
Dekujeme Vam za vyber detektoru kovu od firmy Garrett!

Dekujeme Vam za vyber detektoru kovu rady ACETM . Tato rozsifena rada detektoru kovu obsahuje
technologii na vyhledavani kovovych predmetu vcetne Garrettovy exkluzivni ID technologie, ktera
ucini z vaseho hledani pokladu dobrodruinou, vzrusujici a velmi hodnotnou zabavu. Vsechny nase
produkty jsou provereny 40-ti lety rozsahleho vyzkumu a vyvoje, kter}i zajist'uje vasemu ACE
detektoru nejpokrocilejsi techniku sveho druhu.
Rada detektoru ACE zahmuje Garrettovu patentovanou diskriminacni (rozlisujici) technologii. Tuto
vynalezenou technologii pouiivaji jen detektory firrny Garrett, dva digitalni ukazatele dovoluji uiivateli
sledovat a nastavn diskriminaci (niisi stupnice) stejne tak jako analyzovat kaidy detekovany cil
(vrchni stupnice). Take zahrnuje velmi uznavanou 6.5x9" PROFORMANCE clvku. Tato civka s
vysoce odolnym povrchem nabizi vetsi hloubku k hledani hluboce skrytych pokladu.

SIr. 3 odpovlda onglnalnl pflru(;ce

Za ucelem vyuini pine vyhody vsech moinosli a funkci ACE 150 a 250 detektoru, ctete opatrne tylo
instrukce.
Doporucujeme Vam najit si cas ke ctenl Garrettovych Treasure TIps a Hunting Hints broiur s
radami expertu jak uspesne hledat, lokalizovat a vykopat vase cile.
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Sestavení AcE

piipojte na spodní tyč (černÝ p|ast) cíVku tak, že nejprve odstraiite papírze dvou pod|oŽek a v|oŽteje
do spodní části tyče (obr.1 ) a pak zasuřte spodek do cívky.

VloŽte šroub do otvoru a prostrčte (obr.2)' zašroubujte obě zajišťovací matky.

I

Nasut1te vrchni tyč (černÝ kov) na spodní a zajis|ěte ve správné pozici zmáčknu|ím dvou t|aěítek
zajistěte V co nejpríjemnější pozici.

omotejte kabe| ko|em tyěe
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ACE lopatka -#1606100
$14.95
Vysoce trvan|ivÝ z antikorÓzni oce|e pracovní nástroj uÍčenÝ ke kopání, se šikovnou
h|oubkovou stupnicí, ideální pro kopání do Všech druh púdy'

AcE sportovní štítek . #í663200
$9.95
ěernÝ sportovni štítek pro Ťadu AcE chrání Vaše oěi pťed s|uneěními paprsky a zárenim
včetně vycpaného |emu k zachytávání potu. Rych|e nav|ékací design je dokona|Ý pro muže i
Ženy '
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6. RAM knlhy

chaíles Garett a da|ší profesionální |ovci pok|adť/ se podÍ|í svÝmi znalostmi a zkušenostmi
s h|edánim pok|ad v téchto knihách:

lGw successí!| coin Huniling
TreasuE Hunling ícr Fun and P|'ďt
c ošTo^ílTíeasuíes
Find Go|d with a Mota| Dďedor
Buried Tíea$Íe You can Find
Go|dďtt\gAmďcas
TEasuÍg RecowryíÍom sand and sea

NewModem Mstd Dstsdors
Gdd Panning is Easy
|nMudim to Meta| Detectinď
The Cmpelitiw TGffi Hunt
Trea$Íe caÓes can bo Found
Treasure Tips & Hunting Hints Booklď



11

Umístění držáku paŽe mŮŽe b't pÍizp sobeno odslraněním šroubku, kter' je zašroubován do |oketni
opěrky a rotačni manŽety.

AcE 150 ov!ádací pruky

t|aěítko PoWER . stiskem t|ačítka jednou detektor zapneme nebo vypneme.
sENs|T|V|TY (c|TL|VosT) stiskem t|ačítka nastavujeme ě|yii (4) stupně cit|ivosti' které jsou
nepietrŽi1ě zobrazovány na LcD obrazovce.
Vyšši cit|ivost pouŽ'té v pÍípadě' kdy h|edáte Velmi ma|Ý pÍedmět nebo Ve|mi h|ubokÝ cí|.

venovÁHI

JakÝko|iV deteklor kov m Že objevi| podzemnÍ e|ektrické Vedení, VÝbušniny nebo jiné po|oŽky' Keré
m Žou zpúsobit poraněni osoby. Když hledáte s Vašim AcE deteKorem dodrŽuite ty|o zákazy:

. neh|edejte v ob|astech kde by moh|o byt podzemni e|eKrické vedení nebo roury skni'Vajicí se
V mě|ké h|oubce.

. neh|edejte V armádní zÓně kde mohou bÝt bomby nebo da|ší vÝbušniny.

. Vyhněte sejakémuko|iv kabe|u' kteni m Že bÝt pod e|ektrickÝm napětím.

. nenarušujte jakÝko|iv potrubí, zv|áště jest|i m Že obsahovat hoi|áVy p|yn nebo kapa|inu.

. vŽdy pouŽivejte rozumnou opatrnost pÍi kopán|, zv|áště V ob|astech kde si neiste jistí
podzemními podmínkami.

?1

ACE dop|řky
Garrett nabízí komp|etní Íadu piís|ušenství, které mť|Že zvětšit váš spěch a požitek pii h|edání
pok|adť| s Vaším novÝm detektorem. Toto pčís|ušenství je dostupné u vašeho mistního obchodníka
nebo zavo|ejte do továrny Garrett na 1-80G527.401 1 '

1. ACE sportovnl kabela -#1651500 $14.95
drsná á trvanlivá, toto je taška pro iadu AcE ve|ká ,l8.. v pr měru a je zhotovena z trvan|ivého ny|onL'
snadno drži a usk|adřuie všechny detektory Íady AcE (kdyŽ sé rozmontuii) a dop|řky'
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Pruvodce pďížemi

AcE 150 možnosti

AcE í50 je navržen s Garrettovou exkluzivní Graphic TaÍget lD techno|ogií, která zobrazuje
pravděpodobnou identifikaci cí|e podél horlzontální stupnice tak' že označuje piedměty d nízko
vodivÝch kov (napiík|ad Že|ezo) na|evo aŽ do vysoce vodivÝch xovťr 1napíttáo U.S. rírince) vpravo.

,t. Mode - signalizuje ktery detekční mÓd je vybrán s odpovídajícím s|ovem na LcD obrazovce.

1R

Target |D Legend (|D cíle) - nápověda je umístěna rovnou nad LcD obrazovkou a
signa|izuje obvyk|e h|edané cí|e a kovy. KdyŽ se cí| objeví, kurzor ID cí|e se objéVí pod
s|ovem tak, Že signa|izuje typ cí|e ktery naše|, za|oŽerif na jeho Vodivosti.
Vrc-hnÍ stupnice. kurzor ID cí|e znázorřujé cí| kterÝ objeví, a sk|ádá se z pěti (5)
grafickych po|í.

!| kyrzo1. |D kurzor je znázoměn}i na vrchní stupnici a signa|izuje pravděpodobnou
identitu nalezeného cíle.
Nižši stupnice - niŽší hoťizontá|ní stupnice nebo|í diskriminační stupnice, ukazuje
nastaveni Ve kterém AcE bude nebo nebudé produkovat zvukovÝ signál, když je V b|ízkosti
cí|e. Tato stupnice se mění, kdyŽ piepínáme mezijednot|ivÝmi reŽimy.

PÍíznalÍy Rešení

.ádná reakce
]' Ujistáe se že baterie jsou nainsta|ovány ve správné pozici' 2. Nahradte
/šechny staré ba|erie novÝmi.

Nevyzpytate|nÝ zvuk nebo
pohyb lD kuzoru

1. zjistěte jestli je Vaše cívka bezpeěně spojená a kabe| je nárnoun na
lrubku. 2. Ubezpečte se, Že neuŽíVáte deleklor doma, kde ie nadměrné
mnoŽstvi kovu' 3' Redukujte cit|ivosl vašeho nastaveni 4' Újistěte se' Že
iste VypnuI ostatní detektory kovu nebo da|ší kovové konstrukce iako isou
e|ektrická Vedení, drátěné ploty, |av|čky, atd (PozNÁMKA Že|ezné ci|e
mohou zp sobit nevyzpytate|nÝ zvuk nebo pohyb ID kuŽ oru, Že|ézné cí|e
11uŽete rozpoznal v ce|okovovém mÓdu)

StŤídavé signá|y
1. Ubezpečle se, Že Vaše civka je bezpečně propojená a kabe| p navinut
na trubku' 2. Ubezpečte se, Že neuŽíváte detektor doma' kde je nadměmé
mnoŽstÚ kovu' 3. Redukujte citlivosl nastavení 4. Určete jest|ijste VyPnuI
ostatní detektory nebo nejste pob|iŽ da|ších kovovÝch konstrukci jako je
e|ektrické vedeni, drátěné p|oty, |avičky' atd (PozNÁMKA

Nemohu najít určenÝ

'í|

UbezpeČte se, Že použíVáté spráVnÝ mÓd pro druh cí|e Kerf vyh|edáváié.
Jesl|i pátráte po mincích, ubezpeěte se Že pouŽiváte coIN mÓd. M žete
také pouŽití ce|okovov' mÓd, kterÝ odha|í všechny kovové cí|e pokud jsou
piítomny'

Nerovnomérné
pÍeskakování kursoru

Jest|iŽe kursor pÍi h|edání nerovnoměrně pieskakuje patjste s néivětší
)ravděpodobnosti pii hledání naraziIi na nějakÝ kovov! odpad (miněno
)|echovka atd.)' zárove je Však moŽné, že jste objevi| kovovÝ pÍedmět'napi' minci a|d.)' a|e h|edany piedmět se nenachází piímo Ve stieou.
rybrŽ na okíaji vyhIedávacího kotouče. K pieskakovánÍ kursoru m že také
locházet V piípadě, že se v b|ízkosti h|edaného piedmětu (mince) nachází
kovovÝ šťot. V |akovém prípadě zkuste (skenovat) piejíŽdět takové místo,

l|edanou oblast z r znÝch Úh| aŽ dojde k ustá|ení kurzoru.
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4.

KdyŽ určujele cíl (P|NPo|NT), vrchni stupnice na LCD obrazovce signaIizuje intenzitu signá|u.
Když se ukáže největší množství LcD dí|kt] (roste z |eva doprava11akp itted cívt<y pŤí-mo
nad cí|em.

MODE volby:
CUSToM mÓd. tento reŽim múŽe b1y't naprogramován pouze uŽivate|em AcE 25o.
V lovámím nastavení je nastaven stejně jako v co|Ns (M|NCE) mÓdu. PouŽitím D|SCR|M a
F] |M t|aěítek, m|:lžete upravit nastavení d|skriminace do individuá|niho nastavení, ktéré bude
u|oženo v cUsToM mÓdu i po Vypnutí AcE.

cUsToM mÓd mŮŽe byt použit k h|edání zv|áštních kovovÝch po|oŽek. Napiík|ad, kdyŽ

21

ACE 250 ov|ádáni

AcE 250 zahrnuje tyto da|ší čídicí funkce, které nejsou na AcEíso dostupné: 
22

1. DlscR|M t|ačítko - použijte (+) nebo G) na D|SCR|M t|ačítku k pohybu Io kurzoru V|eVo nebo
vpravo. Dále, pouŽijte ELIM tlačítko k pravě diskriminačního Vzoru na nižší stupnici.

19

ELIM t|ačítko . stiskni EL|M (vy|učovací) t|ačítko k Vy|oučení nebo aktivováni LCD kuzoru
umístěného na niŽší stupnici, rovnou ved|e spodního ID kurzoru.

Funkce ELIM m Že blt použita pro pravu kaŽdého mÓdu diskriminace.
NapŤík|ad: když je nechtěnÝ cí| |oka|izován během h|edání, stiskněte EL|M t|ačítko k Vytvoiení
,,záiezu..(vymaŽe grafické po|e) a tím vy|ouěíte signa|izaci nechtěného cile

Všechny modifikace diskriminace které udě|áte kdyŽ je detektor v CUSToM mÓdu budou
zapamalovány i když bude detektor vypnut' Naopak Všechny změny v ALLJV|ETAL,
JEWELRY REUCS a ColNS reŽimech budou vráceny do továrního nastavení když se
detektor vypne.
tačíí<o P|NPo|NT (URČ|T) . stiskněte a dŽte t|ačítko k urěení piesného umístění cí|e, kle.y je
ještě ukryt v zemi, stěně nebo V jiné stavbě.

ztratíte náušnici, pÍepněte AcE 250 do cUsToM mÓdu. Vezměte druhou (neztracenou)
náušnici a pri scanování si všimněte, kde se obieví |D cí|e kdyŽ ji naleznet.e. Dále, pouÉi1e
D|scR|M |lačítko k pohybu lD kuzoru v|evo a Vpravo. st|aae ELIM t|ačítro k vymázánÍiCD
kurzoru V záÍézu diskriminační stupnice, kde je Io kurzor cí|e znázorněn kdyŽ by|a náušnice
nalezena. AcE 250 je nyní naprogramován k h|édání jen chybějící náušnicě. Vše je za|oŽeno
na nastaveni odpovídaiící vodivosti z druhé náušnice z páru.

T|ačítko' ELlM mŮŽe b}it také užito pii ripravě 
"záčezu.. diskriminační stupnice k odmítnutí

zv|áŠtního druhu kovového odpadu,zatímco detekuje Všechen da|šÍ koi' Když se objevi
kovovÝ odpad zatímco h|edáte' jednoduše st|aěte EL|M knof|ík k vvtvoiení záŤezu' ímístě
kde je |D kuŽor cí|e ktery signa|izuie prítomnosl kovového odpadu. PiíŠtě AcE 25o

pii na|ezenI stejného druhu odpadu nebude Vydávat žádny zvukovÝ signá|'
REuc.s . PAMÁTKY mÓd - je navÉen k vy|oučení odpadu normálně spojeného s hledáním
RELlc (památky)' zatímco detekuje VŠechny spráVné cí|e v niŽším rozšahu vodivosti, 'iakootovo a mosaz.



MANUAL
pro detektory ACE 150 a 250
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ACE dily

KsestaveníAcE15onebo25oneisoupotÍebnéŽddnénástroje,VdodávcejsouobsaŽené 4ksM
baterií.

Pied komp|etaci vašeho AcE detektoru se ubezpečle, Že máte kompletní soubor součástek, kterÝ
zahmuje:

Kontrolnl pane| s s-prď|ovÝm drŽákom
Vrchní di| (kovová trubka)
spodní dí| (p|astová trubka)
2x plaslová za|išťovací matka
2x pod|oŽka
íx pr chozí p|astovÝ šroub
Cívka s kabe|em

Jest|iže nějaká ěást chybí, prosím kontaKuÍe vašeho místního obchodníka.

7
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2. AcE sportovní sIuchátka +1612400
$14.95

tato h|adká' |ehká sportovní s|uchátka' s 1/4.'adaptérem, jsou navÉena zv|áště pro AcE
detektory, poh|cují vnější h|uk pro Větší kva|itu zvukového signá|u

AcE baseba|| čep|ce #16631o0
$9.95
tato 1007o bav|něná čepice okrášlená ze|enÝm |ogem Garrettovo obchodní značky vepŤedu,
červená a ze|ená AcE obchodní značka na straně a ze|ená garett'com na opačná. oodáVá
se s pÍíjemnÝm Ve|cro pásem Vzadu.

Píipojte kabe|ovou spojku do koneKoru V tě|e detektoru a rukou bezpečně dotáhně|e.

Všechny AcE detektory jsou dodávány s bateriemi insta|ovanÝmi za posuvnÝm krytem.



AcE áruka & servis

Váš AcE detektor má zár,Jku 24 měsicŮ, na dily a práci, a|e záruka nepokďVá zničení zpŮsobené
změnou, uzpftsobením, nedba|ostí, nehodou nebo nespráVnÝm používáním.

V piípadě, že narazíte na prob|émy s vaším ACE detektorem prosím pieětěte si tuto príručku
uŽivalele a opatrně se ubezpečie, jest|i neni detektor funkčni kv li ruěnímu nastavení piístfoje. Na
AcE 250' zmáčkněte a držte t|ačítko PoWER po dobu 10 Vteiin k náVratu do továrního nastavení.

Piedtím než Vrátí|e váš AcE detektor do továrny se ujistěte Že máte:

1. Zkontro|ované Vaše balerie, vypínače a spojky. slabé baterié jsou nejběŽnější pÍíčina se|hání
detektoru.

2. Kontaklujte Vašeho obchodnika, zv|áště jest|iŽe nejste
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dostatečně obeznámenÝ s AcE detektory.

PŤiloŽte dopis s p|nÝm popisem problému a podmínek pŤi kten'ch se Vyskytuje.

V|oŽte Vaše jméno, adresu a te|efonni čis|o kde jste mezi 8:30 a 16:00 k zastiŽení.

opatmě zaba|te detektor do jeho p vodního oba|u nebo da|ší vhodné krabice' Ujistěte se. Že
je Ťádně zaba|en. Neposí|eÍe stopky nebo s|uchátka, jestIiŽe néjsou souěást prob|ému. Buďe
si jistí že Vracíte Všechny cívky.

6. Doprava:

Garett Metia| DetectoÍs
Hobby Repair Department
1881 W State Stret
Garland, TeEs75042
USA
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MŮžete Vo|at Garret|ovo oddělení s|užeb pro zákazníky na 1-800.527.40í 1 (U's'A.) nebo 1.972.494-
6151 (mimo U.s.A.) jest|iŽe máte nějaké da|ší otázky.

Prosím dejte naš|m technik m piib|iŽně jeden t}iden od pijetí na proh|ídku a opravu Vašeho detektorL,
p|us da|ší tÝden pro dopravu zpět. Všechno Vybavení Vám bude vráceno pies UPs nebo ba|íkovou
poštou' v piípadě Vašeho souh|asu Vám bude zboŽí zas|áno |etecky nebo sběrnou |eteckou ba|íkovou
poštou.

Mez|národní zákazníci
doporučujeme našim mezinárodním zákazník m kontaktovatjejich místní obchodníky kvt]|i opravám
a záručním sluŽbám a lak se vyhnout vysokfm cenám mezinárodní pčepravy. Jest|iŽe nevíte kde
lokaIizovat vašeho místnÍho obchodníka prosím kontaktujte Garrettovu továmu na 1.972-49+6151
nebo e-mailem na S-ale$@oarett.com.
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4.

5.

NiŽší citlivost použijte v |oka|itách kde se deteKor chová nevyrovnaně kv |i nadměrnému kovovému
odpadu' vysoké minéÍa|izaci p dy, s|ané Vodě na p|ážích nebo piítomnosti da|šího detektoru kov '

3. t|aěítko MoDE . stiskem t|ačítka MoDE si mťJŽete vybrat jeden ze |čí poŽadovanÝch
h|edacích reŽim :

C All-Metal Mode. ce|okovovÝch mÓd . tento reŽim je navÉen k detekování kaŽdého typ kovu
a měl by byt uŽíván V pÍipadě' kdyŽ chcete najít Všechny kovové piedměty nebo kdyŽ je
materiá| poŽadovaného predmětu neznámÝ'

Piepněte do ce|okovového mÓdu, iest|iŽe potÍebu'iete pomoci pÍi h|edání cí|e' jehoŽ signá| je
nes|učite|nÝ. (označením Nes|uěitehé signá|y mys|íme kovovÝ odPad' kterÝ je V blízkosti
dobrého cí|e).

. Jewelry Mode (mÓd k|enot ) . tento reŽim je navržen k hledání klenot jako jsou prsteny,
pouta, hodinky
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a náhrde|níky. lgnoruje nejvíce kovového odpadu jako jsou uzávěry od láhvi a hiebÍky.

. Coins Mode (mince) - tento reŽim je navÉen k Vyh|edáVání Všech typ mincí s vy|ouěením
kovového odpadu jako je že|ezo, |ahvové uzávěry. uzávěry od p|echovek a da|ších objekt ,
které pii h|edání mincí normá|ně neh|edáte. Některé uzáVěry od plechovek a jejich kusy
nemohou bÝl z de|ekce vyÍazeny. PÍi hledání m Žete očekáVat, Že také najdete něKeré
kovové odpady.

14



V prípadé, Že objevenÝ cí| bude V míslě kde na diskriminaěni stupnici by| Vytvoien záiez
(odstraněno grafické pole) neus|yšíte ŽádnÝ zvukovÝ signá|. (ta ob|ast niŽši stupnice, kde není
viditehé Žádné gÍaÍické po|e).

Goin Depth . h|oubka mince nebo cí| v podobné Ve|ikosti, bude zobrazena na LcD
obrazovce. H|oubkaje zobrazena, kdyŽ na LcD stupnici se zobrazí 2||,4.|nebo 6+ pa|ce.
PrejíŽdějte nad cí|em cívkou Ve vÝši 1", aby 

'ste 

dostali z p dy co nejpiesnější VÝs|edek.
Low Battery |ndicator- inaixabÍ s|abé baterie - kdyŽ jsou baterie s|abé, tak se zobrazí
ukazatel s|abé baterie. Pro co nej|epší vÝkon' nahraďe staré baterie kvalÍtními alka|ickÝmi
M bateÍiemi. Nabíjecí N|MH baterie m že|e také použít' a|e s kratší Životností. M Žele
očekáVat od 20 do 40 hodin práce V záVislosti na typu bďerií'

Baterie Wméníte tak' Že |ehce posuřle posuvnÝm krytem na tě|e detektoru. Pokud nebudete
jednotku pouŽívat dé|e než 30 dn prosím odstraĎte baierie z AcE!
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(viz dnna 10t

8' Headphono Jack- koneKorkos|uďlátk|]m - k AcE mohou bÝt piipojene s|uchátka s '|/4..
koneklorem, ktery m Že b t v|oŽen do konektoru na|ezeného na zadní slraně detektoru.

9. Tone |D . tÓn lD - produkuje od|išné tÓny zaloŽené na vodivosti :

o vysoko vodivé cí|e (iako U's. mince) produkují jedineěn! tÓn zvonu.
. stÍedně Vodivé cí|e (jako jsou k|enoly' nikly a mezinárodní mince)' produkují

standardní zvukovÝ signál.
o nízce vodivé cí|e Úako ie Železo a hÍebíky) produkují h|ubokÝ tÓn.

o.

AcE 250 možnosti

AcE 250 zahrnuje tyto piidané moŽnosti' které nejsou v ACE 150 imp|ementovány:

í. roWER t|ačítko . stisknutím a uvo|něnim tlačítka na jednotce začnete znovu h|edání se
stejnÝm nastavením a modiÍikací užíVanou diíve neŽ byla jednotka Vypnuta. KdyŽ je PoVvER
t|ačítko st|ačeno a drŽeno po 10 vteiin AcE 250 se vrátí do továrního doporuěeného
nastavení Ve Všech MÓDECH.
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Target |o - zobrazí ilustrace mincí' kov a kovového odpadu pro rych|ou, optickou kontro|u
hledání.

Vrchni stupnice . Vrchní stupnice, kde ID kuzor cí|e je pii hledáni zobrazován. sk|ádá se
z dvanáďi (12) grafickÝch ěásti pro piesněiši detekci ID cí|e a diskriminaci.

coin DePth {h|oubka mince) 'ie rozšíŤena do čtyi (4) indikátor h|oubky včetně 2'', 4.., 6'' a 8+
oalce.

sensit|v|ty (cit|ivost) - AcE 25o má osm (8) stupř cit|ivos|i nastavení pro pŤesnější h|oubku a
zjištění cí|e.

Baterie stavovÝ indikátor - LcD disp|ej nepčetrŽitě ukazuje roveĚ ba|erií.

1E
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