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Montaż
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2. Wsuń dolną sztycę
w uszy montażowe sondy.

1

2

1. Włóż dwie gumowe podkładki
do otworów po obu stronach dolnej
sztycy.
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3.Przełóżśrubęmontażowąsondy.
4.Dokręćnakrętkęzwyczuciem.

3

4



Instrukcja obsługi M DT 8000 | 6

5.Poluzujzacisksztycy.

6.Włóżdolnyelementstelażawjegośrodkowączęść.

Zaciśnijzacisk. 5
6
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9.Podłączwtyczkęsondydopanelusterującego.
Dokręćnakrętkęmocującą.

8.Połączśrodkowąsztycęzgórną.Zablokujzacisk.

7.Poluzujgórnyzacisk.

7
8

9
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Panelkontrolny

.

GB(Kalibracjadogruntu)
Automatycznestrojeniedogruntu.
Więcej informacjimożnaznaleźć
wsekcji „Automatycznakalibracja
dogruntu”.

Menu

Naciśnij i zwolnij przyciskMenu,
abywybrać (podświetlić): „Trh”, „Dsc”,
„Sens” lub „Gb”.Naciśnij i przytrzymaj
przyciskMenuprzezponad3sekundy,
abykursorpodświetlił ikonę „Fc”.

TS(Wybórterenu)

Naciśnij i zwolnij, abyprzełączaćpomiędzy
funkcjami „BlkS” i „St / Salt”.Naciśnij i przytrzymaj
przycisk „TS” przezponad3sekundy,
abyaktywować lubdezaktywować śledzenieTrack.

Przyciskstrzałka+

Wybieraj opcje.Naciśnij
i zwolnij przycisk, abyzwiększyć
ustawienieo „1”.Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, abykolejnozwiększaćwartość
parametru.

PP (Pinpoint)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
namierzania, abyprecyzyjnie
zlokalizować cel.

Trybpracy(MODE)

PrzyciskMODEaktywuje:BlkS lubSt /Salt
- trybczarnegopiasku lubzasolenia,
jeśli żadnaz tych ikonnie jestpodświetlona,
przyciskMODEprzełączapomiędzy trybami
pracy: „Mix” (trybmieszany), „Disc” (tryb
dyskryminacji) i „AllM” (trybAllMetal).

Włącznik

Włącz /wyłączwykrywaczmetali.
Gdywykrywaczmetali zostanie
wyłączony, zachowawszystkie
bieżąceustawienia.

Przyciskstrzałka-

Wybieraj opcje. Naciśnij
i zwolnij przycisk, abyzmniejszyć
ustawienieo „1”.Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, abykolejnozmniejszaćwartość
parametru.
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Wyświetlacz

Kursor

Podświetlaoknowybranej
funkcjiwceluaktywacji/
dezaktywacji lubzmiany
wartości.

St/Salt

Zasolenie0od50

Nieaktywna opcjawyświetli
komunikat „Salt”.

Po aktywacji pokazuje „St” i wybraną
wartość parametru zasolenia.Można
ją zmieniać za pomocą przycisków
plus iminus (strzałek).

Fc

Wybór częstotliwościwyświetla
aktualną częstotliwośćpracy.
Możnawybrać4częstotliwości
pracy:6,4k,9k,12k i18k.

Wyboru dokonujemy
za pomocą przyciskówplus
iminus (strzałek),gdykursor
podświetli ikonęFc.

Track(Tracking)

Automatycznie śledzenie
gruntu.

Oknopodświetlonena
czarno tryb aktywny, nie
podświetlona nieaktywny.

BlkS(Czarnypiasek)

Wskazuje, kiedy tryb
Black Sand jestwłączony
lubwyłączony.

Oknopodświetlonena
czarno tryb aktywny, nie
podświetlona nieaktywny.

IDcelu
Zakres -30do 30
lubgłośnośćsygnału
wtrybienamierzania
PP (Pinpoint).

Gb
(Kalibracjadogruntu)
Zakres0od 999

Popodświetlaniu okna
„Gb”
można zmieniaćwartości
za pomocą przycisków
plus iminus (strzałek)
lubwykonać
automatyczne strojenie
do gruntu.

TrH(Sygnałwiodący)
Zakres 0do -9

Po podświetlaniu okna „TrH”
można zmieniać zakres
sygnałuwiodącego
za pomocą przyciskówplus
iminus (strzałek). Wpływa
to na sygnalizację,małych
lub głębokich obiektów
i zakłóceń od gruntu.

Sens(Czułość)
Zakres1do9

Po podświetlaniu okna „Sens”
można zmieniaćwartości czułości
za pomocą przycisków plus
iminus (strzałek) w zależności
od panującychwarunków
i zakłóceń EMI.

Dsc(Dyskryminacja)
Zakres -30do +30

Po podświetlaniu okna „Disc”
można zmieniać zakres
dyskryminacji za pomocą
przycisków plus iminus
(strzałek).

Wskaźnik
poziomubaterii

4kreski - Bateriapełna
3kreski - 75%
2kreski - 50%
1kreska - 25%

Trybpracy

Wyświetla aktualny
trybaudio:
Mix,Disc lubAllM

Głośność

Zakres:1do15
Wcelu
podświetlenia
wciśnij szybko i
puśćprzyciskPP
(Pinpoint).
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Ustawienia iopcje

BlkS(Czarnypiasek):Abyaktywować trybBlackSand:
1.Naciśnij i zwolnij przycisk „TS”, ażkursorpodświetli ikonę „BlkS”.

2. Podczas, gdy kursor podświetla okno „BlkS”, naciśnij i zwolnij przycisk „Mode”,
abywłączyć lubwyłączyć funkcję czarnegopiasku (wysokamineralizacja).
Okno „BlkS” zmieni kolor na czarnywprzypadku aktywowania tej funkcji.

St/Salt:Abywłączyć lubwyłączyć tryb zasolenia lub zmienić jegoustawienie:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk „TS”, ażkursorpodświetli okno „St / Salt”. Naciśnij i zwolnij przycisk
„Mode”, abywłączyć trybzasolenia. „St”wkolorze czarnym i liczba reprezentującapoziom
zasoleniapojawią sięwoknie „St / Salt”. Ponownienaciśnij i zwolnij przycisk „Mode”, abygo
wyłączyć.

2. Gdykursor podświetla ikonę „St / Salt” i aktywny jest trybSalt, wyreguluj poziomzasolenia
przyciskamiplus iminus (strzałki).

Rys.3: St/Salt okno podświetlone.

Rys. 4: Trybzasolenia jestwłączony, a jegopoziom jest ustawionyna29.

Rys.2: TrybBlkS jest aktywny.

Rys.1: OknoBlkSwybrane.
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Track:Aktywacja/dezaktywacja trackingu (automatyczneśledzeniegruntu):
1.Wciśnij i trzymajprzycisk “TS” przezokoło3sekundy.

Fc:Wceluzmianyczęstotliwości:
1. Wciśnij i trzymajprzycisk “Menu” przezokoło3sekundy.Ramkaokna ʻFcʼ zostanie

podświetlona.

2. Pozaznaczeniuokna “Fc”, zmień częstotliwość zapomocąplus iminus (strzałki).
Częstotliwości: 6.4KHz,9KHz,12KHz,and18KHz.

TrH:Wceluustawieniasygnałuwiodącego:

1. Wciśnij i zwolnij przycisk “Menu” do chwili wyboruokna “Trh”.

2.Kiedyokno “TrH” jestwybrane, ustawzapomocąplus iminus (strzałek) pożądanąwartość.

Disc:Wceluustawieniaprogudyskryminacji:
1. Wciśnij i zwolnij przycisk “Menu” do chwili wyboruokna “Dsc”.

2.Wybierzokno “Dsc”, ustawzakresdyskryminacji zapomocąplus iminus (strzałki).

(Sprawdź:Opisdziałaniadyskryminacjistr.16)

Rys.5: Trackingaktywny.

Rys.8: Dyskryminacja jestpodświetlona imożna jąustawić.

Rys.6: Wybórczęstotliwości jestpodświetlony,aczęstotliwośćmożnazmienić.

Rys.7: Oknojestpodświetlone imożnazmieniaćwartości sygnałuwiodącego.
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Sens:Wceluustawienia czułości:
1. Wciśnij i zwolnij przycisk “Menu” do chwiliwyboruokna “Sens”.

2.Wybierzokno “Sens”, ustawpoziomczułości zapomocąplus iminus (strzałki).

GB:Wceluustawieniakalibracji dogruntu:
1. Wciśnij i zwolnij przycisk “Menu” do chwiliwyboruokna “Gb”.

2. Wybierzokno “Gb”, ustawwartośćkalibracji dogruntuzapomocąplus iminus (strzałki).

Trybydźwięku:Wciśnij i zwolnij przycisk “Mode” wceluzmianypomiędzy3opcjamiwyboru.

(Kiedykursorpodświetlaokna“St/Salt” lub“BlkS”, trybydźwiękuniemogąbyćzmienione)

Rys.9: Czułość jestpodświetlona imożna ją regulować.

Rys.10: Strojeniedogruntu jestpodświetlone imożna jeodpowiednioskorygować.

Rys.11: TrybAllMetal jest aktywny.

Rys. 12:TrybDisc jest aktywny.

Rys.13: TrybMix (mieszany) jest aktywny.
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Vol:Wceluustawieniagłośności:
1. Jeśli jednozustawień jestwybrane ipozostajebezzmianydłużejniż8sekund,kursor

automatyczniepodświetli oknogłośności.
a. Wcelu szybkiegoustawieniagłośności,wciśnij i zwolnij przycisk “PP” (Pinpoint).

2. Wybierzokno “Vol”, ustawwartośćpoziomgłośności zapomocąplus iminus (strzałki).

Rys.14: Głośność jestpodświetlona imożna ją regulować



Instrukcja obsługi M DT 8000| 14

Pinpoint (Namierzanie)

DetektormetaliMDT8000 jestwyposażonywsondęDD.Najbardziej czułyobszar sondyznajdujesię
wzdłużpodłużnej linii środkowej.Urządzeniezareagujenajgłośniej, gdycel znajdujesiębezpośrednio
podnim.

MDT8000posiadawysokiej rozdzielczości, numerycznywskaźniksiły sygnałuwzakresie0-99oraz
dźwiękzmodulacjąamplitudy i częstotliwości, powiązanyzsiłą sygnałucelu.

Pinpoint:
1.Opuśćsondęnaokoło5cmnadpowierzchniąziemi,25-30cmodszacowanegopołożenia celu.
2.Wciśnij i przytrzymajprzycisk „PP”.
3.Trzymającsondę równolegledopowierzchniziemi,najedźnadcel.
4.Detektorwygenerujenajgłośniejszydźwięk,najwyższy ton inajwiększąsiłę sygnału,gdycel znajduje
sięponiżej środkowej linii sondy-w jej środkowympunkcie.
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IDitrybypracy

Numeryczne IDcelureprezentujeprzewodnośćprzedmiotupodsondą.Nieżelaznecelemająnumery
dodatnie, a żelazne ujemne. Zakres ID zawiera się w zakresie od do +30 i jest kompromisem
pomiędzy kształtem, grubością i przewodnościąmetalu z jakiego jest wykonany. Niższy numer, tym
niższaprzewodność; imwyższy, tymwyższa.

Trybypracy:dostępnesą3profiledźwięku (AllMetal,Dyskryminacja iMix).Wykorzystano4tony
sygnalizacji. Wykres zamieszczony w sekcji „Opis działania dyskryminacji” przedstawia
graficznie, kiedy słychać jedenz4użytych tonów.

Wzależności 3używanychprofili dźwiękowychwykorzystanesąodpowiednio tony:

1.Niski ton: reprezentujeceleżelazne.
(Słychaćgotylkowtrybiedyskryminacji imieszanym)

2.Niski-wysoki ton:używanywtrybieAllMetal.
(SłychaćgotylkowtrybieAllMetal imieszanym)

3.Wysoki-niski ton: reprezentujeobiektynieżelazneoniskiejprzewodności.
(Słychaćtylkowtrybiedyskryminacji imieszanym)

4.Wysoki ton: reprezentujeobiektynieżelazneowysokiejprzewodności.
(Słychaćtylkowtrybiedyskryminacji imieszanym)

1.AllM(Allmetal): PozlokalizowaniucelubędziesłyszalnytylkoNiski-wysoki ton.
(Numeryczne IDcelu jestzawszewyświetlanewtrybieAllMetal)

2.Disc (Dyskryminacja):Tentrybwykorzystuje3różnetonyzwiązanez IDcelu iwyciszenie
dźwiękuwoparciuowartość ID iustawieniadyskryminacji:

2a. Jeśli zadanawartość dyskryminacji mieści się w zakresie od -30 do 0, każdy cel z wartością ID
niższąodzadanejzostaniewyciszona. (Numeryczny identyfikatorcelu jestzawszewyświetlany)

2b. Jeżeli zadanawartośćdyskryminacjimieści sięwzakresie od0do+30, każdy cel z IDniższym
niż 0 powinien zostać wyciszony, a każdy cel w zakresie +/- 2 zadanej wartości dyskryminacji
równieżzostaniewyciszony. (Numeryczny identyfikatorcelu jestzawszewyświetlany)

3.Mix (tryb mieszany): Ten tryb łączy kolejno sygnalizację trybu All Metal i trybu dyskryminacji.
Pierwszytontodźwięk (trybustatycznego)AllMetal,drugidźwięktodźwiękdyskryminacji (trybu
dynamicznego).(Dźwiękmożebyćodpowiedniowyciszonynapodstawieustawieńdyskryminacji.

Pinpoint:Wielkość iczęstotliwośćdźwiękusąmodulowanewzależnościodsiłysygnałucelu.
Imsilniejszysygnał, tymwyższaczęstotliwośćdźwięku igłośniejszyraportaudio (wstylu IDVCO).



Niski ton Wysoki-niski ton Wysoki ton

Żelazo Niska
przewodność

Wysoka
przewodność

żelazne nieżelazne

Wyciszony zakres

Niski ton Wysoki-niski ton Wysoki ton

Żelazo Niska
przewodność

Wysoka
przewodność

żelazne nieżelazne
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Poniższe rysunkiprzedstawiająwizualne rozbiciedźwiękówdyskryminacji związanychznumerami
identyfikacyjnymicelu.

• -30do0=niski ton, cel żelazny
• 0do+15=wysoki-niski ton,niskaprzewodność, celnieżelazny
• +15do+30=wysoki ton,wysokaprzewodność, celnieżelazny

Rys.17: Kiedy wartość dyskryminacji jest większa niż 0, każdy cel poniżej 0 zostanie wyciszony; jakiekolwiek ID
znajdującesięwgranicach+-2odustawionegopunktuzostaniewyciszone. Linieprzerywaneoznaczają
wyciszonyobszar.

Opisdziałanadyskryminacji

Rys. 15:Pokazuje tony, przewodność celu oraz rozpiętość ID (dyskryminacja jest ustawiona na -30).

Rys.16: Kiedywartośćdyskryminacji jestmniejsząniż0, każdycelniższyniżustawionawartośćzostaniewyciszony.
Przerywane liniewskazująwyciszony region.

Punkt ustawienia dyskryminacji

Punkt ustawienia dyskryminacji

Wyciszony zakres

Niski ton Wysoki-niski ton Wysoki ton

Żelazo Niska
przewodność

Wysoka
przewodność

żelazne nieżelazne
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Ręcznakalibracjadogruntu

Strojenie do gruntu musi być wykonane na podłożu wolnym od metali; w przeciwnym razie kalibracja
będzie nieprawidłowa, jeśli zostanie wykonane przy obecności metalu pod sondą, spowoduje
to występowanie niepożądanych fałszywych sygnałów i spadek osiągów i możliwości prawidłowej
identyfikacji.

Procedura:
1.Aktywuj funkcję ręcznegostrojeniadogruntu.
2. Pompuj sondą w górę i w dół, zaczynając od 5 cm nad poziomem gruntu do około 15-20 cm,

utrzymując sondę równolegledopodłoża.
3. Zwiększaj lub zmniejszaj wartość strojenia dogruntu, aż urządzenie będzie ciche (oknoGBmusi być

podświetlone).

(JEŚLI NIE MOŻNA SKALIBROWAĆDETEKTORA, CZUŁOŚĆMUSI ZOSTAĆ ZMNIEJSZONA, A PRÓBA
POWTÓRZONA)
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Automatycznakalibracjadogruntu

Strojenie do gruntu musi być wykonane na podłożu wolnym od metali; w przeciwnym razie kalibracja
będzie nieprawidłowa, jeśli zostanie wykonane przy obecności metalu pod sondą, spowoduje
to występowanie niepożądanych fałszywych sygnałów i spadek osiągów i możliwości prawidłowej
identyfikacji.

Procedura:
1.Opuść sondęnaokoło5cmnadziemią i trzymaj ją równolegledopowierzchni ziemi.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia do gruntu (GB). Przytrzymując przycisk, podnieś sondę

na15-20cmnadziemią, utrzymując ją równolegledopodłoża i zwolnij przycisk.
3. Wcelusprawdzeniaczyurządzeniejestprawidłowoskalibrowane,pompujsondąnagruntemparęrazy,

jeśliwystępują fałszywesygnały lubdetektorpracujegłośno iniestabilniemogą istnieć2przyczyny:
3a. Strojeniedogruntuzostałowykonanenieprawidłowo iprocesnależypowtórzyć, patrzpunkt1.
3b.Mineralizacjagruntu jestwysoka, zmniejsz czułośćo1 lub2.

Obserwuj zmiany wartości GB, sprawdź w innym miejscu, jeśli masz wątpliwości. W przypadku zmiany
warunkówotoczenia-podłożadokonuj kalibracji co jakiś czas.
Przedkalibracją szukaj czystegomiejscazapomocąPinpointa (PP).
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Kalibracjazasolenia

(Proces jestzbliżonydoręcznejkalibracji dogruntu)
1.SkalibrujdetektordogruntuzopcjąSaltModeaktywną.Wprzypadkuplażyniechbędzietojejsuchyfragment.
(Jeśli plażanie jest zmineralizowana, tak jakplażezbiałympiaskiem,balansgruntunie jestkonieczny
imożnagoustawić ręcznienawartość500).

2. Aktywuj SaltMode,okno powinno być podświetlone “St/Salt” (Rys.4).
2. Jeśli zasolenie jest nieznane, ustawpoziomzasoleniana28.
4.Wybierzmiejscewwodzie lubnamokrympiasku,wykopdołek (niecowiększyniż rozmiar sondy)
i poczekaj niechzapełni sięwodą.Na suchymobszarzekalibruj nad folią lubkoksemwcelu
eliminacji.

(WPRZYPADKUPRACYWWODZIEZAWSZEPAMIĘTAJOZASADACHBEZPIECZEŃSTWA)
5. Pompuj sondąwgórę iwdół, zaczynającod5cmnadpoziomemwody,dookoło15do20cm,
utrzymując sondę równolegle i dostosowującpoziomzasolenia, zwiększając lubzmniejszając
zapomocąprzyciskówplus iminus (strzałek). Znajdźustawieniezasolenia, przyktórymprzy słychać
minimalnydźwięk lubnie jest onemitowany.(Poziomzasoleniamożezostaćzmienionykiedy
okno ”St/Salt” jest podświetlone).

WYKRYWACZ JEST MNIEJ WRAŻLIWY NA ZASOLENIE NA NAJNIŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, IM WYŻSZA JEJ
WARTOŚĆ TYM BARDZIEJ WRAŻLIWY SIĘ STAJE I BARDZIEJ ODPOWIADA OD GRUNTU I MOCNIEJ REAGUJE
NA CELE ONISKIEJ PRZEWODNOŚCI. PRZYWYŻSZEJ CZUŁOŚCI MNIEJ DOKŁADNE USTAWIENIE ZASOLENIA
BĘDZIESKUTKOWAŁOMNIEJSTABILNĄIGŁOŚNIEJSZĄPRACĄ.



Instrukcja obsługi M DT 8000| 20

Sygnałwiodący

Sygnałwiodącymożemyustawićwzakresieod-9do0.Wartośćzeroniepowoduje jegozmiany.Wszystkie
wartościujemneodejmująustawionąwartośćodwartości sygnałucelu,wyciszającgo.

Wcelupodbicia sygnałówcichych tzw.duchówustaw TrHwzakresie-1do0.Wprzypadku,kiedydetektor staje
sięzbytgłośny, spróbujużyćwiększejwartościujemnej.
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Sugestieustawień

Ustawienianazmineralizowanyczarnypiaseknasłonejplaży

• Sygnał wiodący (TrH) -2
• Czułość (Sens) 5
• Czarnypiasek (BlkS) włączony
• Zasolenie (St) włączone
• Wybierzczęstotliwość
• Ustawzasoleniepodwarunki lubzostawwartość 28
• Skalibrujdogleby (GB)

Ustawienianasłonąplażę

• Sygnał wiodący (TrH) -2
• Czułość (Sens) 7
• Czarnypiasek (BlkS) wyłączony
• Zasolenie (St) włączone
• Wybierzczęstotliwość
• Ustawzasoleniepodwarunki lubzostawwartość 28
• Skalibruj dogleby (GB) lubustawwartośćna500

Ustawienianapole

• Sygnał wiodący (TrH) -2 lubniższawartośćpodpanującewarunki
• Czułość (Sens) 7 (pod liniamiwysokiegonapięcia4-5)
• Czarnypiasek (BlkS) wyłączony (wprzypadkuzakłóceńEMIwłączyć)
• Zasolenie (St) wyłączone (wprzypadku folii i koksuwłączyć i ustawić)
• Wybierzczęstotliwość
• Ustawzasoleniepodwarunki lubzostawwartość 28
• Skalibrujdogleby (GB) lubustawwartośćna500

Kalibrujdogruntunadkamieniamimagnetycznymi (GB)wcelu
eliminacji. Używaj (St) do pozbycia się folii, nadmiaru
drobnego żelaza lub koksu.

(GB) tokalibracja takżepodmineralizację, (St) podzasolenie (gleby
alkaiczne-piaski).Obaustawieniadająwpołączeniu szerokie
możliwości, jeśli chodzi o różne scenariusze.
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Specyfikacja

Specyfikacjatechniczna
Technologia : MixedDomain(Patent)

Częstotliwość : 6.4kHz/9kHz/12kHz/18kHz

Kalibracjadogruntu : Ręczna /Szybkaautomatyczna

Tracking : Tak

Czarnypiasek : Tak

Zasolenie : Tak

Kalibracjazasolenia : Ręczna

Regulacjazasolenia : 0do50

ID : Żelazne -30do 0/nieżelazne1do30

Czułość : 1do9

Sygnałwiodący -9do0

Głośność : 1do15

Tony : 4

Przełamanietonów : Żelazne i nieżelaznezmożliwościąustawieniadyskryminacji

Trybyaudio : AllMetal /Dyskryminacja/Mieszany

Wyjściadźwięku :Głośnik/Słuchawki

Wyświetlacz : 128X64monoLCD

Podświetlenie : Tak

Bateria : 26650akumulator Lithium-ion (3.7V@ 5000mAh)wymienny-dwawzestawieplus ładowarka

Czaspracy : Do 18godzin@6.4kHz/24godzin@9kHz/30godzin@12kHz/36godzin@18kHz

Temperaturapracy :-10Cdo +50C

Sonda : TarsacciMDT11X9DD

Sztyca-stelaż : Teleskopowazwłóknawęglowego-kształt typuS

Długość : 965cmdo1346cm

Waga : 1280gzbaterią

Wodoodporność : IP68 (Do1.5mna30minut)

Słuchawki (wzestawie) : Przewodowe 3.5mm niesąwodoodporne

Tarsacci zostawia sobieprawodozmiany specyfiakacji czyzawartości zestawu


