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Szybki Start
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1. Uruchomienie
Naciśnij i zwolnij przycisk włączania/wyłączania zasilania. Apex włącza się w ostatnim używanym
trybie pracy. Detektor posiada wbudowane akumulatory litowo-jonowe.

2. Wybór trybu pracy
W razie potrzeby użyj przycisku MODE, aby wybrać inny tryb pracy - program.

3. Ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby zmienić ustawienia czułości, głośności, głośności żelaza, częstotliwości,
kanału, podświetlenia lub Z-Lynk.

4. Kalibracja do gruntu (w razie potrzeby).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GND BAL, pompując sondą nad ziemią.

5. Poszukiwanie
Opuść sondę do około jednego cala (2.5 cm) nad ziemią i przemiataj na zmianę w lewo i prawo
z prędkością około 1 metra na sekundę. Sonda musi być w ruchu, aby wykryć cel. Nie trzeba nią poruszać
na boki jedynie podczas namierzania (Pinpoint).

4



Zawartość zestawu
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ACE Apex występuje z następującymi elementami, które są częściowo zmontowane.
Jeśli brakuje jakiejkolwiek części, skontaktuj się z dystrybutorem produktów GARRETT.

Stelaż w kształcie litery S
z panelem kontrolnym

Podłokietnik
z paskiem

Górny i dolny stelaż

Sonda z osłoną
6”x 11”DD Viper

Śruba, nakrętka i podkładki
do montażu sondy

Micro-USB kabel ładujący

Szybki start - instrukcja

Instrukcje w innych językach
znajdziesz na stronie GARRETTa.

Słuchawki występują
w zestawie PN 1142325
z modułem bezprzewodowym
Z-Lynk

MS-3 bezprzewodowe
słuchawki + kabel USB
(ładowanie)

Uwaga: MS-3 bezprzewodowe
słuchawki nie występują
w zestawie PN 1142320

Quick Start Guide
Visit garrett.com to download full-lengthAp e x
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.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO / ASSEMBLAGE

Loosen shaft, extend, and insert washers.
Afloje el eje, extienda e inserte las arandelas.
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.

Insert bolt, hand tighten.
Inserte el perno y apriete
manualmente.
Insérez le boulon et serrez à
la main.

Attach S-stem to shaft. Wrap cable around stem and attach.
Fije el vástago S en el eje. Envuelva el cable alrededor del
vástago y fije.
Fixez la tige en S à l’arbre. Enroulez le câble autour de la tige,
puis fixez-le.

Adjust arm cuff, if desired.
Ajuste el brazalete, si lo desea.
Réglez le brassard si vous le
souhaitez.



Montaż
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Rozłożenie stelaża

1. Poluzuj górny zamek sztycy
zgodnie ze wskazówkami zegara.

2. Wysuń dolną część.
3. Włóż podkładki na miejsce.

Montaż sondy

1. Zamontuj dolną część sztycy pomiędzy
uszami sondy.

2. Przełóż śrubę i użyj nakrętki.
Dokręć z wyczuciem.

Montaż stelaża

1. Poluzuj górny zamek blokady i wsuń
na miejsce część stelaża z panelem.

2. Wyreguluj długość stelaża pod swoje
preferencje i dociągnij zamki blokad.

3. Owiń kabel wokół stelaża z minimalnym
luzem jak na obrazku nr. 3.

4. Włóż wtyczkę sondy w panel sterujący,
upewnij się czy jest poprawnie
zamontowana (nacięcie ustalające).

Regulacja podłokietnika

1. Odkręć wkręt w dolnej części.
2. Przesuń podłokietnik na właściwą pozycję.
3. Dokręć wkręt mocujący.

1 2 3

1 2

1 2

4

1 2
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Detektor
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Zamek
blokujący

Górny stelaż

Uchwyt

Nożki
podpierające

Podłokietnik

Pasek
podłokietnika

Wyświetlacz
z klawiaturą

Panel
kontrolny

Port ładowania
(micro-USB)

Dolny stelaż

Zamek
blokujący

Sonda 6”x 11”Viper DD

1/8” (3mm)
Wejście
słuchawkowe
typu MiniJack
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Informacje o baterii

Podstawowe informacje
Typ baterii: wewnętrzna litowo-jonowa
Żywotność baterii: około 15 godzin w zależności

od ustawień

Skala wskaźnika: 25% na pixel (kwadrat), dolny pixel
miga przy 5% naładowania

Czas ładowania: 4 godziny z dowolnego portu USB
(przy wyłączonym detektorze)

Status ładowania: miga w trakcie ładowania, po zakoń-
czeniu ładowania status ciągły

Żywotność baterii: parę lat (ładować raz na rok)
Uwagi: detektor powinien być wyłączony

podczas ładowania, skróci to czas
operacji

Wykorzystanie do ładowania Power Bank
W przypadku wyczerpania baterii w terenie, Apex może
działać po podłączeniu do dowolnego zewnętrznego Power
Banku 5V za pomocą kabla USB. Zalecamy mocowanie
do podłokietnika.

Uwagi dotyczące konserwacji baterii
W celu przedłużenia żywotność wewnętrznej baterii
detektora, należy załadować ją przed dłuższym okresem
przechowywania lub co najmniej raz w roku.

Przed ładowaniem nie jest konieczne całkowite rozłado-
wanie ogniwa.

Ostatecznie koszt użytkowania jest niższy niż w przypadku
baterii wymiennych, a dodatkową zaletą jest mniejszy
negatywny wpływ na środowisko.

W przypadku przedwczesnej awarii, akumulator można
wymienić w dowolnym certyfikowanym serwisie firmy
Garrett.

Port ładowania micro-USB znajduje się pod gumową
klapką z tyłu panelu kontrolnego.

Zwróć uwagę na orientację złącza micro-USB przed
podłączeniem.
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Podstawowe funkcje

1. Włączni/wyłącznik - zmiana trybu pracy
Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć zasilanie. Naciśnij ponownie, żeby
wybrać inny tryb pracy (program).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez pięć
sekund, w celu przywrócenia do ustawień fabry-
cznych.

2. Plus/Minus i NOTCH DISC
(Dyskryminacja wybiórcza)
Użyj przycisków plus/minus podczas zmiany
ustawień w MENU oraz przesuwania kursora
dyskryminacji wybiórczej NOTCH.

3. Kalibracja do gruntu/HOLD
Trzymaj ten przycisk wciśnięty w trakcie kalibracji
do gruntu.

4. Iron Audio (Dźwięk żelaza)
Pozwala usłyszeć normalnie wyciszone żelazo.
Ułatwia uniknąć problemów z rozpoznawaniem
kapsli, podkładek żelaznych oraz płaskich kawałów
żelaza.

5. MENU
Naciśnij, aby przewijać ustawienia w menu.
Umożliwia dostęp do takich opcji jak czułość,
głośność, głośność żelaza, częstotliwość, kanały,
podświetlenie i parowanie bezprzewodowych
słuchawek Z-Lynk.

6. Pinpoint/OPERATE
Przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć funkcję
namierzania. Naciśnij i zwolnij przycisk OPERATE,
aby wyjść z ustawień menu.

7. Wybór/odrzucenie
Akceptuje lub odrzuca cele, włączając/wyłączając
poszczególne pixele (segmenty) dyskryminacji
z górnego paska ID.

Użyj w połączeniu z przyciskami plus/minus,
aby przesunąć kursor nad żądany piksel
dyskryminacji wybiórczej (patrz punkt 2).

1

2 2
3

4 5 6 7



Opis funkcji ekranu sterowania
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1. Opis ID —pokazuje zakres i rodzaje metali
(od obiektów żelaznych do nieżelaznych).

2. Wskaźnik ID—wskazuje rodzaj celu i jego położenie
wg przewodnictwa. Dźwięk jest emitowany tylko
dla zaakceptowanych celów.

3. Wzór dyskryminacji—podświetlony piksel oznacza
zaakceptowane cele, pusty piksel oznacza odrzucone.

4. Iron Audio (Dźwięk żelaza)—wskazuje, że funkcja
Iron Audio jest aktywna.

5. Słuchawki bezprzewodowe—ikona sieci
bezprzewodowej miga podczas próby parowania.
Ikona sieci bezprzewodowej świeci się, gdy urządzenie
jest sparowane ze słuchawkami.

6. Podświetlenie—sygnalizacja podświetlenia LCD.

7. Tryb pracy—wyświetla wybrany program
(Coins, Jewelry, Relics, etc.).

8. Poziom baterii—pokazuje ciągły stan żywotności
baterii. Naładuj akumulator, gdy pozostanie 1 segment.

9. Cyfrowy identyfikator celu—wyświetla wartości ID
od 0 do 99, by lepiej zidentyfikować cele niż kursor
powyżej. Wskazuje również tryby i wartości ustawień
podczas ich zmiany.

10. Kalibracja do gruntu—gdy jest wyświetlana oznacza
to, że detektor jest w trybie strojenia do gruntu.

11. Opcje Menu—wciśnij przycisk Menu, aby przewijać
opcje ustawień wykrywacza: czułość, głośność, dźwięk
żelaza, częstotliwość, kanał, podświetlenie i słuchawki
bezprzewodowe.

12. Czułość—wskazuje aktualne ustawienie czułości.

13. Głębokość celu—pokazuje głębokość monety lub cel
o podobnej wielkości.

Uwaga: cele większe niż moneta mogą być wyświe-
tlane na płytszej niż rzeczywistej głębokości, podczas
gdy cele mniejsze niż moneta mogą być wyświetlane
głębiej niż w rzeczywistości.

14. Ikony monet amerykańskich—wskazuje możliwą
tożsamość celów dotyczących monet amerykańskich.
Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy wykrywacz
działa w trybie monet amerykańskich.

1

2

4
5

6
7

8 9 10 11 12 13

14
3



Identyfikacja celu
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Cyfrowy identyfikator celu ID
Duży cyfrowy numer ID celu w dolnej części
wyświetlacza pokazuje wartości od 0 do 99,
aby zidentyfikować przedmioty dokładniej niż wskaźnik
ID. Opis ID powyżej współpracuje z wskaźnikiem ID,
pokazując prawdopodobną tożsamość znaleziska,
z celami żelaznymi po lewej stronie, i nieżelaznymi po
prawej, cienkimi i mającymi niską przewodność pośrodku
oraz grubymi lub o wysokiej przewodności (np. grube
srebro) po prawej.

Opis ID

Wskaźnik ID
(górna skala)Wzór

dyskryminacji
(dolna skala)

Cyfrowy identyfikator celu ID

ID może się znacznie różnić w zależności
od rozmiaru i grubości przedmiotu. Małe, cienkie
kawałki metalu nie będą przewodzić prądu
elektrycznego, tak samo jak grubsze fragmenty.
Dodatkowo zmineralizowane gleby mogą powo-
dować błędy w identyfikacji, szczególnie w przy-
padku małych obiektów.
Wskazówka: Identyfikacja celu jest najbardziej
niezawodna, gdy cel znajduje się pośrodku sondy,
a ta przemieszcza się płasko i na stałej wysokości
nad ziemią.

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

Cele żelazne
i niskie

przewodniki

Niskie
przewodniki
takie jak
niklowane
monety
i biżuteria

Cele nieżelazne,
w tym duża biżuteria

i monety

Cele nieżelazne
o wysokiej przewodności
(ID> 79), w tym duże

srebrne monety

Niski ton

Niski
średni

ton
Średni

ton

Średni
wysoki

ton
Wysoki

ton
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Apex posiada wbudowany radiowy nadajnik Z-Lynk,
który może być używany ze słuchawkami bezprze-
wodowymi Garrett MS-3 i dowolnymi urządzeniami
obsługującymi Z-Lynk (jak np.: inne słuchawki podłą-
czone do zewnętrznego akcesoryjnego odbiornika
Z-Lynk).

Ikona słuchawek bezprzewodowych Z-Lynk (patrz
ilustracja) wskazuje aktualny stan połączenia bez-
przewodowego. Niemigająca ikona oznacza, że dete-
ktor jest sparowany zdziałającymodbiornikiemZ-Lynk,
który znajduje się w zasięgu.

Migająca ikona oznacza, że detektor szuka odbiornika.
Brak ikony oznacza, że nadajnik bezprzewodowy
detektora Apex jest wyłączony.

Parowanie: W celu sparowania z nowym zestawem
słuchawek/odbiornikiem, po prostu włącz słuchawki
/odbiornik i przytrzymaj w odległości (0,6 metra)
od Apexa.
Następnie włącz detektor, naciśnij przycisk MENU
i kontynuuj naciskanie przycisku MENU, aż ikona
komunikacji bezprzewodowej zostanie podświetlona
(jak pokazano na ilustracji). Naciśnij przycisk (+), aby
sparować słuchawki. Po sparowaniu, jeśli słuchawki
/odbiornik są wyłączone lub znajdują się poza zasię-
giem, Apex przeprowadzi wyszukiwanie i spróbuje
ponownie połączyć się z odbiornikiem przez kolejne
5 minut, co będzie sygnalizowane migającą ikoną.

Jeśliwtymczasiepołączenieniezostanieprzywrócone,
Apex wyłączy nadajnik bezprzewodowy. W celu
ponownego połączenia, po prostu wyłącz Apexa,
a następnie włącz go jeszcze raz. Żeby rozparować
(zapomnieć) zestaw słuchawek, po prostu naciśnij
przycisk MENU, wybierz ikonę sieci bezprzewodowej,
anastępnieużyjprzycisku (-)by zapomniećpołączenie.

Korzystaniezopcjonalnychsłuchawekprzewodowych:
Apex może być również działać z dowolnymi
słuchawkami przewodowymi z wtyczką 1/8”. - 3.5 mm
tzw. Mini Jack.W przypadku słuchawek z wtykiem 1/4”
- 6.35 mm tzw. Gruby Jack. Firma Garrett oferuje
opcjonalny adapter.

Moduł bezprzewodowy Z-lynk

Uwaga: Zestawy dostarczane, ze słuchawkami
MS-3 zawierają instrukcję obsługi ze wszystkimi
szczegółami dotyczącymi działania słuchawek
bezprzewodowych.
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UstawieniaMenu

Zmiana ustawień menu
Naciśnij przycisk MENU, a następnie kontynuuj
naciskanie, aby przewijać opcje: czułość, głośność,
dźwięk żelaza, częstotliwość, kanał, podświe-
tlenie i słuchawki bezprzewodowe. Każdy wybór
opcji z menu można zmieniać za pomocą
przycisków (+) lub (-).

Czułość
Apex posiada osiem poziomów czułości. Użyj
wyższej czułości podczas poszukiwania bardzo
małych lub bardzo głębokich celów. Niższe
wartości należy stosować, gdy detektor zacho-
wuje się niestabilnie (z powodu nadmiernego
zaśmiecenia lub silnie zmineralizowanej gleby,
zakłóceń elektrycznych lub obecności innych
wykrywaczy metali). Także jeśli niestabilnej pracy
niemożnausunąć zapomocą kalibracji dogruntu,
dyskryminacji lub zmiany częstotliwości pracy.

Głośność
Do dyspozycji mamy osiem poziomów. Jest
to ogólna regulacja głośności zarówno dla wbu-
dowanego głośnika, jak i słuchawek.

Dźwięk żelaza
Kolejne osiem poziomów do wyboru. Regulacja
głośności dźwięku żelaza pozwala na bardziej
komfortową pracę w terenie zaśmieconym.

Doświadczony użytkownik wykorzysta Iron
Audio jako przewagę dla lepszego
rozpoznawania przedmiotów i uniknięcia
fałszywych sygnałów.

Częstotliwości pracy
Mamy sześć dostępnych ustawień częstotliwości
(FREQ kHz): 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz,
trybwieloczęstotliwościowy (MF) iwieloczęstotliwoś-
ciowy tryb dla zasolenia takiego jak np. na morskiej
plaży (MS).
(Pełne informacje na temat technologii wieloczęsto-
tliwościowej Multi-Flex oraz szczegółowe informa-
cje na temat każdej opcji częstotliwości można
znaleźć na stronie 13).

Kanały
Do dyspozycji mamy osiem kanałów lub niezale-
żnych przesunięć częstotliwości dla każdej
częstotliwości pojedynczej i trybu wieloczęsto-
tliwościowego.
Dzięki 48 różnym ustawieniom częstotliwości
Apex ma zwiększoną zdolność do pracy z innymi
detektorami w jednym miejscu oraz dużą odpo-
rność na zakłócenia elektryczne.

Podświetlenie
Użyj przycisków (+) lub (-), aby włączyć lub wy-
łączyć podświetlenie LCD.

Słuchawki bezprzewodowe
Użyj przycisków (+) lub (-), aby włączyć
lub wyłączyć łączność bezprzewodową Z-Lynk.
Naciśnij (+), aby sparować słuchawki bezprze-
wodowe z Z-Lynk i naciśnij (-), aby usunąć
sparowany zestaw słuchawek.

Uwaga: Najpierw włącz słuchawki z obsługą
Z-Lynk, a następnie naciśnij przycisk (+), gdy
w ustawieniach menu podświetlona jest opcja
słuchawki bezprzewodowe w celu połączenia.
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Praca wieloczęstotliwościowa
Oprócz pojedynczych częstotliwości pracyApex oferuje
dwa wieloczęstotliwościowe tryby pracy.
Każda opcja wieloczęstotliwościowa to kombinacja
jednoczesnego przesyłania, odbierania i przetwarzania
wielu częstotliwości naraz.

Tryb wieloczęstotliwościowy Multi Frequency (oznaczo-
ny MF) wykorzystuje kombinację częstotliwości, która
zapewnia maksymalne wykrywanie przedmiotów
wszystkich typów i rozmiarów, jednocześnie minima-
lizując zakłócenia gruntu. Tryb ten przeznaczony jest
do pracy na lądzie.

TrybwieloczęstotliwościowySaltModeApex (oznaczony
MS) wykorzystuje szeroki zakres częstotliwości pracy,
aby wspomóc przezwyciężyć negatywne skutki wpływu
plaż słonowodnych na stabilność detektora.

W trakcie przemieszczania się z suchego piasku
na mokry lub do płytkiej wody, zwiększenie poziomu
minerałów soli może spowodować niestabilność
detektora.

Użyj trybu MS, aby osiągnąć maksymalną stabilność
pracy i zasięgu.

W razie potrzeby zestrój urządzenie do gruntu pono-
wnie. Na obszarach słonowodnych z bardziej zminera-
lizowanymi piaskami można także zmniejszyć czułość,
żeby zachować maksymalną stabilność.

Multi-Flex™ opis technologii

Technologia Garrett Multi-Flex Multi-Frequency,
napędzana przez najnowocześniejszą, szerokopasmo-
wą platformę cyfrową, zapewnia pełną elastyczność
detekcji. Każda z 6 opcji pracy jest dostępna podczas
pracy w dowolnym trybie pracy (np. Biżuteria, Relikty,
Monety itp.). Wybieraj spośród pojedynczych
częstotliwości, aby zapewnić lepsze wykrywanie
określonych typów obiektów lub wybierz jeden
z jednoczesnych trybów wieloczęstotliwościowych,
aby uzyskać doskonałe wykrywanie we wszystkich
możliwych warunkach glebowych.

Praca na jednej częstotliwości
Apex oferuje 4 pojedyncze częstotliwości: 5 kHz, 10 kHz,
15 kHz i 20 kHz.

Wniektórych sytuacjach, użycie pojedynczej częstotliwo-
ści może dać niewielką przewagę nad trybem
wieloczęstotliwościowym. Na przykład użycie często-
tliwości 20 kHz do wyszukiwania drobnych samorodków
złota lub małych, srebrnych monet może zapewnić
lepszą jakość detekcji.
Wybranie częstotliwości 5 kHz do szukania większych
przedmiotów o wysokiej przewodności, takich jak duże
srebrne monety, może być kolejną zaletą.

Praca z jedną częstotliwością może zapewnić sta-
bilniejsze zachowanie niż tryb wieloczęstotliwościowy,
w zależności od panujących warunków i zakłóceń EMI.

Multi-Frequency Multi-Salt

5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz



Tryby pracy
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Garrett Apex posiada sześć trybów pracy, opartych
na pożądanych celach (np. monety, biżuteria).

Wybierz tryb, który najlepiej odpowiada Twoim
konkretnym potrzebom, lub wybierz opcję nie-
standardową, aby utworzyć i zapisaćwłasne ustawienia.
Możeszdodatkowo,wybieraćzsześciuróżnychustawień
częstotliwości co ma także wpływ na komfort pracy
w danych warunkach. Wystarczy dotknąć przycisku
MODE, aby przewinąć opcje trybu.

ZERO Discrimination Mode
(Tryb zerowa dyskryminacja - All Metal)
Sygnalizuje każdy rodzaj metalu. Wszystkie 20 pikseli
dyskryminacji jest włączonych, żadne ID nie zostało
zdyskryminowane. Użyj tego programu, kiedy ma-
teriał, z którego wykonany obiekt, jest nieznany.
Przełącz na tryb Zero Disc, aby pomóc w zloka-
lizowaniu celu, gdy jego sygnał jest niespójny. Takie
sygnały mogą wskazywać, że sygnał bezwarto-
ściowego przedmiotu jest blisko tego porżądanego.

COINS Mode (Tryb monety)
Zaprojektowany, aby znaleźć wszystkie rodzaje monet,
od małych monet z brązu po monety ręcznie bite

US COINS Mode (Tryb monety amerykańskie)
Zaprojektowany do poszukiwania monet ameryka-
ńskich oraz do pomijania śmieci, takich jak żelazo, folia
i zrywki. Należy pamiętać, że wzorzec dyskryminacji
może pomijać biżuterię średniej wielkości. Proszę
spodziewać się w większej ilości takich przedmiotów,
jak puszki aluminiowe itp. Zwróć uwagę, że ikony
zwykłych monet amerykańskich pojawiają się na wyś-
wietlaczu LCD pod pikselami dyskryminacyjnymi.

JEWELRY Mode (Tryb biżuteria)
Zaprojektowany, aby szukać biżuterii, takiej jak
pierścionki, bransoletki, zegarki i naszyjniki, ignorując
większość żelaznych śmieci.

(cienkie), do dużych srebrnych medalionów. Sygna-
tury żelaza i folii zostały zdyskryminowane.



Tryby pracy
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RELICS Mode (Tryb Relikty)
Zaprojektowany do eliminacji małych kawałków żelaza,
jednocześnie wykrywający dobre cele w niższym
zakresie przewodności, takie jak ołów, mosiądz i brąz.

CUSTOM Mode (Tryb własnych ustawień)
Może być zaprogramowany przez użytkownika,
a zmiany zostają zachowane po wyłączeniu detektora.

Ustawienie fabryczne trybu CUSTOM jest takie samo, jak
programu MONETY. Rozpocznij od tego wzorca dyskry-
minacji, a następnie użyj przycisków (+) i (-) NOTCHDISC,
aby dokonać wyboru, gdy kursor znajdzie się powyżej
pożądanego piksela dyskryminującego, użyj przycisku
Accept / Reject, aby dostosować wzorzec dyskryminacji
pod własne preferencje.



Dyskryminacja selektywna
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Apex posiada 20 pikseli lub tzw. „nacięć” dyskryminacji,
pokazanych na dolnej skali.

Dowolną kombinację tych pikseli można włączać
i wyłączać w zależności od preferencji.

W celu odrzucenia określonego typu śmieci
lub niepożądanego celu, można użyjć przycisków (+)
lub (-) NOTCH DISC, aby przesunąć kursor ID w lewo
lub w prawo. Następnie naciśnij przycisk akceptacji
lub odrzucenia.

Druga metoda modyfikowania wzorca dyskry-
minacji to użycie samych przycisków akceptacji
lub odrzucenia. Kiedy niepożądany cel zostanie
wyraźnie wykryty, po prostu naciśnij przycisk
odrzucenia, aby utworzyć wycięcie w wzorcu
dyskryminacji. Następnym razem, gdy ten cel
zostanie napotkany, nie wygeneruje sygnału
dźwiękowego.
Wskazówka: Dyskryminacja może być również
używana do znajdowania określonych przedmio-
tów. Na przykład, jeśli został zgubiony kolczyk,
zeskanuj identyczny w trybie ZERO-DISC i zanotuj
jego ID. Następnie użyj przycisków akceptacji
i odrzucenia, aby wyłączyć wszystkie piksele
z wyjątkiem tych pasujących do poszukiwanego
przedmiotu i dodatkowego piksela po obu
stronach, aby uwzględnić pewne różnice
w ID.

Przykład ręcznej modyfikacji wzorca dyskryminacji

Zmieniajwzorzecdyskryminacji
zapomocątychprzycisków

Użyj przycisków NOTCH DISC, aby ustawić
kursor Target ID nad pikselem, który chcesz
wyeliminować (patrz ilustracja po lewej).
Użyj przycisku akceptacji i odrzucenia, aby
usunąć ten piksel z dolnej skali (patrz poniżej).
Ta pozycja jest teraz odrzucona.

Uwaga: Zmiany dokonane na wzorcu dyskryminacji w trybie CUSTOM zostaną
zachowane po wyłączeniu detektora. Zmiany wprowadzone we wszystkich
innych trybach powrócą do ustawień fabrycznych po wyłączeniu i ponownym
włączeniu detektora.



Automatyczna kalibracja do gruntu
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Mineralizacja gruntu może negatywnie wpłynąć
na działanie detektora. Apex automatycznie
kompensuje odpowiedź gruntu, eliminując
niepożądane sygnały w celu osiągnięcia
maksymalnej stabilności i głębokości.

Uwaga: Przed próbą kalibracji detektora
należy zawsze zlokalizowaćmiejsce pozbawione
sygnałów. Apex posiada strojenie o wysokiej
rozdzielczości, z 175 punktami, od przewo-
dzących gruntów takich jak słonowodne
plaże, po podłoża wysoko zmineralizowane
z dużą zawartością żelaza. Podczas strojenia
do gruntu na wyświetlaczu pojawiają się
litery: GND BAL, a wartość kalibracji jest
wskazywana na wyświetlaczu.

Procedura strojenia do gruntu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GND BAL,
ciągle „pompując” sondą na wysokości
od 2 do 20 cm nad ziemią,
aż do uzyskania minimalnej odpowiedzi
dźwiękowej od gruntu. Następnie zwolnij
przycisk i rozpocznij poszukiwania. Wartość
kalibracji zostanie pokazana na wyświetlaczu.
Niska wartość informuje o przewodzącej
glebie, takiej jak słone plaże. Wysokie
wartości wskazują na dużą zawartością
żelaza. Wartości od 0 do 75 są analizowane
w niskiej rozdzielczości, od 75 do 99
dla zmineralizowanego podłoża w wysokiej.
Począwszy od 75, wartość strojenia
do gruntu zaczyna rosnąć w krokach
ćwierć punktowych. Jest to reprezentowane
przez całą cyfrę i wartości po przecinku.
(Zobacz ilustrację przedstawiającą wartość
GND BAL równą 92,75.)
Uwaga: Jeśli ustawienie strojenia do gruntu
nie zmienia się podczas procesu strojenia,
prawdopodobnie występuje jeden z trzech
problemów: detektor jest już wystarczająco
zbalansowany; obecna ziemia wykazuje
tak neutralną mineralizację lub pod sondą

znajduje się metalowy przedmiot uniemożliwiający
kalibrację urządzenia. Spróbuj w innym miejscu by się
upewnić.

Typowe zakresy strojenia do gruntu:
80–99: Gleby wysoko zmineralizowane (magnetyt,

związki tlenku żelaza, czarne piaski, gorące
skały, glina)

60–80: Średnio zmineralizowane gleby (czerwona
glina, glina brunatna, minerały ilaste
zawierające żelazo itp.)

20–60: Prawdopodobnie przedmiot żelazny
0–20: Silnie przewodzące podłoża, nieżelazne

minerały, woda morska (plaża)



Dźwięk żelaza (Iron Audio)
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Naciśnij i zwolnij przycisk IRON AUDIO, aby włączyć/
wyłączyć funkcję Iron Audio.

Opcja ta pozwala usłyszeć żelazo (zwykle wyciszone),
rozwiązując problem niepewnych sygnałów.

Iron Audio dostosowuje również odcięcie między
dźwiękiem o niskim i średnim tonie (patrz ilustracje),
w celu lepszej identyfikacji. Kiedy Iron Audio jest
włączone, żelazne cele nie tylko będą słyszane, ale będą
wytwarzać jeszcze bardziej charakterystyczną reakcję
z wieloma tonami. Na przykład gwóźdź wygeneruje
kilka szybkich niskich tonów, gdy sonda przejdzie obok.
Płaski, żelazny przedmiot, taki jak kapsel lub stalowa
podkładka, zapewni bardzo charakterystyczną reakcję
niski-wysoki-niski ton.

IRON AUDIO wyłączone:
Normalny podział pięciu tonów Apex.

IRON AUDIO wyłączone:
Z wyciętymi pięcioma pikselami dyskryminacji
wszystkie cele poniżej 25 są ciche.

IRON AUDIO włączone:
Cele poniżej 25 są teraz słyszalne jako niski ton,
od 25 do 44 będą teraz generować niski-średni
ton. Normalne przełamania tonów powyżej 44
pozostają niezmienione.

Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami dotyczącymi korzystania z funkcji Iron Audio:

Uwaga: IronAudiomazastosowanie tylkodowyciętych
pikseli na lewo od pierwszego akceptowanego piksela
skali w zakresie żelaza (ilustracja poniżej).

Wskazówka: Na obszarach o dużym natężeniu żelaza,
gdzie Iron Audio wytwarza liczne sygnały, zaleca się
zmniejszenie głośności żelaza do komfortowego
poziomu. Niektórzy użytkownicy mogą zdecydować
się na wyłączenie Iron Audio, włączając go ponownie
tylko wtedy, gdy jest to konieczne do sprawdzenia
wykrytego celu z wątpliwą lub niespójną odpowiedzią,
aby zobaczyć, czy cel jest żelazny. Iron Audio wydłuża
czas odpowiedzi sygnału w bardzo zaśmieconym
terenie!

Cisza

Niski ton

Niski
ton

Niski ton

Niski
- średni

ton

Niski
- średni

ton

Niski
- średni

ton

Średni
ton

Średni
ton

Średni
ton

Średni
- wysoki

ton

Średni
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Wysoki
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Nakładanie
śladu sondy

Prędkość
przemiatania 1 metr
na sekundę

Jeśli nie masz doświadczenia w poszukiwaniu z de-
tektoremmetali, zacznij testywobszarachopiaszczystej
i luźnej glebie, aby ułatwić naukę korzystania z urzą-
dzenia. Pomoże to w określaniu rodzaju celu i jego
namierzeniu i wydobyciu.

Regulacja długości sztycy i ustawienie kąta sondy
Poluzuj blokady sztycy i ustaw odpowiednią długość.
Właściwa regulacja umożliwa poszukiwania bez
nadmiernego pochylania się i niepotrzebnego
podciągania ręki, co dodatkowo obciąża kręgosłup.

Sonda powinna pozostać równoległa do podłoża przez
cały czas. Nie należy za mocno dokręcać nakrętki
motylkowej, aby kąt pochylenia można było łatwo
ustawić.

Prawidłowe przemiatanie
Utrzymuj sondę na wysokości około 2,5 cm nad ziemią
i równolegle do niej przez cały czas. Unikaj nadmier-
nego szorowania o ziemię.

Przemiatają sondą równolegle do linii pługa na polu
i krawędzi wody. Pozwoli to zminimalizować nega-
tywne skutki spowodowane nierównościami gruntu
na zaoranych polach i zmianę wilgotności w pobliżu
wody. Prostopadłe najście w takich warunkach
spowoduje tylko dodatkowe zakłócenia i spadek
osiągów.

Idź powoli, przesuwając sondę w linii prostej z boku
na bok z prędkością około 1 metra na sekundę.
Pod koniec każdego cyklu nakładaj sondę o około
połowę jej długości w miejsce przeskanowanego
obszaru.

Zakłócenia EMI i odpowiedź gruntu
Czasami zakłócenia, mogą generować fałszywe sygnały
lub niedokładne ID celu. Przykładami częstych
zakłóceń EMI są ogrodzenia elektryczne, linie
energetyczne, maszty i nadajniki telekomunikacyjne
oraz detektory działające w pobliżu.
W celu zmniejszenia lub eliminacji skutków zakłóceń,
naciśnij przycisk MENU i przewiń do funkcji CHANNEL.
Za pomocą przycisków (+) lub (-) wybierz kanał
lub niewielkie przesunięcie częstotliwości, które skut-
kuje bardziej stabilną pracą urządzenia. Zakłócenia
pochodzące z gruntu mogą występować w miejscach
o wysokiej mineralizacji.
W celu redukcji zakłóceń, należy wykonać strojenie
do gruntu lub zmniejszyć czułość (szczegółowe
informacje znajdują się w sekcji Automatyczna
kalibracja do gruntu).
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Sonda
DD

Sonda
koncentrycznaIlustracja 1

Maskowanie żelazem
Najlepszą metodą, żeby uniknąć maskowania żelazem
jest ustawienie minimalnej dyskryminacji, dobranej
do zakresu ID odrzucanego celu. W tym wypadku jest
to mały, żelazny gwóźdź (ilustracja1).
Pozwoli to na wykrywanie monety i gwoździa razem
bez pomijania wartościowego przedmiotu.

Ilustracja 2

Na tej ilustracji Apex działa
w trybie ZERO z wyeliminowa-
niem dwóch pikseli żelaza.
Gwóźdź mieści się w zakresie
ID od 18 do 24.
Wcelupełnegozdyskryminowania
gwoździa, warto odznaczyć ko-
lejne trzy pixele.

Na tej ilustracji ten sam żelazny
gwóźdź leży nad złotą monetą.
Po odznaczeniu pięciu pikseli
żelaza sam gwóźdź nie zostałby
wykryty; jednak oba obiekty
(gwóźdź i moneta) mają łączną
przewodność większą niż 25,
dlatego też złota moneta jest
wykrywana.

Separacja obiektów
Wąskie pole detekcji sondyViper DD pozwala na lepszą
separację sąsiednich celów. W porównaniu z koncen-
tryczną sondą o podobnej wielkości. Wykorzystaj
przewagęw zaśmieconych obszarach, abywyodrębnić
dobre cele spośród morza śmieci.



Namierzanie (Pinpoint)
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Precyzyjne namierzanie ułatwia szybsze podjęcie
przedmiotu.

W celu użycia namierzania:
• Umieść sondę z boku przypuszczalnego położe-

nia przedmiotu (na stałej wysokości nad ziemią).
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk namierzania

i powoli przemiataj sondą nad obszarem
docelowym, zachowując tę samą stałą wysokość
nad ziemią.

• Przesuwaj sondę z boku na bok i w przód
i w tył (na krzyż), aby zlokalizować najgłośniejszy
dźwięk w tym wypadku środek sygnału
(największa liczba segmentów na wykresie).

• Środek sondy znajduje się bezpośrednio
nad celem, a głębokość jest pokazana na skali
obok. Symbol „PP” oznaczający namierzanie jest
wyświetlany po środku ekranu. Zaleca się
przećwiczenie namierzania na poletku testowym.

Środek sondy
6" x 11" DD Viper

Górna skala pokazuje
moc sygnału

Przycisk PINPOINT
(wciśnij i trzymaj)

Wskaźnik
głębokości

Najlepsze rezultaty daje utrzymywanie stałej wysokości nad ziemią.
Uwaga: Alternatywne metody namierzania sondą DD znajdują się
w video Apex training video, które znajdziecie na: Garrett.com.



Testy
Chcesz lepiej poznać detektor? Musisz przeprowa-
dzić testy!

1. Umieść sondę na płaskiej, niemetalowej
powierzchni, oddalonej od innych metalowych
przedmiotów.

2. Wybierz tryb ZERO.

3. Sprawdź różne metalowe przedmioty (monety,
kapsle, gwoździe itp.) Przemiataj w odległości 5-10
cm. Twój detektor zidentyfikuje przedmioty
dźwiękowo i w postaci numerycznego ID.

4. Wykonaj ten test we wszystkich dostępnych
trybach.Wsłuchaj się w dźwięki, a także zapamiętaj
ID na wyświetlaczu.

5. Zapisz wyniki swoich testów i odnieś się do nich
podczas poszukiwań w terenie.

Po ustaleniu, jakie ID generują przedmioty testowe
w powietrzu, sprawdź je w glebie. Zakop swoje cele
na określonych głębokościach, aby stworzyć „poletko
testowe”.
Zwróć uwagę, jak różne cele były sygnalizowane
i na jakiej głębokości i pod jakim kątami.
Prowadź dokładne zapisy i użyj znaczników
powierzchniowych. Spróbuj ponownie do nich wrócić
za kilka miesięcy i po tym, porównaj wyniki.

Sprawdź jak wpływ mają deszcze, a jaki ma susza
na zakopane obiekty.

Test Iron Audio
Płaskie żelazne przedmioty, takie jak kapsle lub stalowe
podkładki, mogą być sygnalizowane wysokim tonem,
aby lepiej zrozumieć zalety Iron Audio, użyj kapsla
i sprawdź to samemu.

Najpierw ustaw detektor na tryb ZERO z aktywnymi
wszystkimi wycięciami. Przemiataj w odległości
5-10 cm od sondy. Należy zwrócić uwagę, że płaska
powierzchnia kapsla zwykle zapewnia wysokie ID
z dźwiękiem typowym dla „dobrego” celu.
Następnie usuń pierwsze siedem nacięć dyskryminacji
z lewej strony wyświetlacza i włącz funkcję Iron Audio.
Ponownie przesuń przemiataj kapslem i zwróć uwagę
na inny dźwięk.

Czysty dźwięk został zastąpiony mieszanym,
przełamanym tonem, który ma subtelne niskie tony
na początku i na końcu. Teraz porównaj to samo
z monetą, zauważ jej czysty wysoki ton w porównaniu
z tym uzyskanym poprzednio. Zapamiętaj wyniki
swoich testów i odnieś się do nich podczas poszukiwań
w terenie. Znajomość funkcji Iron Audio może
zmniejszyć liczbę wykopanych śmieci.
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Ostrzeżenia
Podczas poszukiwań za pomocą detektora Garrett
przestrzegaj następujących środków ostrożności:

• Nigdy nie wkraczaj na teren prywatny
i nie poszukuj bez wymaganego w danym miejscu
pozwolenia.

• Parki narodowe i pomniki, strefy wojskowe itp. są
całkowicie niedostępne.

• Unikaj miejsc, w których mogą być zakopane
rurociągi lub linie elektryczne. Jeśli je przypadkowo
znajdziesz, powiadom odpowiednie władze.

• Zachowaj rozsądną ostrożność podczas
wydobywania każdego celu, szczególnie jeśli nie
jesteś pewien tego co możesz napotkać.

• Jeśli nie masz pewności co do zgody na używanie
detektora na jakimkolwiek obszarze, zawsze
poproś o pozwolenie odpowiednich władz.

Dbanie o detektor:
• Twój wykrywacz Garrett jest wytrzymały,

przeznaczony do użytku w terenie. Jednak,
podobnie jak w przypadku każdego sprzętu
elektronicznego, istnieje kilka prostych sposobów
dbania o urządzenie, aby zachować jego
sprawność.

• Unikaj w miarę możliwości ekstremalnych
temperatur, nie przechowuj detektora w bagażniku
samochodu latem, lub na zewnątrz w czasie
temperatur poniżej zera.

• Utrzymuj detektor w czystości. Zdemontuj sztycę,
i w razie potrzeby wytrzyj go, podobnie obudowę
i sondę. Użyj wilgotnej szmatki.

• Pamiętaj, że Twoja sonda jest zanurzalna,
ale obudowa i złącza nie są.

• Ładuj baterię co najmniej raz w roku, jeśli nie
używasz go regularnie.

Kodeks i zasady
Poniżej znajduje się kodeks etyczny, którego
przestrzega wielu Poszukiwaczy Skarbów, aby
zachować w zdrowiu i szacunku naszą ekscytującą
pasję, zachęcamy Was do zrobienia tego samego:

• Będę szanować własność prywatną i publiczną,
miejsca historyczne i stanowiska archeologiczne
oraz nie będę prowadził na tych miejscach
poszukiwań bez odpowiedniej zgody, jeśli taka
będzie wymagana.

• Będę na bieżąco informować i przestrzegać
wszystkich lokalnych i krajowych przepisów
dotyczących odkrywania i zgłaszania znalezionych
zabytków.

• W miarę możliwości będę pomagać funkcjo-
nariuszom organów ścigania.

• Nie spowoduję umyślnego uszkodzenia jakiego-
kolwiek mienia.

• Zawsze będę zasypywał dołki, które wykopię.

• Nie zostawię śmieci po sobie. Będę je zabierał.

• Będę przestrzegać dobrych zasad, żeby budować
jeszcze lepszy wizerunek Poszukiwaczy na świecie.



Problemy i ich rozwiązywanie

Objawy Rozwiązania
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Brak zasilania
1. Podłącz do ładowarki i sprawdź, czy ikona baterii miga (wskazując, że trwa ładowanie).
2. Sprawdź kabel ładujący i ładowarkę.

Nieregularne dźwięki

1. Upewnij się, że sonda jest dobrze podłączona, a jej kabel jest ciasno owinięty wokół sztycy.
2. Jeśli używasz wykrywacza w pomieszczeniach, pamiętaj, że występuje tam duża ilość

zakłóceń elektrycznych, a ponadto w podłogach i ścianach można znajduje się wiele metalu.
3. Określ, czy znajdujesz się w pobliżu innych wykrywaczy metali lub innych konstrukcji

metalowych, takich jak linie energetyczne, ogrodzenia z drutu, ławki itp.
4. Dostosuj kanał.
5. Zmniejsz ustawienie czułości.

Sygnały przerywane

Sygnały przerywane zazwyczaj oznaczają, że znalazłeś głęboko zakopany cel lub taki, który jest
ustawiony pod trudnym kątem. Sprawdź z różnych stron, aby pomóc poprawić odczyt audio i ID,
lub wybierz inną częstotliwość, aby ewentualnie wzmocnić reakcję celu i ponownie sprawdź.
W przypadku wielu obiektów przełącz na tryb ZERO lub naciśnij przycisk namierzania,
aby precyzyjnie zlokalizować przedmiot.

UWAGA: Żelazne cele mogą powodować przerywane sygnały. Możesz zidentyfikować żelazne cele
w trybie ZERO lub za pomocą funkcji Iron Audio.

Nie znajduję konkretnych celów

Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego trybu do rodzaju poszukiwania. Jeśli szczególnie
szukasz na monety, tryb MONET powinien być najlepszym wyborem, aby wyeliminować inne
niepożądane cele. Możesz również użyć trybu ZERO, który urządzenie sygnalizuje wszystkie
metalowe cele.

ID celu skacze

Jeśli ID wskazuje bardzo nieregularnie, prawdopodobnie znalazłeś cel - śmieć. Jednak ID może
skakać kiedy np. moneta nie jest równoległa do sondy (leżąca na krawędzi). Może również skakać,
jeśli obok dobrego celu znajduje się jeden lub wiele „śmieciowych” przedmiotów. Sprawdzaj
z różnych kierunków, aż ID celu stanie się bardziej stabilne.

UWAGA: Duże, płaskie kawałki żelaza - w zależności od ich orientacji w ziemi -mogą być odczytywane
jako dobry cel, lub mogą powodować błędne ID. Użyj Iron Audio, aby zidentyfikować żelazne cele.



Gwarancja

Informacje prawne
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Twój Apex posiada 24-miesięczną gwarancję, ale nie
obejmuje ona szkód spowodowanych zmianą, mody-
fikacją, zaniedbaniem, wypadkiem lub niewłaściwym
użyciem. W przypadku napotkania problemów
z urządzeniem prosimy o dokładne przeczytanie
niniejszej instrukcji obsługi, aby upewnić się, że wykry-
wacz nie będzie działał w wyniku błędów operatora.

Naciśnij iprzytrzymajprzyciskzasilaniaprzez5sekund,abypowrócić
do zalecanychustawień fabrycznych.

Powinieneś także upewnić się, że:
1. Sprawdziłeś poziom naładowania baterii i połączenia.
Niski poziom naładowania baterii jest najczęstszą
przyczyną tzw.„awarii”urządzenia.

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania
pomocy, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia.

W przypadku naprawy lub serwisu gwarancyjnego,
skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży
detalicznej, w którym Twój detektor został zakupiony.

Żeby uniknąć kosztów wysyłki i opłat importowych,
nie należy podejmować prób zwrotu produktów
Garrett do fabryki w Stanach Zjednoczonych.
Informacje na temat międzynarodowych napraw
gwarancyjnych i po gwarancyjnych można znaleźć na
stronie internetowej Garrett: www.garrett.com,
aby uzyskać więcej informacji, kliknij menu
Sport Division, a następnie: Gwarancja/pomoc tech-
niczna.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi być
odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane
działanie.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgo-
dność, mogą spowodować unieważnienie prawa
użytkownika do obsługi urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z normami RSS,
zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji
Industry Canada. Jegodziałanie podlega następującym
dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może
powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi być
odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia,
które mogą powodować niepożądane działanie
urządzenia.

Specyfikacje nadajnika bezprzewodowego

Opóźnienie dźwięku: 17 milisekund (6x szybsze
niż Bluetooth®)

Szerokość pasma audio: 30-18 000 Hz

Częstotliwość robocza: 2406–2474 MHz
Moc nadajnika: 8,6 dBm EIRPC
Certyfikaty: FCC, CE, IC, AS / NZ



Specyfikacja techniczna
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SPECYFIKACJA

Technologia Multi-Flex™ ✔

Pojedyncze częstotliwości 5, 10, 15 and 20 kHz

Praca wieloczęstotliwościowa Pojedyncze częstotliwości, praca wieloczęstotliwościowa,
kompensacja nadmiernego zasolenia

Z-Lynk™ moduł bezprzewodowy ✔
Szybkie odzielanie celu ✔
1/8" złącze słuchawkowe typu jack ✔
Podświetlenie ✔
Automatyczna kaliibracja do gruntu Wysoka rozdzielczość, 175 punktów
Dźwięk żelaza Iron Audio™ ✔
Głośność żelaza ✔
Dyskryminacja żelaza 8
Głośność ✔
Pinpoint (namierzanie) ✔

Odporność atmosferyczna
•Wodoodporna sonda i sztyca
• Deszczoodporny panel

✔
✔
✔

Tryby pracy 6, w tym tryb International i monety USA

Duży wyświetlacz ID Skala od 0 do 99

Linia Audio powiązana z ID 5 tonów w hybrydowym binarnym
i proporcjonalnym systemie audio

Dyskryminacja selektywna 20 segmentów
Regulacja czułości 8
Wskażnik głębokości 8 segmentów - 5cm na segment

Sonda
6" x 11" DD

Viper™

Długość urządzenia (regulowana) 1.016m - 1.35m

Waga 1.13 kgs

Źródło zasilania Wbudowany akumlator Litowo-Jonowy, 7.5Wh, 30 g

Wskaźnik stanu baterii ✔

Gwarancja
2 lata
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