
AG128A WYKRYWACZ METALU Z LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Wykrywacz metali AG128A posiada 7 przycisków dotykowych, włącznik / wyłącznik i 
regulację głośności. Istnieją trzy tryby wyszukiwania - All Metal, Discriminate i Notch. 
Czułość jest korygowana przez naciśnięcie SENS, a następnie za pomocą przycisków 
UP / DOWN.

Kiedy urządzenie wykryje obiekt, pojawia się strzałka ikony o prawdopodobnym typie 
metalu jaki został wykryty. Wyświetlona zostaje również głębokość położenia celu. 
Odebranie przez wykrywacz silnego sygnału powoduje pokazanie się na wyświetlaczu 
strzałki. gdy sygnał jest słaby, strzałka będzie mrugać lub się nie pojawi.

Urządzenie posiada również potrójną akustyczną identyfikację metalu : żelazo, folię, 
miedziane pieniądze - sygnał niski; większość pierścieni, kapsle, nakrętki i cynkowe 
monety - średni dźwięk, a monety srebrne i biżuteria - wysoki sygnał. Jest to cecha 
szczególnie miła, jeśli szuka się w ciemnościach np na plaży kiedy tłumy ją opuściły i nie 
można zobaczyć jaki symbol jest wskazywany przez strzałkę na wyświetlaczu LCD.

Wykrywacz pracuje w trybie dynamicznym i z powodzeniem wykrywa metale wszystkich 
rodzajów.

2. Specyfikacja

• model: GC-1010



• rodzaj pracy: dynamiczny 
• częstotliwość operacyjna od 5 kHz do 6 kHz 
• rozpoznawanie rożnych typów metali 
• regulacja czułości i glębokości szukania 
• regulowana długość drążka od 88 do 110 cm 
• wodoszczelna sonda o średnicy 200 mm 
• sygnalizowanie wizualne i modulowanym sygnałem dźwiękowym 
• wskaźnik niskiego naładowania baterii 
• wbudowany głośnik i wyjście słuchawkowe 
• zasilanie: 2 x baterie R-9v (nie dołączone do zestawu) 
• waga: ok. 1,2 kg

3. Przygotowanie do użycia

1. Wyjmij z opakowania wszystkie elementy wykrywacza.

2. Połącz moduł główny wykrywacza z drążkiem za pomocą pierścienia blokującego.

3. Zamontuj sondę do drążka.

4. Wepnij kabel sondy w odpowiednie gniazdo dostępne w dolnej części wykrywacza.

5. Połącz podłokietnik z wykrywaczem i wyreguluj jego długość do własnych potrzeb.

6. Zdejmij pokrywy baterii, włóż 2 baterie alkaliczne 9V do środka urządzenia i 
ponownie zamontuj pokrywy.

4. Wyświetlacz LCD



Opis:

1. TARGET - znalezisko – strzałka wskazuje jakiego rodzaju wykrytego
przedmiotu możemy się spodziewać.
2. DISC/NOTCH - Zasięg DISC/NOTCH – wskaźnik zasięgu wykrywania dla
trybu DISC/NOTCH.
3. DEPTH - głębokość – pokazuje na jakiej głębokości zlokalizowane jest
znalezisko.
4. SENS – czułość – pokazuje jaki poziom czułości urządzenia został
ustawiony.
5. Tryb pracy.
6. Dodatkowe szczegółowe ustawienia.
7. Wskaźnik rozładowania baterii.

5. Włączanie urządzenia

Włącz wykrywacz przestawiając przełącznik POWER w pozycje ON. Na wyświetlaczu 
pojawią się wszystkie dostępne znaki i symbole, rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe a po
dwóch sekundach urządzenie jest gotowe do pracy.

6. Wskaźnik znaleziska
W górnej części wyświetlacza umieszczone są symbole przedmiotów oraz rodzaj metalu. 
Jeżeli wykryty zostanie dany przedmiot pod jego symbolem na wyświetlaczu LCD pojawi 
się strzałka, jeśli przedmiot jest ukryty płytko strzałka będzie wyświetlana ciągle, jeżeli zaś 
głęboko strzałka będzie migać.

Złoto

• Żelazo lub metalowa folia – wykryty przedmiot jest prawdopodobnie z
żelaza, niektóre oksydowane żelazne przedmioty mogą być jako
przedmioty ze srebra.
• 5 centówka – wykryty przedmiot jest prawdopodobnie z niklu lub jest to
niewielki złoty element.
• Zawleczka z puszki – wykryty przedmiot to prawdopodobnie zawleczka
od aluminiowej puszki na napoje lub złoty pierścionek.
• S-caps – wykryty przedmiot to prawdopodobnie kapsel od butelki lub
średniej wielkości złoty pierścionek.
• 1 centówka – przedmioty z cynku lub miedzi, duże przedmioty ze złota.

Srebro
• 1 centówka – przedmioty z cynku lub miedzi, duże przedmioty ze złota.
• 25 centówka – srebrne przedmioty lub duże aluminiowe elementy.

7. Dźwiękowa sygnalizacja znaleziska
W trybie ALL METAL urządzenie sygnalizuje wykrycie przedmiotów sygnałem 
dźwiękowym jednakowym dla każdego rodzaju metalu.
W pozostałych trybach wykrycie sygnalizowane jest innym dźwiękiem dla
każdego rodzaju metalu. Poniższy rysunek obrazuje rodzaje typy dźwięków w
zależności od rodzaju metalu.



W każdym trybie pracy możesz dodatkowo zwiększać zmniejszać poziom dźwięków za 
pomocą pokrętła Volume w przedniej części modułu wykrywacza.

Wykrywacz posiada wbudowane wyjście słuchawkowe 3,5mm jack, do którego można 
podłączyć słuchawki.

8. Poszukiwanie przedmiotów
1. Włącz urządzenie
2. Wybierz tryb pracy

ALL METAL – W tym trybie urządzenie wykrywa wszystkie typy metali, nie ma możliwości 
ograniczenia zakresu wykrywanych przedmiotów. Wykrycie jest sygnalizowane jednym 
typem dźwięku.

DISC (discrimination) – ten tryb umożliwia wyłączenie sygnalizowania wykrycia mniej 
wartościowych przedmiotów.

• Po wybraniu tego trybu naciśnij przycisk DISK/NOTCH, na wyświetlaczu pojawi 
się napis DISC/NOTCH,
• używając przycisków UP/DOWN możesz zmniejszać lub zwiększać zakres 
wykrywanych przedmiotów.
• Na wyświetlaczu pod ikonkami przedmiotów, których wykrywanie jest
włączone będą się pojawiały czarne prostokąty.
• Naciśnij ponownie przycisk SENS, na wyświetlaczu pojawi się napis SENS, 
używając przycisków UP/DOWN możesz zmniejszać lub zwiększać czułość 
urządzenia.

NOTCH – tryb ten umożliwia dokładniejsze ustalenie zakresu wykrywanych przedmiotów 
niż tryb DISC.

• Naciśnij DISK/NOTCH, na wyświetlaczu pojawi się napis DISC/NOTCH.
• Używając przycisków UP/DOWN wskaż przedmioty których wykrywanie chcesz 

włączyć lub wyłączyć.
• Na wyświetlaczu pod ikonkami przedmiotów, których wykrywanie jest włączone 

będą się pojawiały czarne prostokąty.
• Naciśnij przycisk SENS, na wyświetlaczu pojawi się napis SENS, używając 

przycisków UP/DOWN możesz zmniejszać lub zwiększać czułość urządzenia.

9. Identyfikacja
Bardzo ważną sprawą, z której trzeba sobie zdawać sprawę jest fakt, że niektóre 
przedmioty dają sygnał o niejednorodnej fazie. Sygnał od przedmiotów stalowych 
wykonanych z cienkich blaszek - szczególnie pokrytych dodatkowo innym metalem jest 
niejednorodny dlatego funkcja wykrywania rodzaju metalu nie daje zawsze 100% 
pewności co do rodzaju wykrytego przedmiotu.



10. Czułość
Od ustawionego poziomu czułości zależy zasięg wykrywacza. Ale także - co ważne - jego 
stabilna praca. Nie zawsze i nie wszędzie można pracować z maksymalną czułością! To 
tak jak nie można zawsze samochodem jechać 170 km/h. Czułość należy dobierać do 
terenu w jakim się poszukuje i do własnego doświadczenia, tzw. "osłuchania się z 
wykrywaczem". Nie należy się obawiać o zbytnie zmniejszenia zasięgów w związku z 
zmniejszeniem czułości. Dla przykładu: dla czułości na poziomie 6 ( maksymalne 
ustawienie) zasięg na 5 gr wynosi około 33 cm, dla poziomu minimalnego czyli 1 wynosi 
około 18 cm. Jak widać zasięg spadł o połowę ale stabilność wykrywacza jest większa 
ponad 20 razy.

11. Pomiar głębokości
Funkcja wizualnego obrazowania głębokości wykrytych metalowych przedmiotów jest 
zeskalowana dla średniej wielkości monety i nie jest zależna od ustawienia czułości 
wykrywacza (SENS).

12. Porady dotyczące użytkowania
• Sondę przesuwaj około 1,5-2 cm nad przeszukiwaną powierzchnią Staraj się aby 

sonda była zawsze w równoległym położeniu względem przeszukiwanej 
powierzchni. Zadzieranie sondy do góry na krańcach ruchu jest niepożądane. 
Powoduje to zmniejszenie skuteczności poszukiwania i dodatkowo powstawanie 
fałszywych sygnałów.

• Sondę przesuwaj powoli, im wolniejsze będziesz wykonywał ruchy tym większa 
szansa na wykrycie metalowych przedmiotów.

13. Najczęściej zadawane pytania
Włączyłem detektor w domu a on pracował niestabilnie. Czy coś jest zepsute?
Nie. W domu jest dużo zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od sieci 
energetycznej, odbiorników telewizyjnych itp. Na otwartej przestrzeni np. w lesie 
wykrywacz będzie się lepiej zachowywał. Jeśli koniecznie chcemy szukać w warunkach 
takich zakłóceń to należy zmniejszyć czułość wykrywacza.



Testowałem detektor na podwórku i nie mogłem się połapać w wielu sygnałach. Czy 
coś jest nie tak?
Nie. Podwórko czy też ogródek nie jest najlepszym miejscem do testowania wykrywacza. 
W takich miejscach z reguły jest bardzo dużo przedmiotów metalowych zalegających na 
różnych głębokościach i różnie względem siebie ułożonych oraz wiele gruzu, kamieni itp. 
Trzeba naprawdę dużego doświadczenia i wprawy aby prawidłowo interpretować 
wskazania detektora w takich miejscach.

14. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie nie jest odporne na wstrząsy, chroń je przed upadkiem.
• W urządzeniu jedynie sonda jest wodoodporna, chroń pozostałe elektroniczne 

części wykrywacza przed zamoczeniem.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
• Chroń urządzenie przed silnym zakurzeniem i zapyleniem, nie

dopuszczaj do jego nadmiernego zabrudzenia.
• Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnych detergentów i

wilgotnej ściereczki.
• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat BATT LOW wymień baterie na nowe.
• Używaj baterii jednego typu, jeżeli wymieniasz baterie wymień

wszystkie, nie stosuj zużytych baterii jednocześnie z nowymi.
• Ten detektor jest przeznaczony do zastosowań na zewnątrz. Nie używać

wewnątrz pomieszczeń, urządzenia elektryczne znajdujące się w
pomieszczeniach takie jak telewizory, kuchenki mikrofalowe, komputery 
ściemniacze oświetlenia emitują promieniowanie elektromagnetyczne, które 
zakłóca działanie wykrywacza.

• Początkującym użytkownikom zalecamy rozpoczęcie pracy z urządzeniem na 
najniższym poziomie czułości aby uniknąć fałszywych sygnałów z tła. W miarę 
nabierania wprawy można zwiększać poziom czułości.
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