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Rychlá instruktáž 
1. Sestavení a nastavení pro odpovídající výšku (nastavitelná výška násady). 
2. Uložení baterií 
3. Nastavení diskriminačního módu DISC 1 (vpravo nahoře) na funkci ALL METAL – 
VŠECHNY KOVY (kompletně proti směru hodinových ručiček). 
4. Nastavení diskriminačního módu DISC 2 (ovladač dále vpravo) na stupeň 5. 
5. Nastavení SENSITIVITY (vlevo nahoře) na pozici 3 (jako na hodinkách). 
6. Jen s přístrojem CS5MX: 
Stiskněte ovladač pro kontrolu baterií a přidržte, abyste zjistili stav baterií. V zeleném 
poli kontrolky se budou nacházet baterie v dobrém stavu. Jinak je třeba je vyměnit 
7. Jen s přístrojem CS5MX: 
Nastavte funkci  BOOST (zesilovač výkonu detektoru) do pozice NORMAL. 
Nyní jste v módu ALL METAL  
V tomto nastavení najdete s detektorem všechny kovy v rámci jeho pokrytí hledací 
sondou a to včetně železa a odpadu. 
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE HLEDACÍ SONDA SE POHYBUJE NAD PŘEDMĚTEM 
(není nehybná). 
Abychom vyloučili železo nízké kvality a odpad (iron & trash) : 
8. Nastavte diskriminační mód DISC 1 (vpravo nahoře) na stupeň 5 
Nyní jste v  DISCRIMINAČNÍM POHYBOVÉM MÓDU. 
Další stupně nastavení je potřeba lépe vysvětlit, proto je potřeba si přečíst kompletní 
instrukce. 
 
POKUD SE OBJEVÍ NĚJAKÝ PROBLÉM, JE DOBRÉ SI PŘEČÍST KOMPLETNÍ 
MANUÁL. 
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OVLADAČE 

1 
Přihrádka na baterie 
2 Horní násada & Rukojeť 
3 Protiprachová zátka & Zásuvka 
4 Šroubové spojení násad 
5 Kabel 
6 Dolní násada 
7 Upevňovač hledací sondy 
8 Tlačítka On / Off & Citlivost 
9  Mód pro všechny kovy/ Diskriminační ovladač1 
10 Pinpoint - Lokalizace 
11 Disc 2 nastavení 
12 Diskriminační mód 2 
13 Měřič signálu (jen pro CS5MX) 
14 Zesilovač výkonu - Boost Hi - vysoký / Normal (jen pro CS5MX) 
15 Kontrola baterií (jen pro CS5MX) 
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ÚVOD 

K tomu, aby byla zachována doba platnosti záruky, je nutné vyplnit obě části přiloženého 
záručního listu a zaslat doklad o zaplacení přístroje výrobci C-Scope. Je to velmi důležité 
k tomu, aby jste se zaregistrovali pro případné prodloužení záruky týkající se zejména 
součástek detektoru (platí pouze pro UK). Určitě uschovejte původní obal detektoru, 
v případě, že detektor budete muset někdy zaslat do servisu, je to ten nejlepší obal pro jeho 
bezpečné doručení.  
C-Scope detektory jsou  uznávané jako jedny z nejlepších na trhu. Mají dlouhou životnost, 
jsou technicky vyspělé a finančně dostupné. Prostudováním tohoto manuálu budete pak moci 
využít všech vlastností a výhod těchto detektorů. K tomu, abyste detektor správně poznali a 
pochopili všechny jeho funkce je nejlepší, když si sami provede nejdříve několik testů. Vždy 
mějte na paměti, že stát se dobrým detektoristou je stejné, jako stát se dobrým fotografem 
nebo rybářem, což znamená, že dobrý přístroj nestačí. Musíte být také hodně trpěliví a získat 
spoustu hodin praxe tak, jedině tak se stanete profesionály v pravém slova smyslu.  
 
Sestavení 
Vyndejte z přepravní krabice všechny součástky detektoru. Otočte šroubem na nástavci tak, 
aby jste mohli smontovat jeho horní i spodní část. Nastavte potřebnou délku a na spodní 
násadu namotejte kabel od cívky.Nechte kabel trochu volnější tak, abyste mohli s hledací 
sondou volně pohybovat. Kabel poté upevněte příchytkami.. Otočte zámkem násady a 
upevněte ji v pozici, která vám nejlépe vyhovuje.  
 
Baterie 
Detektor je poháněn 8 AA bateriemi (nejsou součástí vybavení), které jsou volně dostupné na 
trhu, nebo 12ti dobíjecími bateriemi dodávané v balíčku od výrobce C-Scope. Doporučujeme 
začít se standardními bateriemi. Můžete tak zjistit jak detektor pracuje a zda se užití 
dobíjecích baterií vůbec vyplatí.  
 

Přihrádka na baterie 
Zdířka na sluchátka – Headphone Socket 
Zdířka na nabíječku – Charger Socket 
Přihrádka na baterie – Battery Compartment 
Baterie se zasunují do držáku, který je umístěn v přihrádce na baterie. Než vložíte baterie do 
přístroje, přesvědčte se, zda je přístroj vypnutý. Poté povolte dva šrouby na krytu baterií (jen 
je povolte, nevyndávejte) a vyndejte kryt. Uvnitř je držák na baterie.Vyndejte držák a oddělte 
konektor, pokud je už namontovaný.Opatrně vložte 8 AA baterií. Přesvědčte se, zda jste 
baterie vložili správně a zde mají správný kontakt. Dejte zpět konektor a přesvědčte se, že je 
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správně nasazen a upevněn a vraťte zpátky držák na místo. Uzavřete krytku a utáhněte oba 
dva šrouby.  
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Poznámky : zinko-uhlíkové baterie by neměly být uložené v detektoru příliš dlouho, mohli by 
ho poškodit tím, že mají tendenci vytékat. Proto pamatujte a vyndejte je vždy po skončení 
práce s detektorem.  
 
 
KONTROLA BATERIÍ 
CS2MX only 
Stav baterií je indikován zvukovým tónem.  
Hlasitý, čistý a ostrý signál značí, že baterie jsou v pořádku.Slabý, nevýrazný, či neexistující 
zvuk je znamením, že baterie je potřeba vyměnit. 
 

 
 
pouze CS5MX  
Indikátor stavu baterie je umístěn na detektoru. Než si přečtete manuál, můžete jednat dle 
následujících instrukcí: Zmáčkněte tlačítko SENSITIVITY (POWER). Stiskněte  tlačítko 
s označením BATT CHECK a podržte ho. Měřič Vám ukáže, zda jsou baterie v pořádku. 
Pokud se kontrolka nachází v zeleném poli, baterie jsou v pořádku, pokud je vlevo nebo 
uprostřed, je třeba baterie vyměnit. Vypněte přistroj stisknutím tlačítka SENSITIVITY do 
pozice off. Dobíjecí baterie vám kontrola měřiče neukáže tolik v zeleném poli, i kdyby byly 
plně dobité. Také mají horší indikaci o stavu v průběhu práce s přístrojem.  

 Stiskněte (držte)  
Zmáčkněte spínač 
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OVLADAČE A JEJICH FUNKCE 
 

 
1. On/Off - Sensitivity                5. (Zap/Vyp – Citlivost stupeň 5) Lokalizační ovladač 
2. Disc 1                                      6. Boost (pouze CS5MX) 
3. Disc 2                                      7. Signál měřidla (pouze CS5MX) 
4. Disc 2 ovladač diskriminace   8. Kontrola baterií (pouze CS5MX) 
 
1. ON/OFF – SENSITIVITY (Zap/Vyp Citlivost) 
Uvede přístroj do chodu otočením ovladače po směru hodinových ručiček a nastaví jeho 
citlivost na kov. Tento detektor je tichý a tak byste měli otočit ovladačem po směru 
hodinových ručiček na takovou pozici kde je prahový tón slyšitelný, ale zároveň vám je 
pohodlný. 
Pracujte s citlivostí na tak vysokém stupni, jaký je možný,ale pokud zaznamenáte  
poruchy z vnější přenosů či vlivem mineralizace půdy, redukujte citlivost, abyste tyto 
poruchy eliminovali.  
2. DISC 1 
Pokud je ovladač v pozici off, detektor indikuje všechny kovy.Pokud ovladač otočíte po 
směru hodinových ručiček, můžete pak nastavovat jednotlivé stupně diskriminační kontroly.  
Diskriminační kontrola znamená ignoraci předmětů podle změněné konduktivity, to znamená, 
že vám takto vyloučí odpad a bude nadále hlásit je dobré předměty.  
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Na nejnižším stupni nastavení jsou eliminovány skoro všechny železné kovy. Pokud stupně 
zvedáte, detektor bude eliminovat i větší kusy hliníkových fólií a železo. Na vyšším stupni 
bude přístroj eliminovat také zátky od plechovek. Musíte si však uvědomit, že nastavením 
vyššího diskriminačního stupně může přístroj také ignorovat stříbrné mince, či jiné zajímavé 
předměty. Proto vždy dbejte na to, aby jste měly kontrolu nastavenou na takovém stupni, 
který je nezbytný pro vaše hledání, nejoptimálnější je stupeň 5. 
5 
 
 
 

 Efekty různých stupňů diskriminace 
Šroubový uzávěr 
Zátky od plechovek 
hřebík 
podkova 
5p mince 
Balíček od cigaret 
Mléko 
Zátka od lahve 
 
3. DISC 2 
Tento ovladač je identický s Disc 1 a pomáhá vám s identifikací signálu, který udává 
přístrojem zacílený předmět.  
Pokud nastavíte Disc 1 na stupeň 5 aby eliminoval malé kusy železa a aluminiové folie, 
můžete začít s hledáním. 
Pamatujte, že detektor je pohybový, což znamená, že hledací sonda detektoru musí být 
neustále v pohybu. (s výjimkou pinpoint módu – na straně  9). 
Je potřeba nastavit Disc 2 tak, aby přístroj eliminoval zátky od plechovek. 
Pohybujte s cívkou detektoru nad zátkou a pootočte Disc 2a  v ten samý moment stlačte 
palcem ovladač Disc 2 . 
Jakmile se ztratí signál ohlašující zátku, je ovladač nastavený.Můžete uvolnit ovladač. 
Detektor je připraven k práci jakmile stiskněte Disc 1 (prostudujte  techniku hledání 
na stránce 13). 
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Pokud uslyšíte signál, znamená to, že předmětem může být stříbrná mince, 5. pence, zátka, 1 
Ł nebo 2 penny, či dokonce zlato. 
Stiskněte ovladač Disc 2 a podržte. Pohybujte s cívkou znovu nad objektem. Pokud stále 
zaznamenáváte signál, tak to bude pravděpodobně jakýkoli jiný kov a nikoli zátka. Může to 
být například £1 nebo 2 penny.  
Disc 2 vám umožní daleko lepší analýzu předmětu než obyčejný diskriminační mód, ale i 
když by Vám Disc 2 nedával žádný zvukový signál, je lepší vykopat předmět a přesvědčit se.  
Pamatujte na tyto 3 zásady: 
1. Velké železné předměty, hlavně ty, které jsou hned pod povrchem se vám mohou vždy 
ohlásit bez ohledu na nastavení diskriminačního stupně. 
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2. I když jsou Disc 1 a 2 nastaveny na eliminaci kovů na stejné pozici, může i přesto docházet 
k malým rozdílům mezi jednotlivými detektory v rámci této funkce.  
3. Vyzkoušejte přístroj ve vzduchu s různými kovovými předměty, jedině tak poznáte, jak 
přístroj pracuje a jak reaguje.  
 
Čím více poznáte váš detektor, tím více budete schopni používat různé kombinace nastavení  Disc 1 & 2 . 
Následující tabulka ukazuje několik příkladů nastavení a podmínek, za kterých je možné toto 
nastavení využít. 
. 
Nastavení 
    použití DISC 1        DISC 2  
A          0                          0                                     Detekuje všechny kovy 
B    5     0             Lépe kopat při všech signálech 
C     5     7                                     Analyzuje možné zátky od plechovek atd. (viz výše). 
D     5    10             Když hledáte současné mince v oblasti 
kontaminované šrouby, maticemi apod. (například piknik area). 
E      7     0              K použití na pláži nebo oblasti pro piknik, kde je 
spousta zátek od plechovek  
F     10     0              Ve stejné oblasti jako předchozí, ale s větším 
množstvím šroubových uzávěrů  
Poznámky: 
i) Pokud použijete nastavení jako v bodě E a F mějte na paměti, že detektor neohlásí stříbrné tepané 
mince, které takto vysoká nastavení často ignorují.  
ii ) Pro nastavení popsané v bodě A budete pravděpodobně muset redukovat citlivost v oblastech 
s vysokou mineralizací půdy či na plážích 
iii) Tato nastavení jsou čistě příkladem a měli byste nejdříve sami praktikovat a vyzkoušet váš detektor 
na různých předmětech a v různých podmínkách, abyste se přesvědčili, že nastavení je správné.  
 
4. DISC 2 ZMÁČKNĚTE OVLADAČ PRO VÝBĚR 
viz Disc 2 ovladač výše. 
 
5. PINPOINT – OVLADAČ PRO LOKALIZACI 
Jak bylo napsáno na stránce 7. Tento detektor pracuje na principu pohybu s hledací sondou, 
což znamená, že sondou je třeba neustále pohybovat. Jakmile přístroj ohlásí předmět, měli 
byste ho opatrně zaměřit tak, abyste se vyhnuli zbytečnému kopání. Když ovladač pro 
lokalizaci stisknete, umožní vám jeho funkce předmět přesně lokalizovat. 
Abyste předmět přesně zaměřili, postupujte dle následujících instrukcí : 
 
 
1. Pohybujte s hledací sondou nad zemí. 
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2. Stlačte a přidržte spínač lokalizace, vraťte se s hledací sondou zpět nad předmět, pomalu 
s ní pohybujte a čekejte na hlavní zvukový signál anebo se podívejte na měřidlo.  
Mód všechny kovy vám pozitivně ohlásí všechny kovy nezávisle na diskriminačním 
nastavení. Není tedy nutné kroužit na předmětem s hledací sondou, protože lokalizační 
technika vám předmět ohlásí i když budete se sondou nad ním, pokud budete detektor držet 
nad předmětem příliš dlouho, signál se bude postupně ztrácet. 
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Ohlašující signál normální a lokalizační 
U LOKALIZAČNÍHO SIGNÁLU STOUPÁ HLADINA ZVUKU 
 
6. MĚŘIČ SIGNÁLU/KONTROLA BATERIÍ ( pouze CS5MX) 
Je vizuální indikace síly signálu, která poskytne zkušenému uživateli potřebné informace o 
předmětu. Tato indikace je užitečná zejména při lokalizaci předmětu..  
Když je stlačen ovladač kontroly baterií, zobrazí se na měřiči jejich stav. Pokud je ukazatel na 
měřidle pod hranicí zelené výseče, měly by být baterie vyměněny.. 
7. BOOST HI/NORMAL Zesilovač výkonu detektoru Vysoký/Normální (pouze CS5MX) 
Pro klasickou práci s detektorem je nejlepší zvolit nastavení normální. 
Pokud je kvůli hloubce předmětů potřeba zvýšit citlivost, pak bychom měli zvolit nastavení 
HI (vysoké). Pokud nám ale detektor hlásí falešné signály, vlivem mineralizace půdy, je nutné 
se vrátit zpět k normálnímu nastavení. 
 

OVLÁDÁNÍ DETEKTORU 
Před započetím práce s detektorem zkontrolujte stav baterií. Kontrolujte stav baterií  i 
v průběhu práce s detektorem. U dobíjecích baterií se stav hlídá poněkud obtížněji, protože 
měřidlo stavu nemusí být přesné, proto se ujistěte, zda byly před použitím nabity a pro jistotu 
si vezměte s sebou i baterie na výměnu. ( Viz baterie str. 4). 
Když se stav baterií blíží k vybití, může to mít vliv na citlivost. Je dobré tedy baterie vyměnit 
při nejbližší příležitosti. Pokud je to možné, používejte sluchátka. Nejenom, že se tím zvýší 
životnost baterií, ale nebudou vás rušit zvuky okolí. 
 (Doporučujeme zakopat několik předmětů a vyzkoušet hledání na různých stupních 
diskriminačního módu). Velké kusy železa přístroj složitě eliminuje a tak signály mohou 
mást.  Nejlepší metoda, jak zjistit, zda jde skutečně o železo je nastavit mód pro všechny kovy 
tím, že buď vypnete diskriminaci nebo jednoduše zmáčknete lokalizační spínač. Předměty ze 
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železa se vám ohlásí daleko silnějším tónem než jiné předměty. Pokud budete hledat na pláži, 
pak nastavení na všechny kovy bude reagovat na povrch jako celek, pokud se tak stane, 
nastavte diskriminační stupně na takovou úroveň, kde tyto zvuky zmizí. 
Pokud si nejste jistí, jestli předmět stojí za vykopání či nikoli, vždy je lepší kopat. Vaše 
zkušenosti s detektorem budou jedině nabývat až nakonec získáte úplnou jistotu. 
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DETEKČNÍ ROZPĚTÍ 
Rozpětí se liší v závislosti na velikosti předmětu, typu půdy a také tím, jak dlouho je objekt 
v zemi. Nejlepší půdní podmínky jsou v dobře zhutnělé zemině, kde  se mince dají například 
najít i ve velkých hloubkách i přesto, že jsou v zemi už poměrně hodně dlouho.Pokud jsou 
v půdě už dlouho, stihly reagovat se solemi v zemině a tak se můžou detektoru hlásit jako 
větší předměty, než ve skutečnosti jsou.  Nejhorší podmínky pro hledání jsou v čerstvě zorané 
zemině, nekompaktní půdě, či pokud je předmět v půdě teprve odnedávna. V takovém případě 
je rozpětí detektoru zkráceno až o 90% a veškeré předměty jsou k nalezení maximálně do 
šesti palců 6 od povrchu. Tento detektor patří ke špičce v hledání do hloubky, ale rozdílné 
půdní podmínky mohou výrazně zredukovat jeho rozpětí. 
 
URČENÍ VELIKOSTI A HLOUBKY PŘEDMĚTU 
Uživatel, který je dobře obeznámen s funkcemi svého přístroje nebude mít problém 
s určováním velikosti a hloubky alokovaného předmětu. Tuto techniku se můžete lehce naučit 
za předpokladu správné analýzy měřidla a audiosignálu, který vám detektor poskytuje. 
Jakmile uslyšíte signál, pozorně poslouchejte jeho charakteristiku, sledujte z jak velké oblasti 
záběru tento signál přichází a pokuste se přesně zaměřit předmět předtím, než začnete kopat. 
Jakmile předmět vykopete, porovnejte jeho velikost, tvar, hloubku a pozici, ve které jste ho 
nalezli s tím, jak vám ho detektor ohlásil před jeho vykopáním. Po několika takových 
analýzách budete schopni správně lokalizovat i skryté předměty před samotným kopáním. 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí standardního vybavení) 
K dodání od C-Scope 
Sluchátka: 
Nejenže prodlužují životnost baterií, ale navíc zlepšují citlivost při hledání tím, že tlumí vnější 
zvuky okolí. Sluchátka jsou dodávána se standardním stereo ¼ palcovým (6,35 mm) 
konektorem. Zdířka na sluchátka jsou pod ochrannou zátkou krabičky na baterie. 
Balíček dobíjecích baterií 
Balíček 8 dobíjecích baterií nicad a držák.  
Nabíječka na baterie: 
C-Scope nabíječka je navržena tak, aby dobila baterie rychle a bezpečně. 
 
DOBÍJENÍ BATERIÍ 
Zásuvka na dobíjení baterií je dodávána výrobcem C-Scope. (viz příslušenství) 
Zdířku najdete pod ochrannou zátkou v krabičce na baterie (ta menší ze dvou zdířek) 
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Jakmile zapojíte nabíječku, automaticky tím vypnete detektor, to znamená, že nabíječka se 
musí vyndat, jakmile chcete zkontrolovat stav baterií. Nepokoušejte se dobíjet standardní 
baterie. Nabití baterie trvá 8 až 15 hodin. Pro více informací a ceník příslušenství od C-Scope 
volejte (01233) 629181. 
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DŮLEŽITOST SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU 
Hledání může být krásný i ziskový koníček, pokud ho budete dělat správně a s trpělivostí. Čas 
strávený hledáním dobré oblasti může být k ničemu, pokud budete používat detektor zbrkle a 
nezodpovědně. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, je dobré si danou oblast předem 
promyslet než opravdu začnete hledat. Taktika pro hledání by se měla odvíjet podle typu 
oblasti, je daleko lepší hledat na menším prostoru pořádně, než hledat nekoordinovaně na 
rozsáhlém prostoru. Pokud je místo vašeho hledání příliš daleko na to, abyste se tam mohli 
několikrát vrátit, měli byste si dopředu rozvrhnout plán, jak pokrýt hledáním co největší 
plochu území. Detektor sám není garantem vašeho úspěchu, každý detektor potřebuje správné 
zacházení a pro ty nejlepší výsledky je potřeba zvládat techniku a přístup k hledání. Mnoho 
začátečníků zanedbává přípravu a začne rovnou hledat s detektorem na poli. Bez trpělivosti a 
správné techniky to ale nejde. 
Úspěšné hledání by mělo začít přípravou a průzkumem dané oblasti ještě před započetím 
opravdového hledání. Měli byste znát a rozumět lokální historii a geografii. Klíč k hledání je 
přemýšlet, jak lidé v dané oblasti žili ještě před sto lety, co byly jejich hlavní zvyky a čím se 
zabývali. Kde utráceli své peníze? Kudy jezdili? Pravé poklady nenajdete u románských 
historických památek, ani v místech spojených s nějakou mystickou legendou o pokladu. 
Pravé poklady najdete většinou na obyčejných, nedramatických místech, jakými jsou veřejné 
cesty, starověké původní cesty, staré domy a tak podobně. 
Jakmile se rozhodnete pro hledání v určité oblasti, vyhraďte si na to celý den od rána až do 
večera. Ujistěte se, že máte s sebou veškeré vybavení, které je k hledání potřeba. Měli byste 
zkontrolovat detektor, než začnete hledat a vždy byste s sebou měli mít náhradní sadu baterií. 
Neměli byste samozřejmě zapomenout ani na pevnou a ostrou lopatku. Také je dobré mít 
s sebou pár stužek či kolíků, abyste si danou oblast mohli vyznačit. Mnoho začátečníků také 
začne kopat příliš rychle a zbrkle, pokud se jim například ohlásí vzácný prsten asi tak 4 palce 
pod zemí, začnou-li kopat příliš rychle, je velká pravděpodobnost, že ho nikdy nenajdou. 
Pokud si oblast prozkoumáte pomalu a opravdu důkladně, můžete si být jisti, že prsten 
objevíte. Zkrátka buďte trpěliví a pracujte pomalu. Nesnažte se pokrýt příliš velký prostor, 
raději si zvolte menší a důkladně ho prozkoumejte. Dělejte si poznámky o okolí a jeho 
rozsahu takže až se budete vracet, budete vědět, kde už jste hledali a kde ještě ne. Je velmi 
důležité držet hledací sondu detektoru co možná nejblíže k povrchu co je to možné. Pokud 
pracujete pomalu a opatrně, měli byste být schopni rozlišit silné a falešné signály a tím zvýšit 
množství vašich nálezů. Správnou techniku se nenaučíte přes noc. Je třeba získat co nejvíce 
zkušeností, jedině pak můžete rozeznat správné signály. Dobrý detektorista je schopen přesně 
říct, co za předmět přístroj lokalizoval ještě před tím, než je vykopán.  
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Pozice hledací sondy 

 
Je nezbytné, aby byla hledací sonda umístěna nízko a paralelně k povrchu země, jako je to na 
obrázku B. Nedržte sondu příliš vysoko nad zemí, či ve špatném úhlu, jako je to na obrázku 
A,C,D protože tak se můžete připravit o nálezy.  
 
 
 
TECHNIKA SPRÁVNÉHO POHYBU SONDY 
Pro extrémně malé objekty jako jsou mince, prsteny, valounky atd. Přibližte hledací cívku 
zhruba na 1 palec (2.54 cm) od povrchu země. Pohybujte s cívkou před sebou ze strany na 
stranu.  Držte přitom cívku stále ve stejné výši. Pohybujte s cívkou rychlostí asi 1 metru za 
sekundu a v momentě přepnutí do módu lokalizace maximálně rychlostí 0,5 metrů za 
sekundu. Optimální rychlost pohybu by měla být na každém uživateli. Detektor by se vám 
měl držet pohodlně tak abyste byli schopni mít cívku co nejblíže k zemi. Protože pohybujete 
s detektorem přímo před sebou ze strany na stranu, měla cívka opisovat kružnici asi dvou 
třetin její velikosti. Takto můžete postupovat a zároveň jednotlivé elipsy překrývat, aby jste 
nevynechali žádný předmět. Důležité je pracovat pomalu.Častým spěcháním můžete minout 
předmět. 
 
PRAVIDLA CHOVÁNÍ  UŽIVATELE DETEKTORU KOVŮ  
1. Nevstupujte na cizí pozemek. Vždy si vyžádejte povolení předtím, než vstoupíte na cizí 
pozemek. 
2. Respektujte zákony země. Nenechávejte otevřené branky, když přecházíte přes pole a 
chovejte se ohleduplně k přírodě a zvířatům.  
3. Nedělejte nepořádek. Je jednoduché vykopat minci či jiný předmět a nenechat přitom 
obrovskou jámu. Používejte ostrou lopatku nebo nůž k tomu, abyste vyřízli kolo či trojúhelník 
(nevyndávejte kusy půdy při každém kopání), vyjměte předmět a vraťte zpátky hlínu na místo 
a trávu tak,jak jste ji předtím vyřízli. Snažte se opouštět místo zachované tak, jak bylo před 
vaším příchodem. 
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4. Pomozte udržovat čistotu. Neodhazujte zátky od lahví, obaly, plechovky. Může se stát, že 
je při příštím hledání vykopete. Pomozte přírodě i sami sobě tím, že pokud takový odpad 
najdete, odnesete ho do nejbližšího koše. 
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5. Pokud objevíte munici, či nebezpečnou zbraň, jako jsou například nevybuchlé bomby či 
miny, nedotýkejte se jich. Místo důkladně označte a nález ohlaste na policii.   
6. Nahlaste všechny neobvyklé historické předměty majiteli pozemku. 
7. Seznamte se s zákonem o archeologických nálezech. Pamatujte si, že je nelegální používat 
detektor na místech označených jako archeologické naleziště, pokud nemáte státem dané 
povolení.  
8. Musíte dodržovat dané zákony. Přečtěte si vyhlášky a brožury na dané téma tak, abyste byli 
dopředu obeznámeni, jak máte postupovat.  
9. Pamatujte si, že pokud pracujete s detektorem jste představitelem tohoto koníčka, pokud 
budete porušovat stanovy, přenesete tím špatné jméno i na ostatní.  
 
ÚDRŽBA  
 
Skladování 
Pokud detektor nepoužíváte, skladujte ho na suchém a teplém místě. Pokud ho nebudete 
používat po delší dobu, vyndejte z detektoru baterie, abyste předešli jejich případnému 
vytečení, které by mohlo způsobit trvalé poškození detektoru. Užitková doba detektoru se 
bude špatnou údržbou zkracovat. Myslete na svůj detektor jako na vědecký nástroj. Po použití 
detektoru v oblastech jako je slaná voda, písek, je potřeba omýt jeho jednotlivé části  čistou 
vodou, dejte však velký pozor na hledací sondu a násadu, vše velmi pečlivě utřete do sucha. 
 
CO DĚLAT, KDYŽ JE DETEKTOR NEFUNKČNÍ? 
(a) Zkontrolujte stav baterií , zkontrolujte měřič stavu baterií. (viz kontrola baterií). 
(b) Zkontrolujte,zda je hledací sonda správně připevněna k ovladači prostřednictvím 
konektoru kabelu.  
(c) Zkontrolujte zda baterie jsou vloženy správně. Životnost baterií se může lišit, tudíž nové 
baterie by měli být při kontrole jistější.  
Kmitavý Signál doplněný lehkou nerovnováhou měřidla  
(a) Může být způsoben špatným kontaktem baterií. Ujistěte se, zda jsou pevně a správně 
usazeny.  
(b) Může být způsoben špatným kontaktem kabelu – je třeba ho pořádně utáhnou a připevnit.  
(c) Může být způsobeno rušivými přenosy například cizím vysílačem nebo 
elektromagnetickou radiací – pokud toto nastane – je třeba redukovat citlivost. Pokud problém 
nadále trvá, pak je potřeba počkat, až se přenos dokončí.  
Přerušovaný zvuk z mikrofonu 
(a) Může být způsoben špatným kontaktem baterií. Ujistěte se, zda jsou pevně a správně 
usazeny. 
(b) Může být způsoben špatným kontaktem kabelu – je třeba ho pořádně utáhnou a připevnit.  
(c) rušení cizím vysílačem (viz výše). 
Detektor udává nestabilní rozladěný signál 
(a) Může být způsobeno vlivem teplotních rozdílů, když přístroj přenesete z domova na 
otevřený terén. Čím větší změna teploty nastala, tím více je přístroj rozladěný. Někdy je 
potřeba až 30 min, aby se elektrický obvod aklimatizoval.  
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(b) Může být způsobeno vysoušením baterií. Výměnou baterií bychom měli dosáhnout 
stabilního signálu.  
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Další informace 
Pokud zaznamenáte jakékoli obtíže, či se budete chtít zeptat na jakékoli informace na základě 
našeho manuálu, pak neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum: (01233) 629181. 
 
Než budete dávat detektor k opravě, výrobce radí udělat následující:- 
(a) Přečtěte si řádně instrukce 
(b) Vyzkoušejte nové baterie a zkuste zopakovat postup viz výše 
(c) Vraťte detektor s průvodním dopisem detailně popisujícím problém. Toto vybavení se 
přizpůsobuje EMC Direktivě 89/336/EEC. Výkon detektoru se může zhoršit působením silného 
magnetického pole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.Scope Česká republika  www.cscope.cz Marek Mlejnský servis, výroba a prodej detektorů 
kovů. Tel: 731 10 27 13 email: info@cscope.cz  Jediný autorizovaný zástupce společnosti 
C.Scope v ČR 
 



 
 
 
 
 
 
13 
 

C.Scope Česká republika  www.cscope.cz Marek Mlejnský servis, výroba a prodej detektorů 
kovů. Tel: 731 10 27 13 email: info@cscope.cz  Jediný autorizovaný zástupce společnosti 
C.Scope v ČR 
 


