częstotliwości,
które są wysyłane, odbierane i przetawrzane jednocześnie.

Technologia wieloczęstotliwościowa Multi-Flex
firmy Garrett oparta na najnowocześniejszej
platformie cyfrowej zapewnia niespotykaną
dotąd elastyczność poszukiwania. Każda z 6 opcji
częstotliwości dostępna jest dla każdego trybu
szukania (Biżuteria, Relikty, Monety, etc...).
Wybierz jedną, pojedynczą i silną częstotliwość,
w której cała moc nadajnika wykrywacza
wykorzystana będzie do szukania konkretnego
rodzaju celu lub jeden z dwóch trybów
wieloczęstotliwościowych do szukania każdego
rodzaju celu w każdym podłożu.

5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz
Praca w pojedynczej częstotliwości
Wykrywacz Apex oferuje 4 pojedyncze częstotliwości:
5, 10, 15 lub 20 kHz. W niektórych okolicznościach,
stosowanie pojedynczej częstotliwości może okazać
się nieco skuteczniejsze od używania trybu
wieloczęstotliwościowego.

Standardowy tryb wieloczęstotliwościowy Multi-Frequency
(oznaczony w menu literami MF) wykorzystuje takie
połączenie częstotliwości, które zapewnia maksymalne
wychwytywanie wszystkich rodzajów celów o różnych
wielkościach, minimalizując przy tym zakłócenia
generowane przez samo podłoże.
Tryb wieloczęstotliwościowy Salt (oznaczony w menu
jako MS), wykorzystuje takie połączenie częstotliwości,
które minimalizuje negatywny wpływ środowiska
słonowodnego.
W trakcie przechodzenia od suchego piasku, przez mokry
aż do strefy przyboju, praca wykrywacza może stawać się
coraz badziej niestabilna. Przełączenie go wówczas w tryb
MS zwiększy stabilność pracy, zmniejszy zakłócenia
i zmaksymalizuje jego zasięg. Strojenie do gruntu jest
również zalecane w tym trybie.
W przypadku miejsc o wyjątkowo wysokiej mineralizacji,
zmniejszenie czułości może dodatkowo ustabilizować
pracę wykrywacza.

Dla przykładu, stosowanie 20 kHz do poszukiwania
niewielkich samorodków złota lub cienkich monet
srebrnych może okazać się skuteczniejsze, podobnie
jak np. stosowanie częstotliwości 5 kHz do poszukiwania
większych, lepiej przewodzących celów.
Praca na pojedynczej częstotliwości może dodatkowo
charakteryzować się bardziej stabilną pracą wykrywacza
niż w przypadku trybu wieloczęstotliwościowego,
szczególnie w rejonach występowania zakłóceń
elektromagnetycznych lub wysokej mineralizacji podłoża.
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Tryby szkania
Wykrywacz Apex oferuje 6 trybów szukania,
w zależności od pożądanych celów (np. monety
lub biżuteria). Wybierz tryb, który jest najbliższy
oczekiwaniom lub stwórz własny (Custom Mode),
który będzie dostosowany do Twoich potrzeb.
Dodatkowo, w każdym z trybów szukania możesz
wybrać jedną z 6 częstotliwości. Po prostu naciśnij
przycisk Mode, aby przejśc do kolejnego trybu
szukania.
Tryb US COINS (Moety amerykańskie)
Zaprojektowany z myślą o wykrywaniu monet amerykańskich
i podobnych oraz do omijania „śmieci” jak folie i zrywki
od puszek. Wzorzec ten może jednak pomijać sygnalizowanie
drobnej biżuterii. Zawsze należy się liczyć z koniecznością
wykopywania „śmieci” w celu ostatecznej weryfikacji celu.
Ikony popularnych monet amerykańskich pojawiają się poniżej
segmentów dyskryminacji.

Tryb ZERO (brak dysryminacji)
Wykrywa wszystkie rodzaje metali. Wszystkie (20)
segmenty dyskryminacje są aktywne. Tryb umożliwiający
poszukiwanie każdego rodzaju metalu. Przełącz na tryb
Zero, gdy sygnał jest niejednoznaczny lub
niepowtarzalny. Takie sygnały mogą oznaczać, że
ciekawy przedmiot leży blisko „śmieci”.

Tryb JEWELRY (Biżuteria)
Tryb przygotowany z myślą o wykrywaniu biżuterii, takiej jak
np. pierścionki i obrączki, branzoletki, zegarki, wisiorki,
pomijając całkowicie przedmioty wykonane z żelaza.

Tryb COINS (Monety)
Zaprojektowany z myślą o wykrywaniu wielu rodzajów
monet, w tym miedzianych, niklowanych, srebrnych,
aż po większe srebrne medaliki. Segmenty żelaza
i folii zostały zdyskryminowane (usunięte).
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Tryby szukania

Tryb RELICS (Artefakty)
Tryb pomija niewielkie przedmioty wykonane z żelaza,
jednak sygnalizuje cele o niskiej przewodności, takie
jak np. ołów, mosiądz i brąz.

Tryb CUSTOM (Ustawienia użytkownika)
Wprowadzone przez użytkownika zmiany zostaną zapamiętane
po wyłączeniu wykrywacza. Ustawienia domyślne tego trybu
pokrywają się z trybem Monety. Zacznij od tego wzorca
i za pomocą przycisków (+) i (-) NOTCH DISC przesuwaj kursor.
Gdy kursor znajdzie się nad danym segmentem dyskryminacji,
użyj przycisku Accept/Reject, aby wprowadzić zmianę.
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Dyskryminacja wybiórcza
Wykrywacz Apex posiada 20 segmentów dyskryminacji,
które stanowią dolną skalę. Możliwa jest dowolna
ich konfiguracja. Istnieją 2 sposoby modyfikowania
wzorca dyskryminacji, aby odrzucić niepożądane
sygnały.
Pierwsza metoda polega na przesunięciu kursora
wzdłuż skali za pomocą przycisków (+) i (-)
NOTCH DISC. Po wybraniu danego segmentu,
naciśnij przycisk (/x), aby usunąć lub akceptować
segment znajdujący się bezpośrednio pod kursorem
(patrz ilustracja na następnej stronie).

-

W drugiej metodzie modyfikacji Wzorca Dyskryminacji
używa się wyłącznie przycisku (/x). W chwili wykrycia
niepożądanego celu, naciśnij przycisk (/x), aby
odznaczyć segment znajdujący się pod kursorem.
Przy kolejnym wykryciu celu o tej samej wartości
identyfikacji, nie pojawi się sygnał dźwiękowy.
Rada: Dyskryminacja Wybiórcza może również służyć
do wyszukiwania konkretnych celów.
Dla przykładu, w przypadku poszukiwania
np. zgubionego kolczyka, należy w trybie szukania
ZERO-DISC odczytać wartość identyfikacji (położenie
kursora) dla drugiego kolczyka z pary. Następnie
za pomocą przycisku NOTCH DISC (/x) odznaczyć
wszystkie segmenty poza wskazanym, pozostawiając
po jednym z każdej strony, aby uwzględnić
ewentualne odchylenia identyfikacji.

Przykład ręcznej modyfikacji Wzorca Dyskryminacji
Użyj przycisków NOTCH DISC, aby przesunąć kursor nad
segment, który chcesz usunąć (patrz ilustracja obok).
Użyj przycisku (/x) , aby usunąć wybrany segment
z dolnej skali (patrz niżej). Zaznaczony segment nie będzie już
sygnalizowany.

Modyfikuj wzorzec za pomocą tych przycisków

Uwaga: Zmiany we Wzorcu Dyskryminacji dokonane
w trybie CUSTOM (ustawienia użytkownika) zostaną
zapamiętane po wyłączeniu wykrywacza. Zmiany w
pozostałych trybach powrócą do wartości fabrycznych
po wyłączeniu i powtórnym uruchomieniu wykrywacza.
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Automatyczne strojenie do gruntu
Praca wykrywacza może być zakłócana
mineralizacją gruntu. Wykrywacz Apex można
automatycznie dostroić do gruntu, aby
wyeliminować wzbudzenia i osiągnąć najwyższą
możliwą stabilność pracy oraz największy zasięg.
Uwaga: Zawsze wybierz miejsce wolne od sygnałów
w trakcie strojenia do gruntu. W wykrywaczu Apex
zastosowano skalę strojenia do gruntu o bardzo
wysokiej rozdzielczości (175 punktów). W trybie
strojenia do gruntu, na wyświetlaczu pojawi się
napis GND BAL i wyświtlona zostanie wartość
strojenia.
Procedura Strojenia do gruntu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GND BAL w trakcie
„pompowania” cewki nad ziemią (w zakresie 2 do 20cm)
do czasu uzyskania minimalnego sygnału dźwiękowego.
Następnie zwolnij przycisk i rozpocznij szukanie. Wartość
strojenia pojawi się na wyświetlaczu. Niska wartość
cyfrowa oznacza podłoże o wysokiej przewodności
(plaże słonowodne) natomiast wysokie wartości
wskazują na dużą zawartość żelaza w glebie.
W trakcie strojenia, wykrywacz wyświetlać będzie
wartości strojenie w miejscu, w którym normalnie
pojawiają się wartości identyfikacji cyfrowej celu.
Wartości w zakresie od 0 do 75 będą wyświetlane jako
liczby całkowite. W zakresie od 75 do 99 (dla podłoża
wysoko-zmineralizowanego), Apex wykorzystuje
skalę o zwiększonej rozdzielczości.
Od wartości 75, wartość strojenia zwiększać się będzie
co 0,25. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas liczba
całkowita, a na górnym wykresie słupkowym belki
(każdej podświetlonej belce przypisano wartość 0,25).
(Patrz ilustracja GND BAL, na której przedstawiono
wartość 92.75).
Uwaga: Jeśli wartość nie będzie się zmieniać w trakcie
strojenia automatycznego, może to oznaczać, że:
- wykrywacz jest już dostrojony do gruntu;
- podłoże charakyeryzuje się taką, neutralną
mineralizacją, że nie wpływa na wartości strojenia;
- pod miejscem strojenia leży przedmiot metalowy,
który uniemożliwia przeprowadzenie strojenia.

Typowe zakresy wartości strojenia do gruntu:
80–99: Podłoża ferromagnetyczne (magnetyt, tlenki
żelaza w minerałach, piasek bazaltowy,
„gorące” kamienie, glinki).
60–80:

średnio-zmineralizowane gleby (czerwona
i brązowa glina, minerały o wysokiej zawartości
tlenków żelaza, etc...).

20–60:

Prawdopodobnie przedmiot żelazny.

0–20:

Wysoko-przewodzące minerały
nie-ferromagnetyczne, mokry piach słonowodny.
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Dźwięk żelaza
Naciśnij przycisk IRON AUDIO, aby uruchomić
lub wyłączyć funkcję dźwięku żelaza.
Dźwięk żelaza przywraca słyszalność żelaza,
które zostało wcześniej zdyskryminowane, aby
ułatwić identyfikcję niepewnych sygnałów.
Funkcja ta dodatkowo reguluje próg przełamania
tonu z niskiego na średni (patrz ilustracja obok),
aby łatwiej rozpoznawać dobre sygnaly. Po
uruchumieniu tej funkcji, przedmioty żelazne będą
nie tylko słyszalne, ale również generowały bardziej
przejrzyste tony. Dla przykładu, żelazny gwóźdź
będzie sygnalizowany wieloma niskimi sygnałami
dźwiękowymi, natomiast płaski żelazny obiekt jak
kapsel czy papiak, będzie generował kombinację
tonów: niski-wysoki-niski.

Uwaga: Funkcja dźwięku żelaza dotyczy wyłącznie
segmentów zdyskryminowanych (usuniętych) na lewo
od pierwszego zaznaczonego segmentu na odcinku
pierwszych 8 segmentów. Oznacza to, że działa
wyłącznie wtedy, kiedy usunięto przynajmniej jeden
segment.
Rada: Na terenach o wysokiej koncentracji przedmiotów
żelaznych zaleca się obniżenie głosności żelaza do
akceptowalnego poziomu. Niektórzy użytkownicy mogą
zdecydować o wyłączeniu tej funkcji, przywracając ją
jedynie w celu zweryfikowania czy dany sygnał
generowany jest przez przedmiot żelazny.

Poniższe ilustracje obrazują stosowanie dźwięku żelaza:
Ton niski

Ton średni
niski Ton średni

Ton średni
wysoki

Ton
średni
niski Ton średni

Ton średni
wysoki

Ton wysoki

DŻWIĘK ŻELAZA WYŁĄCZONY:
Normalny podział 5 tonów.

Brak tonu

Ton
niski

Ton wysoki

DŻWIĘK ŻELAZA WYŁĄCZONY:
Pięć pierwszych segmentów zdyskryminowano
- wszystkie cele identyfikowane do wartości 25
nie będą sygnalizowane dźwiękowo.

Ton niski
DŻWIĘK ŻELAZA WŁĄCZONY:
Cele poniżej wartości 25 będą sygnalizowane
tonem niskim, a cele w zakresie od 25 do 44
sygnalizowane będą tonem średnim niskim.
Tony powyzej wartości 44 pozostan a bez zmian.
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Ton średni
niski

Ton średni

Ton średni
wysoki

Ton wysoki

Porady dotyczące techniki szukania
Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z
poszukiwaniem, radzimy rozpocząć na plaży lub
na miękkim podłożu, gdzie łatwiej Ci będzie
poznać funkcje wykrywacza, nauczyć się
dokładengo namierzania i wykopywania celu.
Dostosuj długość żerdzi i kąt cewki
Poluzuj nakrętki zaciskowe i dostosuj długość żerdzi
do swojego wzrostu. Dobrze wyregulowana żerdź
zapewni swobodne przemiatanie bez konieczności
pochylania się lub nadmiernego prostowania ramienia.
Cewka powinna być utrzymywana równolegle do
podłoża. Nie należy zbyt mocno zakręcać śruby
mocującej cewkę. Powinna być na tyle mocno
zakręcona, aby cewka samodzielnie nie zmieniała
kąta i można ja było ewentualnie poprawić.

Na zaoranych polach, przemiataj cewką równolegle do
bruzd, a nad wodą równolegle do linii brzegowej.
Zminimalizuje to negatywne skutki nierównego podłoża
i różnej wilgotności nad zbiornikami wodnymi. Staraj się
nie przemiatać cewką prostopadle do bruzd, gdyż znaczne
róznice w odległości cewki od powierzchni mogą wywoływać
fałszywe sygnały.
Poruszaj się powoli idąc w linii prostej, przemiatając z
prędkością około 1 metra na sekundę. Przemiataj
„na zakładkę”, przesuwając cewkę o około połowę jej
długości.

Przemiataj
na zakładkę
około 14 cm

Prawidłowe przemiatanie cewką
Najlepsze wyniki szukania uzyskasz utrzymując
cewkę równolegle do podłoża na wysokości
około 2-3 cm. Unikaj szorowania cewką po
powierzchni ziemi.

PRAWIDŁOWE
PRZEMIATANIE

NIEPRAWIDŁOWE
PRZEMIATANIE

Przemiataj
z prędkością 1 m/s

Zakłócenia elektromagnetyczne i podłoża
Na prawidłową pracę wykrywacza mogą mieć wpływ
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), które objawiają
się fałszywymi sygnałami lub błędną identyfikację
cyfrową. Takimi źródłami zakłóceń mogą być pastuchy,
linie wysokiego napięcia, przekaźniki radiowe lub inne
wykrywacze.
W celu zredukowania lub usunięcia tych zakłóceń,
naciśnij przycisk MENU i przejdź do funkcji CHANNEL
(Kanał). Za pomocą przycisków (+) lub (-) znajdź kanał,
lub przesunięcie częstotliwości, które najlepiej stabilizują
pracę wykrywacza.
Zakłócenia generowane przez podłoże mogą występować
na terenach o wysokiej mineralizacji gleb. W celu
zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, należy dostroić
wykrywacz do gruntu (Szczegóły znajdziesz w dziale
dotyczącym Automatycznego strojenia do gruntu).
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Porady dotyczące techniki szukania
Maskowanie żelaza
W celu zapobierzenia „maskowania” dobrego celu
przez pobliski przedmiot żelazny zaleca się ustawienie
stosunkowo niewielkiej dyskryminacji żelaza (patrz
Ilustracja 1). Umożliwi to wykrycie zarówno monety jak
i gwoździa (Ilustracja 2) i nie wystąpi maskowanie
dobrego sygnału.

Odróżnianie sąsiadujących ze sobą celów
Wąskie pole detekcji cewki Viper DD zapewnia lepszą
separację sąsiadujących ze sobą celów w porównaniu
do podobnej wielkości cewek koncentrycznych.
Na terenach mocno „zaśmieconych” sugerujemy
zawężenie szerokości przemiatania, aby lepiej wychwycić
dobre cele spośród innych, niepożądanych.

Ilustracja 1

W tym przypadku, Apex
pracuje w trybie ZERO, we
wzorcu dyskyminacji usunięto
2 pierwsze segmenty. Gwóźdź
identyfikowany jest cyfrowo
w zakresie od 18 do 24. Aby
gwóżdź nie był sygnalizowany,
należy dodać kolejne trzy
segmenty dyskryminacji.

Ilustracja 2

W tym przypadku, ten sam
gwóźdź leży nad złotą monetą.
Przy „wycięciu” pierwszych 5
segmentów, gwóźdź nie będzie
sygnalizowany, jednakże te dwa
przedmioty (gwóźdź i moneta)
posiadają połączoną wartość
identyfikacji wynoszącą ponad
25.
W związku z tym, złota moneta zostanie wykryta ze względu na połączoną wartość identyfikacji,
która przekracza wartość zdyskryminowanego celu (gwoździa).
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Cewka DD

Cewka
koncentryczna

Dokładne namierzanie
Dokładne namierzenie celu przyspiesza wydobycie
przedmiotu i pozostawienie po nim możliwie
niewielkiego dołka. Aby uruchomić dokładne
namierzanie:
•

Odsuń cewkę znad domniemanej pozycji celu
i trzymaj ją na stałej wysokości nad ziemią.

•

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poinpont i przesuń
cewkę nad cel utrzymując ją na stałej wysokości
(np. 2-3 cm).

•

Przesuwaj cewkę od jednej strony do drugiej,
zmień kąt o 90 stopni i powtórz czynność
(tworząc wzór „X”). Położenie celu będzie
sygnalizowane największą ilością segmentów
na górnej skali oraz najgłośniejszym sygnałem
dźwiękowym.

•

Środek cewki znajduje się nad celem, a na skali
widać ilość segmentów, wskazujących na
głębokość zalegania celu. Na wyświetlaczu
widoczne są litery „PP” (Pinpoint
- dokładne namierzanie).

Zaleca się przećwiczyć procedurę dokładnego
namierzania na polu testowym.

Górna skala wskazuje
siłę sygnału

Wskaźnik
głębokości

Przycisk PINPOINT (dokładne namierzanie)
Naciśnij i przytrzymaj.

Wskazuje
środek cewki
6” Viper DD.

Najlepsze wyniki daje utrzymywanie cewki na stałej
wysokości w trakcie dokładnego namierzania (2-3 cm).

Uwaga: Alternatywne techniki dokładnego namierzania
przy pomocy cewki DD znajdują się w filmach instruktażowych
poświęconych wykrywaczowi Apex, które umieszczono
na stronie www.garrett.com
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Testy powietrzne
Zalecamy przeprowadzenie testów powietrznych, aby
lepiej poznać działanie wykrywacza. Aby wykonać
test powietrzny:
1. Połóż cewkę na płaskiej, powierzchni z dala od metali.
2. Wybierz tryb ZERO.
3. Machaj różnymi przedmiotami (monety, kapsle,
gwoździe) przed cewką utrzymując je w odległości
około 10 cm. Wykrywacz będzie sygnalizował każdy
przedmiot dźwiękowo, a na wyświetlaczu pojawi
się cyfrowa identyfikacja przedmiotu.
4. Przeprowadź podobne próby w każdym trybie
szukania. Zwróć uwagę na generowane sygnały
dźwiękowe i wskazania na wyświetlaczu.
5. Zanotuj wyniki testów i korzystaj z nich będąc
już w terenie.

Zapamiętaj w jaki sposób zmienia się charakterystyka
sygnałów w zależności od zmieniająych się warunków.

Test powietrzny Dźwięku żelaza
Płaskie żelazne przedmioty jak kapsle lub podkładki
stalowe mogą generować sygnały zbliżone do metali
wysokoprzewodzących. Aby bardziej docenić funkcję
Dźwięku żelaza, użyj do testów stalowego kapsla.
Ustaw wykrywacz na trybie ZERO z zaznaczonymi
wszystkimi segmentami dyskryminacji i machaj
kapslem przed cewką w odległości około 10 cm.
Zwróć uwagę na to, że płaski wierzch kapsla najczęsciej
generuje wysoką wartość identyfikacji cyfrowej przy
jednoczesnym „dobrym” tonie dźwiękowym.
Następnie odznacz pierwszych 7 segmentów i uruchom
funkcję Dźwięku żelaza. Machaj kapslem i zwróć uwagę
na odmienny sygnał dźwiękowy. Czysty dźwięk (ton)
zostanie zastąpiony przerywanym, zmiennym tonem,
z niskimi tonami wyraźnie słyszalnymi na początku
i końcu sygnału, które świadczą o tym, że cel jest
„śmieciem”. Pomachaj przed cewką monetą i zanotuj
jak czysty jest generowany sygnał dźwiękowy
w porównaniu do kapsla.
Zanotuj wyniki testów i korzystaj z nich będąc
już w terenie. Znajomość funkcji Dźwięku żelaza
zmniejszy ilość wykopywanych „śmieci”.

Po przekonaniu się w jaki sposób wykrywacz reaguje na
poszczególne przedmioty w powietrzu, przeprowadź
podobne testy, zakopując cele w ziemi. Zakop każdy
przedmiot na ustalonej głębokości. Zanotuj jaki generują
sygnał w zależności od tego czy leżą na płasko czy pod
kątem.
Dokładnie opisz sposób ułożenia celów i głębokości,
na których się znajdują. Ponów próby po kilku miesiącach,
aby przekonać się jak zmienia się sygnał w zależności od
wilgotności podłoża.
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Ogólne porady
Kodeks poszukiwacza
Poniżej przedstawiono zasady postępowania ustalone
przez wiele stowarzyszeń poszukiwaczy i hobbystów
pozwalające na cieszenie się tym hobby i pozostawianie
dobrej opinii o naszym środowisku.
Zachęcamy Cię do przestrzegania i propagowania tych
postępowań.
• Przestrzegaj własności prywatnej i publicznej, wszystkich stanowisk archeologicznych i nie prowadź na
tych terenach poszukiwań bez uzyskania stosownych pozwoleń.
• Przestrzegaj regulacji prawnych lokalnych i ogólnokrajowych dotyczących poszukiwań z wykrywaczem
oraz zgłaszaj znalezione obiekty.
• Pomagaj w przestrzeganiu prawa wszędzie gdzie
będzie to konieczne.
• Nie przyczyniaj się w żaden sposób do spowodowania uszkodzeń cudzej własności.
• Zawsze zasypuj wykopane dołki.
• Nie niszcz budowli oraz opuszczonych siedlisk.
• Nie pozostawiaj wykopanych śmieci.
• Staraj się za każdym razem stosować do tych zasad w
sposób, który będzie godny naśladowania i będzie
dobrze odbierany przez osoby postronne.

Uwagi
Kiedy prowadzisz poszukiwania staraj się zachować
poniższe środki ostrożności:
•
•
•
•

Nigdy nie prowadź poszukiwań na prywatnym
terenie bez wcześniejszego uzyskania zgody
właściciela.
Unikaj terenów, gdzie mogą być zakopane instalacje
gazowe i elektryczne.
Nigdy nie prowadź poszukiwań w parkach narodowych i rezerwatach bez odpowiednich zezwoleń.
Zwracaj uwagę przy wykopywaniu każdego obiektu
szczególnie w terenach, co, do których nie masz
pewności, co można tam znaleźć.

Dbanie o wykrywacz
Twój wykrywacz Garrett Apex jest solidnie zbudowanym urządzeniem przeznaczonym do prowadzenia
poszukiwań w różnych warunkach zewnętrznych.
Jednakże, jak w przypadku każdego innego urządzenia
elektronicznego, istnieje kilka prostych sposobów, aby
chronić Twój wykrywacz tak, aby służył jak najdłużej.
•
•
•
•
•

Należy unikać bardzo wysokich lub niskich temperatur (np. przechowywanie wykrywacza w samochodzie pozostawionym na słońcu lub na mrozie).
Należy utrzymywać sprzęt w czystości. Czasami,
jeżeli jest to niezbędne, należy delikatnie przetrzeć
obudowę elektroniki wilgotną ściereczką.
Jeżeli jest to wymagane rozmontuj żerdzi z cewką i
każdy z tych elementów przetrzyj delikatnie wilgotną ściereczką.
Pamiętaj, że wyłącznie cewka jest wodoszczelna panel sterujący, wtyki i gniazda nie!
Naładuj akumulatory przynajmniej raz w roku, jeśli
wykrywacz jest nieużywany.
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Rozwiązywanie problemów
OBJAW
Brak zasilania

Fałszywe sygnały dźwiękowe
i/lub niestabilne wskazania
kursora identyfikacyjnego

Sygnał przerywany

Nie znajdujesz
określonych obiektów

„Skaczący” wskaźnik
identyfikacji ID

ROZWIĄZANIE
1. Podłącz wykrywacz do ładowarki i sprawdź czy miga ikona baterii (oznaczające ładowanie w toku).
2. Sprawdź czy kabel od ładowarki lub sama ładowarka nie są uszkodzone.
1. Upewnij sie, że cewka została właściwie podłączona i kabel jest ściśle owinięty wokół żerdzi.
2. Jeżeli używasz wykrywacza wewnątrz pomieszczenia, to przyczyną zakłóceń mogą być
urządzenia i instalacje elektryczne oraz elementy metalowe stanowiące wyposażenie domu.
3. Upewnij się, że w pobliżu nie ma innych wykrywaczy lub linii wysokiego napięcia,
stacji przekaźnikowych, itp.
4. Dokonaj korekty kanału.
5. Zmniejsz czułość.
Przerywane sygnały są charakterystyczne dla głęboko zakopanych obiektów lub dla obiektów
położonych pod kątem w stosunku do cewki. Przy takich sygnałach należy przemiatać we
wszystkich kierunkach, aby ułatwić identyfikację obiektu lub wybierz inną częstotliwość.
W przypadku dużej liczby obiektów przełącz wykrywacz w tryb ZERO lub Pinpoint, aby precyzyjnie
namierzyć wszystkie obiekty.
UWAGA: obiekty żelazne mogą powodować powstawanie sygnałów przerywanych. Prawidłowa
identyfikacja takich obiektów jest możliwa w trybie ZERO lub korzystając z funkcji IRON AUDIO.
Upewnij się, że używasz prawidłowego trybu szukania w odniesieniu do poszukiwań, które
prowadzisz. Jeżeli szukasz monet, to tryb COINS będzie najlepszym wyborem, aby nie znajdować
innych niepożądanych obiektów. Możesz również użyć trybu ZERO, aby mieć pewność, że pożądane
przez Ciebie obiekty nie zostały pominięte i występują w danym terenie.
Jeżeli kursor identyfikacji ID „skacze” po skali, oznacza to prawdopodobnie, że znalazłeś metalowy
„śmieć”. Jednakże kursor może zachowywać się podobnie, jeżeli pożądany obiekt (taki jak moneta)
nie jest położony równoległe do cewki (np. leży krawędzią do cewki). Takie zachowanie kursora
może być również zaobserwowane w przypadku występowanie dużej ilości śmieci leżących obok
wartościowego obiektu. Nad takimi sygnałami przemiataj cewką w różnych kierunkach do czasu,
aż wskazania identyfikatora będą bardziej stabilne.
UWAGA: Duże, płaskie obiekty żelazne, w zależności od ich ułożenia w glebie, mogą dawać stabilne
wskazania, podobnie jak wartościowe obiekty lub też mogą powodować niestabilne ruchy kursora ID.
Użyj funkcji IRON AUDIO, aby bardziej dokładnie zidentyfikowac cel.
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Rękojmia ACE Apex
Wykrywacz Apex objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
przeróbkami, modyfikacją, wypadkami lub pomyłkami
użytkownika.
W przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem
prosimy, najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi, aby
mieć pewność, że nieprawidłowa praca nie wynika ze
złego ustawienia detektora. Dobrym rozwiązaniem jest
również przywrócenie ustawień fabrycznych wykrywacza. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
włączania detektora przez 5 sekund.

2. Skontaktuj się z dystrybutorem sprzętu w celu uzyskania pomocy zwłaszcza, jeśli nie masz dużego doświadczenia z wykrywaczem Apex.
W przypadku ewentualnej naprawy lub serwisu
gwarancyjnego Twojego wykrywacza Apex skontaktuj
się z lokalnym dystrybutorem, u którego zakupiłeś
wykrywacz. Aby uniknąć kosztów związanych z wysyłką
i opłatami celnymi nie próbuj zwracać wykrywacza
bezpośrednio do siedziby firmy Garrett w Stanach Zjednoczonych.

Powinieneś wykonać również opisane poniżej czynności.
1. Sprawdź baterie, przełączniki i połączenia. Słabe baterie są zazwyczaj najczęstszą przyczyną powstawania
objawów „uszkodzenia”.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/UE do prawa narodowego
obowiązują następujące ustalenia: urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii
jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi. W celu
zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów użytkownik jest
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych, zużytych lub niepotrzebnych
urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii do punktu zbiórki lub sprzedawcy.
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania
odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne.
Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując
odpady pomagasz chronić środowisko.
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Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJE
Technologia Multi-Flex™


5, 10, 15 i 20 kHz

Opcje pojedynczych częstotliwości

Multi-Freq. i Multi-Freq. Salt

Opcje wieloczęstotliwościowe
Wbudowany moduł Z-Lynk™
Szybka separacja celów
Gniazdo słuchawkowe 1/8"
Podświetlenie
Strojenie do gruntu, Auto
Dźwięk Żelaza™
Regulacja głosności żelaza
Segmenty dyskryminacji żelaza
Regulacja głosności
Dokładne namierzanie
Wodoszczelność/wodoodporność
• Wodoszczelna cewka/żerdź
• Wodoodporny panel sterowania
Tryby szukania





Wysokiej rozdzielczości, 175 punktów
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6, z trybami monety europejskich i amerykańskich
skala od 0 do 99

Duże cyfry identyfikacji cyfrowej
Poziomy tonów sygnalizacji dźwiękowej

5 tonów z hybrydowym i proporcjonalnym systemem audio
20 wybiórczych segmentów
8
segmenty o gradacji 5cm
cewka DD 6x1"
Viper™

Dyskryminacja wybiórcza
Czułość/Korekta głębokości
Wskaźnik głębokości
Standardowa cewka

od 101,6cm do 135 cm

Długość (regulowana)
Waga całkowita

1,13 kg

Źródło zasilania

Wbudowane akumulatory Litowo-Jonowe, 7,5Wh, 30 g

Wskaźnik rozładowania akumulatorów
Gwarancja
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24 miesiące,

