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Az  MX  Sport  specifikációi 
 

Detektor típusa Több célra alkalmazható 

Súly 1,81 kg 

vízálló Igen 

Háttérvilágítás Igen 

Állítható rudazat Igen 

Összeszerelt hossza minimum 41" (1m) 

Összeszerelt maximális hossz 50" (127 cm) 

Újratölthető rendszer Nincs a csomagolásban 

Elemek AA x 8 

fejhallgató-csatlakozó 1/4" adapterrel 

kartámasz Szabályozható 

Kartámasz szíj tartalmaz 

Kezelőegység rögzítése Normál 
Frekvenciák száma 1 

Frekvencia 13.8 kHz 

Gyári Jótállás 2 év 

Használati utasítás Igen 

Keresőszonda méret  
Keresőszonda alak  
Keresőszonda felépítése 
Keresőszonda típusa 

10" (24,5 cm) 
Kerek 
nyitott 
DD 

Cserélhető keresőszonda Igen 

vízálló keresőszonda Igen 

Vízálló keresőszonda Igen 

Opcionális keresőszonda megvásárolható 

Kijelző típusa LCD 

Keresési módok száma 7 

Keresési módok 

-Minden fém 
-Érmék, ékszer,  
-tengerpart 
-relikvia,  
-kutató mód,  
-fémmel szennyezett terület,  
-pontkeresés  

Technológia egyfrekvenciás VLF 

Fémszűrés Szabályozható 

Alaphang Igen 

Érzékenység Szabályozható 

Talajkiegyenlítés (rögzített) 
 
Talajkiegyenlítés (automatikus) 

Igen 
 
Igen 

Tárgy beazonosítása Igen 

Programozható céltárgy beazonosítás Igen 

Fémtárgyra vonatkozó beazonosítási 
szegmensek száma 20 

Mélység kijelzés Igen 

Pontkeresés üzemmód Igen 

Hangerő Szabályozható 

Hangjelzések Igen 

Hangjelzések száma 22 

Alacsony töltöttség figyelmeztetés Igen 

Elem élettartam Több mint 20 óra 
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Összeszerelés 

keresőszonda 

Fémmentes 
alátétek 

Szorítózár 
 
 
 
 
 
 

Üvegszálas rúd 
 
 
 

Műanyag 
csavar + 
anya 

 
Középső 
rúd 

 
 
 
Keresőszonda
-kábel 

 
 
 
 

1. Távolítson  el  minden  alkatrészt  a  dobozból  és  ellenőrizze  összeszerelési  
rajzot, hogy megvan-e  minden  alkatrész. 

2. Helyezze  a  fekete  gumi  alátéteket  az  üvegsálas  rúdra;;  majd  szerelje  fel  a  
keresőszondát.   Kizárólag   fémmentes   alátéteket   és   műanyag   csavart,   ill.  
anyát  használjon  a  keresőszonda  rögzítésekor. 

3. Helyezze  az  alsó  rudat  a középső  rúdba  úgy,  hogy  a  rugós  gombbal  egy  
irányba  álljanak  a  hossz-beállító  furatok.  Kézzel  húzza  meg  a  
szorítócsavart,  hogy  ne  legyen  laza a rudak  kapcsolódása. 

4. Helyezze  be  a  középső  rudat  a kézi  markolat  részébe.  Kézzel  húzza  
meg  a  szorítócsavart,  hogy  ne  legyen  laza  a rudak  kapcsolódása. 

5. Tekerje fel a rudazat mentén  körkörösen  a  keresőszonda  kábelét,  
ügyelve  arra,  hogy  a  szonda  oldalán  először  a  rúd  felett  haladjon  el  a  
kábel.  Csatlakoztassa  a  kábelt  a  kezelőegység  hátoldalán.  Ha  
megvizsgáljuk  a  kezelőegység  hátulját,  akkor  a  csatlakozót  a  jobb  oldalon  
találjuk.  Húzza  meg  a  rögzítő  gyűrűt  kézzel,  biztonságosan. 

6. Csúsztassa  be  a  tépőzáras  pántot  kartámasz  nyílásaiba.  Miközben  a  kar  
helyzetét  a  kartámaszban  a  megfelelő  pozícióban tartja, hajtsa vissza a 
tépőzáras  pántot,  méghozzá  csak  annyira  feszesen,  hogy  bármikor  
kihúzhassa  a  karját  belőle. 
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kézi  rögzítőcsavar    Kezelőegység 
Kijelző 

Fejhallgató-
csatlakozó 

 
 
 

Kezelő  gombok 
 

Tépőzáras  karpánt 
 
 
 
 

 
 

Keresőszonda  
csatlakoztatása 

 
 

Markolat 
 
 

Elemtartó  
fedőrésszel. 

 
7. Fogja  meg  a  detektort  és  lengesse  a  szondát  a  talajon.  Ha  azt nem  érzi  

kényelmesnek,  állítsa  be  az  alsó  rudat  a  megfelelő  pozícióba.  Az  az  
ideális  helyzet,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  egyenesen  álljon,  és  ezen  
testtartásban  tudja  lengetni  a  szondát  a  föld  felett,  tehát  anélkül,  hogy  
előre  hajolna. 

8. Helyezze  a  nyolc  "AA"  méretű  elemet  az  elemtartóba  óvatosan  megfigyelve  
a + és  - jelzésű  polaritás  jelzést  az  elemtartó  belsejében.  Helyezze  be  az 
elemeket  a  megfelelő  sorrendben.  Szorítsa  meg  az  elemtartó  záróját. 

 

Elemekkel kapcsolatos tippek 
• Az  MX  Sport  akár  40  órát  is  működik  (háttérvilágítás  nélkül)  nyolc  db.  

minőségi  "AA"  méretű  elemmel. 
• Ajánljuk,  hogy  mindig  jó  minőségű  "AA"  alkáli elemeket használjon.  

Minőségi  újratölthető  NiCad,  NiMH,  vagy  más  hasonló  "AA"  méretű  
elemekkel  is  működik,  míg  azok  feszültsége  max.  1,5  Voltos.  Nem  ajánlott  
olyan  elemeket  használni,  melyek  töltöttsége  több  mint  2  Volt  (elemenként). 

• Az   akkumulátor   élettartama   változhat   az   akkumulátor   típusától,  
minőségétől,  az  üzemi  hőmérséklettől,  és  a  háttérvilágítás  használatától.  
A   beépített   hangszóró   hangerejének   csökkentése,   vagy   fejhallgató  
használata  meghosszabbítja  az  elemek  élettartamát. 
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Ismerkedés  az  MX  Sport-tal 
 

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló  gombot.  A  bekapcsolás  után,  a  detektor  
alapértelmezett üzemmódba  kapcsol,  azaz  az  "érme  és  ékszerek"  
üzemmódba. 

2. Lengesse  a  szondát  jobbról  balra,  miközben  azt  a  vízszintesen  és  közel  
tartja a talajhoz. Minden egyes lengetés  fedje  át  az  előzőt  legalább  50%-
kal. 

3. Ha  egy  célpontot  lokalizál,  azt  a  gép  egy  egyértelmű  hangjelzéssel  jelzi.  
Többször lengesse  a  keresőszondát  a  tárgy  közepe  felett,  és  vegye  
figyelembe  a  kijelzőn  megfelelő  fémazonosítási  számot  és  a  mélységet  
is. 

4. Ha  a  szám  olyan  értéket  mutat,  amit  érdemes  kiásni,  nyomja  meg  és  tartsa  
lenyomva  a  Pinpoint  (pontkereső)  gombot  (√  /  X).  Ha  egyszer  megérinti  a  
pontkeresés  gombot,  akkor  az  ebben  a  módban  hagyja  a  készüléket.  
Miután  pontosan  kimérte  a  tárgy  helyét  ne  felejtse  el  újból  egyszer  
megnyomni  a  pontkeresés  gombot,  hogy  visszatérjen  a  korábbi  keresési  
módba. 

5. Amikor  az  MX  Sport  DD  keresőfejjel  használja  a  pontkeresést,  akkor  tárgy  
közepe  egy  képzeletbeli  vonalon  helyezkedik  el  a  keresőszonda  
közepén.  Épp  ezért  fontos  meghatározni, hogy ezen a hosszanti vonalon 
a lokalizálás  jelzése  a  keresőszonda  elején  hol  kezdődik,  ill.  annak  végén  
hol  végződik.  Ha  az  opcionális  koncentrikus  keresőszondát  használjuk,  
úgy  a  szonda  közepén  lesz  a  tárgy  középpontja. 

6. Lengesse  a  szondát  a  célterület  felett  lassan,  egy  "X"  mintát  leírva.  A  
legerősebb  hangjelzéskor  és  a  legkisebb  mélységjelzésnél  található a 
tárgy  középpontja. 

7. Gyakorolja  ezeket  a  mozdulatokat  egy  a  talajra  fektetett,  látható  
fémtárggyal. 

8. Mindig  óvatosan,  a  terepviszonyoknak  megfelelően  ásson.  Töltse  mindig  
vissza  a  kiásott  lyukakat  és  távolítsa  el  az  esetlegesen  talált  szemetet  
egy  megfelelő  kis  erszénybe.  Azzal,  hogy  a  nyílt  területeken  nem  hagyja 
ott  a  szemetet  és  a  nem kívánt  lyukakat,  továbbra  is  megengedett  lesz  
Ön  és  mások  részére  is  a  fémkeresőzés  az  adott  területen. 

 

 

 
Kezelőgombok 
Az MX Sport  működik  "kereső",  valamint  a  "beállítás"  módban  is.  Ez  annyit  
jelent,  hogy  a  detektor  továbbra  is  ad  hangjelzést,  ha  a  "beállítás"  módban  
vagyunk,  de  a  kijelzőn nem jelennek meg a kereséssel  kapcsolatos  
információk. 
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Bekapcsoló gomb: bekapcsolja a MX Sport -ot.  Ha  megérinti  a  bekapcsoló  
gombot,  miközben  a  detektor  be  van  kapcsolva,  bekapcsol  a  háttér  fény  is.  Ha  
nyomva  tartja  a  bekapcsoló  gombot,  az  MX  Sport  lekapcsol. 

 
 

Keresési mód 
Az  MX  Sport  bekapcsoláskor  egyből  keresés  (Search)  üzemmódba  lép.  Ilyenkor  
a  kezelőegység  gombjai  a  következő  feladatokat  látják  el: 
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Alaphang hangerejének  növelése. 
 
 
Alaphang hangerejének  
csökkentése. 
 
 
 

Érzékenység  növelése. 
 
 
 
Érzékenység  növelése. 
 
 
 
Pontkeresés  be/kikapcsolása. 
Nyomva  tartva  addig  üzemel 
pontkeresés  üzemmódban, 
amíg  el  nem  engedi  a  gombot. 
 
 

 
Megnyomásával  zárolható,  vagy 
feloldható  a  talajkiegyenlítés.   
Nyomva  tartva  az  aktuális  talajhoz 
hangolja  (kompenzálja)  a  gépet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnyomásával  belép  a 
beállításokba. 

Az  alaphang  beállítása  közben  a  
kijelzőn  a  „THRESH”  felirat  
látszódik,  az  aktuális  hangerőt  
pedig  a  kijelző  középen  számokkal  
jelzi. 

Az  érzékenység  beállítása  közben  
a  kijelzőn  a „SENS”  felirat  
látszódik,  az  aktuális  
érzékenységet  pedig  a  kijelző  
középen  számokkal  jelzi.  Ha  az  
érzékenységet  10-ig  növeljük,  a  
„BOOST”  felirat  látszódik,  mely  a  
hangerő  felerősítését  jelzi. 

Ha  használatban  van  a  pont-
keresés,  úgy  a  „PINPNT”  felirat  
jelenik  meg.  A  középső  számkijelző  
pedig  a  tárgy  mélységét  jelzi.  Egy  
rövid  gombnyomással  visszatérhet  
a  beállított  keresés  üzemmódba. 

Ha  zárolja  a  talajkiegyenlítést,  úgy  
a  „LOCKED”  felirat  jelenik  meg,  
valamint a TRACK felirat alatt egy 
lakat  lesz  látható.  A  zárolás  
feloldásakor  a  „TRKING”  felirat  
jelenik  meg  és  eltűnik  a  lakat  ikon.  
Ha  a  gép  elvégezte  az  aktuális  
talajkiegyenlítést,    akkor  a  kijelzőn  
a  „GRABBd”  felirat  látjató.  Ebben  
az  üzemmódban    (Ground  Grab  
mode)  a  számkijelző  a  „relatív  talaj-
fázis”-t jelzi.   

 



 

 

 
 

Beállítások  (Options)  gomb  funkciója 
Ha  a  felhasználó  megnyomja  az  "Options"  gombot,  miközben  keresési  
üzemmódban  van,  az  MX  Sport  belép a beállítások  üzemmódba.  Mint  fentebb  
említettük,  az  ”Options” mód  csak  a  kijelzőre  van  kihatással.  Az  MX  Sport  
továbbra  is  ad  hangjelzést,  ha  közben  egy  tárgyat  lokalizálunk.  Az  MX  Sport  
automatikusan  kilép  az  "Options"  (beállítások)  módból  kb.  10-15  másodperccel  a  
legutolsó  gomb  megnyomását  követően.  Az  "Options"  üzemmódban  a  
kezelőegység  gombjai  a  következő  feladatokat  látják  el: 
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Előrelépés  a  menüben. 
 
 
Visszalépés  a  menüben. 
 
 
Az  aktuális  beállítás  értékét  
növeli  a  menüben. 
 
Az  aktuális  beállítás  értékét  
csökkenti  a  menüben. 
 
 
Amennyiben  az  aktuális  beállítás  
megengedi, ezzel a gombbal 
lehet  a  beállított  értéket  aktiválni,  
vagy kikapcsolni. 
 
Nincs  semmilyen  funkciója  a  
beállításoknál. 
 
Kilépés  a  beállításokból. 

A  menü  kör  alakú  – a  hangerő  
és  a  reset  opciók  egymás  mellett  
találhatók. 
 
 
 
 
Minden  beállításnál  használható,  
kivéve  a  RESET-nél. 
 
 
 
 
 
Használható  a  DISC,  SALTRK, 
INCHES/METRIC, IRNGNT, 
VCO  és  a  RESET  beállításnál. 
 



 

 

 

Beállítások 
Az  alábbi  táblázat  az MX  Sport  rendelkezésre  álló  beállításainak  lehetőségét  mutatja. 
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Megnev. Leírás Min Max Megjegyzés 

VOLUME Hangerő 
0 30 

 

THRESH Alaphang 
0 20 

 

DISC Fémszűrés A +/- gombok segítségével állíthatók be a fémszűrési zónák. 
A „Pinpoint” (pontkeresés) gomb megnyomásával be-, vagy kikapcsolhatjuk a 

kijelölt szűrési zónát. Ha a zóna kiválasztó kurzort néhány másodpercig az 
adott zóna alatt hagyjuk, akkor a kijelzőn a ”DISC” felirat eltűnik és egy rövid 
leírás jelenik meg azzal kapcsolatosan, hogy milyen tárgyak találhatók az 
adott zónában. (pl. GOLD - arany, QUARTR – amerikai negyeddolláros, stb.)  
A DISC menüpontban, minden zóna, a zónakiválasztó kurzortól balra 
kiszűrhető, és az összes többi elfogadható, ehhez tartsa a pontkereső 
gombot rövid ideig nyomva. A teljes fémszűrés megszüntethető, ha a 
zónakiválasztó kurzort a legalsó zónára léptetjük, majd a pontkereső gombot 
nyomva tartjuk. 

TONE Hangazonosítás 1 20 A középső szám a hangok számát jelzi ki a kiválasztott Tone 
ID üzemmódban. Beállítható 1-, 2-, 4-,8-, and 20-hangú 

üzemmód. Kizárólag azon programoknál használható, ahol a 
fémszűrést alkalmazunk. 

VCO 
ON/NO 
VCO 

VCO (feszültség 
vezérelt oszcillátor) 
Kizárólag All Metal 
üzemmódban 

Be-/kikapcsolja az All Metal VCO audio-t.  Kizárólag All Metal programoknál 
használható. 

SAT SAT beállítás 0 6  A SAT bellítására szolgál, kizárólag All Metal üzemmódokban. 

Magasabb SAT értékeknél gyorsabb az érzékelés, lassabb 

értékeknél pedig lassabb. Kizárólag azon programoknál 
használható, amelyek All Metal audiot használnak. 

PRGRAM Program Ezzel lehet megváltoztatni az  MX-Sport keresőprogramjait. A következő 
programokat választhatja ki: Coin & Jewelry, All Metal, Beach, Prospecting, 

Hi Trash, és a Relic. 



 

 

 
 

Beállítási  lehetőségek- folytatás: 
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IRNGNT Vastárgy által 
előidézett 

"morranás" 
hangjelzés 

OFF 
KI ON 

BE Bekapcsolja a vastárgyak által előidézett "morranás" 
hangjelzést All Metal audio üzemmódban. Kizárólag All Metal 
audio programoknál használható. 

SALTRK Sós talaj 
kiegyenlítése 

OFF 
KI ON 

BE Magas sótartalmú talajon lehet be- és kikapcsolni.  
Leginkább tengerparti keresés, valamint alkáli sókat 
tartalmazó talajon használandó. Beach (tengerpart) 
programban ez az opció automatikusan bekapcsol. 

FREQ Frekvencia eltolása,  
megváltoztatása 

-3 7 Az MX-Sport üzemi frekvenciája változtatható meg ezzel a 
beállítással. Leginkább akkor használandó, ha 2 MX-Sport 

detektor üzemel egymáshoz közel, ezzel kiküszöbölhetők az 
interferenciák. 

LIGHT 
Kijelző 
háttérvilágossá-

gának fényereje 

0 5 Beállítható a kijelző háttérvilágításának fényereje. 

Amennyiben az értéket 0-ra állítjuk, kikapcsol a 
háttérvilágítás. A bekapcsoló gombbal történik a 
bekapcsolása, visszakapcsoláskor az alapértéken, azaz 3-as 

erősségen világít. 
INCHES/ 
METRIC Mélység kijelzés Beállítható, hogy a lokalizált fémtárgy mélységét hüvelykben, vagy cm-ben 

jelezze ki. 

RESET Gyári 
alapbeállítások 
visszaállítása 

Ezzel a funkcióval  a kezelő az MX-Sport minden programját és beállítását 
visszaállíthatja a gyári alapbeállításra. 



Kereső  programok 

 

 

 

A  keresési  programok  elérése  úgy  lett  kialakítva,  hogy  egyidőben,  villámgyorsan  
több  beállítást  is  megváltoztathasson.  Ezek  közül  néhány  a  menüből  
hozzáférhető  (pl.  fémszűrés),  néhány  viszont  nem  (pl.  a  kiválasztott  hangjelzés  
megváltoztatása).  Az egyes  üzemmódok  gyári,  alapértelmezett  beállításai  az  
általános  használatra  lettek  konfigurálva. 

 
A  menüben  történt  beállítások  módosítása  minden  alkalommal  mentésre  
kerülnek,  amikor  a  felhasználó  megváltoztatja  azokat,  ezek  kapcsolás  után  is  
elmentve maradnak.  Ha  a  gépet  a  gyári  alapbeállításokra  állítja  vissza,  úgy  
minden  üzemmód  a  visszaáll  a  gyári  beállításra. 
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Audio Fémszűrés Részletek 

Coin & Jewelry 

(Érme és ékszer) 
Discrimination 

(szűrés) 
Minden negatív VDI számjelzésű 
tárgyat kiszűr. Alapbeállításként 1-hangú üzem. 

All Metal 

(Minden fém) 
All Metal 

(Minden fém) Nincs  

Beach 

(Tengerpart) 
Discrimination 

(szűrés) 
Minden negatív VDI számjelzésű 
tárgyat kiszűr. 

Alapbeállításként 4-hangú üzem, 
valamint bekapcsolt sós talajra 
vonatkozó talajkiegyenlítés 

Prospecting 

(Kutató mód) 
All Metal 

(Minden fém) Nincs 
Alapbeállításként a vastárgyak által 
előidézett "morranás" hangjelzés be 

van kapcsolva. 

Hi Trash 

(Fémhulladékkal 

erősen 
szennyezett 

területre 
hasnzálandó 
üzemmód) 

Discrimination 

(szűrés) 
Minden +15 VDI számjelzésű 
tárgyat kiszűr. Alapbeállításként 4-hangú üzem. 

Relic 

(Relikvia) 
Mixed (Both) 

Vegyes (mindkettő) 
Minden -10 VDI számjelzésű 
tárgyat kiszűr. 

Alapbeállításként 2-hangjelzéssel 
különbözteti meg a tárgyakat. 



 

 

 
 

Funkciók  (részletes  leírás) 
 

 

Kezelés 
Normál  keresés  közben,  a  kényelem  érdekében,  két  működés  közben  
is  gyorsan  állítató  gomb  áll  rendelkezésére:  az  érzékenység  és  az  
alaphang gomb. 

 
ÉRZÉKENYSÉG:  (SENSITIVITY)  Keresés  közben  (az  összes  keresési  
módban)  megnyomhatja  a + és  - gombokat,  ezzel  beállíthatja  az  az  MX  
Sport  érzékenységét.  Ha  az  érzékenység  túl  magas,  erős  zavarjeleket  
hall,  mely  megnehezíti  a  céltárgyak  pontos  lokalizálását.  Ezeket  a  
zavarokat  általában  a  talaj,  vagy  külső  elektromos  interferencia  váltja  ki.  
A  túl  magasra  állított  érzékenység hamis  jeleket  is  eredményezhet.  
Ilyenkor  az  érzékenység  kis  csökkentése  javítja  a  teljesítményt.  Amikor  
viszont  a  talaj  és  a  külső  körülmények  lehetővé  teszik,  növelje  az  
érzékenységet, hogy a  gép  mélyebbre  "lásson".  Megjegyzés:  kevés  
terület teszi  lehetővé  a  maximális  érzékenységet. 

 
ALAPHANG: Az  MX  Sport  hatékonyan  használható  alaphanggal,  vagy  
anélkül  is.  Az  alaphang  gyakorlatilag  egy  állandó 
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folyamatos  háttérhang.  Minden  keresési  módnál,  a  felfelé  és  lefelé  
mutató  nyilakkal  állítható  be  az  alaphang.  A  legalacsonyabb  0  beállítás,  
a  néma  alaphanggal  történő  keresés.  Az  alaphang  használata  több  
információt  nyújt  azzal  kapcsolatosan,  hogy  mit  is  "lát"  a  fémdetektor.  
Egyes  kiszűrt  tárgyak,  ill.  egyes  jellegzetes  talajok  gyakran  okozzák  az  
alaphang  elnémulását.  A  keresés  irányának  megváltoztatása  
korrigálhatja  ezt  a  rendellenességet ilyen  talajon.  A  néma  keresés  (nincs 
alaphang)  előnye  az,  hogy  jobban  tudunk  fókuszálni  a  lokalizálandó 
tárgyakra.  Ellentétben  régebbi  fémdetektorokkal,  nincs  összefüggés  a  
felderítési  mélység  és  az  alaphang  használatával.  Azonban  azok,  akik  
használják  az  alaphangot keresés közben,  hajlamosak több  tárgyat  
találni,  mint  azok, akiket nem figyelmeztet az alaphang  megváltozása  az  
egyes  anomáliákra  – pl.  két  egymás  melletti  fémtárgyra – ezért  is  
érdemes  több  figyelmet  szentelni  az  ilyen  tárgyak  ellenőrzésére. 

 
 

OPTIONS- nyomja  meg  az  OPTIONS  gombot,  a  fel  és  le  nyilak  
segítségével  válassza  ki  a  azon  beállítást,  melyet  konfigurálni  szeretne.  
A + & - gombokkal  végezheti  ezen  beállításokat. 

 
 

Összefoglaló: 
Nyomja meg az Options gombot,  és  használja  a  nyilakat,  hogy  láthassa  az   
összes  beállítási  lehetőséget;;  nyomja  meg  a  + & - gombot  az  adott  beállítás 
megfelelő  konfigurálásához.  Ugorjon  a  következő  beállításhoz, 
vagy lépjen  ki  a  kereséshez.  A  készülék  automatikusan,  saját  maga  is  kilép   
a  beállításokból,  kb.  10-15  másodperc  után.  Egyszerűen  nyomja  meg  ismét 
az  Option  gombot,  ha  további  beállításokat  szeretne  eszközölni. 

 
 

A  keresés  (Keresési  üzemmód)  folytatódik  akkor  is,  amíg  a  beállítások  
módban  van.  Miután  mindent  beállított,  az  Options gomb ismételt  
megnyomásával  kiléphet. 
 

 
A  beállítási  lehetőségek  némileg  eltérőek  lehetnek,  attól  függően,  hogy  
mely  keresési  üzemmódban  van.  Például:  a  minden  fém  kijelzése  (All  
Metal),  a  kutató  üzemmód  (Prospecting),  és  a  relikvia  (Relic)  
üzemmódok  eltérőek az  All  Metal  beállításhoz  képest. Az olyan 
funkciók,  mint  önszabályozó  alaphang  (SAT)  és  feszültség  vezérelt  
oszcilláció  (VCO)  csak  akkor  jelennek  meg,  amikor  az  valamelyik  All  
Metal  mód  van  használatban.  Ezek  a  funkciók  nem  befolyásolják  a  
fémszűrésre  vonatkozó  beállításokat,  ezért  ezek  a  beállítási  
lehetőségek  itt  nem  jelennek meg. 
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Kijelző  &  kezelőgombok 
 

BE- és  KIKAPCSOLÁS 
Nyomja  meg  röviden  MX  Sport  be-/kikapcsoló gombját  a  
bekapcsoláshoz.  Ha  bekapcsolt  állapotban  újból  röviden  megnyomja  a  
bekapcsoló gombot,  úgy  be- ill.  kikapcsolhatja  a  háttérvilágítást.  Ha  
egy  másodpercig  nyomva  tartja  a  BE-/KIKAPCSOLÓ  gombot  akkor  az  
MX Sport kikapcsol. 
Options  gomb:  nyomja  meg  a  beállítások  kiválasztásához.  A  fel  és  le  
nyilakkal  választhat  a  rendelkezésre  álló beállítások  közül.  A + vagy - 
gombbal  beállíthatja  az  adott  konfigurációt.  Válasszon  egy  másik  
beállítási  lehetőséget  az  Options gomb  újbóli  megnyomásával,  vagy  
várja  meg,  míg  automatikusan  kilép  a  beállításokból  a  gép  (10-15 
másodperc). 

 
√  /  X:  Pontkereső  (Pinpoint)  üzemmód.  Néhány  menü  szekvenciánál is 
használható. 
A  Search  (keresés)  módban  a   + és  a  - az  érzékenység  beállítását  
szolgálja;;  az  Options-ba  belépve,  ezekkel  konfigurálhatók  a  
beállítások. 

 
TALAJKIEGYENLÍTÉS 
Az  MX  Sport  automatikusan,  magától  beállítja  a  talajkiegyenlítést  /  
talajkompenzációt,  alkalmazkodik  a  talajváltozásokhoz  és  a  mineralizált  
talajhoz.  A  talajkiegyenlítés  és  a  keresés  közben  fellépő  változó  talaj-
mineralizáció  kompenzálása  teljesen  automatikusan  történik.  Az  
automatikus  talajkiegyenlítés  javítja  a  teljesítményt,  ha  a  normál  talajon  
dolgozik,  ahol  a  természetben  előforduló  mineralizáció  folyamatosan  és  
fokozatosan  változik. 
A  helyenként  erősen,  vagy  foltokban  mineralizált  talaj  (akár  
természetben  előforduló  körülmények  között,  akár  nem)  hibákat  és  
instabilitást  okozhat  az  automatikus  talajkiegyenlítéskor  (ez  a  jelenség  
hasonlít  ahhoz,  amikor  egy  adott  területen  az  érzékenység  túl  magasra  
van  beállítva).  Ha  a  stabilitás  nem  tér  vissza, akkor  sem,  ha  kissé  
csökkenti  az  érzékenységet,  akkor  annak  oka  valószínűleg  a  talajban  
foltokban  megjelenő  magas  mineralizáció.  Ezen  problémás  területeken  a  
kereséskor  a  talajkiegyenlítést  egy  fix  értéken  zárolja.  Az  ilyen  talajon  
ezt  gyakrabban  is  elvégezheti,  míg  meg  nem  szűnnek  a  zavarok,  vagy  
csökken  az  instabilitás. 

 
A talajkiegyenlítés  zárolása  a  TRACK  gomb  megnyomásával  történik.  
Azonban  a  zárolt  talajkiegyenlítés  is  kritikusan  befolyásolhatja  a  stabil  
működését.  A  TRACK  gombot  nyomva  tartva,  a  detektor  bekapcsolja  a  
Ground  Grab  funkciót,  ilyenkor  a  kijelzőn  a  talaj  által  gerjesztett  
fémtárgynak  megfelelő  azonosítási  szám  jelenik  meg,  valamint  a  
mélység  mérő  jelzi ennek  befolyásoló  erejét. 
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• 1  megoldás:  a  helyzetek  80%  -ában  a  talajkiegyenlítést  zárojla,  
amint  a  detektort  bekapcsolja.  Ezzel    jobb  teljesítményt  ér  el  az  
ilyen  nehéz,  foltokban mineralizált területeken.  Ha  közvetlenül  
bekapcsolás  után  zárolja  a  talajkiegyenlítést,  akkor  a  
talajkiegyenlítés  leginkább  a  magas  ferrit  (magas  vas)  tartalmú  talaj  
okozta  zavarokat  szűri  ki. 

• 2  opció:  Az  esetek  20%  -ában,  természetes  de  leginkább  
mesterséges,  erősen  mineralizált  foltok  okozhatnak  nehézséget,  ha  
bekapcsoláskor  zároltuk  a  talajkiegyenlítést.  Ezeken  a  területeken,  
keressen  egy  nagyon  mineralizált  foltot,  amely  jellemző  az  összes  
többi  foltokra,  majd  lengesse  felette  a  keresőszondát  6-12 
alkalommal  (vagy  addig,  amíg  már  nem  ad zavaró  jelet),  és  nyomja  
meg  a  TRACK  gombot.  Ebben  az  esetben  a  felhasználó  ezen  
erősen  mineralizált  területen  zárolja  a  talajkiegyenlítést,  így  minden  
hasonló  foltot figyelmen  kívül  fog  hagyni  a  gép  (azaz  nem ad rá  
jelzést). 

Ha ezen foltokban a mineralizáció  meghaladja  tipikus  talaj  
ásványianyag-szintet,  azaz  gyakorlatilag  fém  ércet  tartalmaz,  akkor  a  
talajkiegyenlítés  ezen  területen  nem  lehetséges.  Ilyenkor  még  az  
érzékenység  csökkentése,  vagy  a  fémszűrés  növelése,  segíthet  a  nem 
kívánt  zajok  kiszűrésében.  Egyes  régiókban,  pl.  a  gyepvasérc  (vasban  
gazdag  kövek)  meghaladhatja  a  legerősebb  mineralizált  talaj  által  
előidézett  zavarokat  is,  ezt  már  semmilyen  fémdetektor  sem  tudja  
megszűrni.  Bármely  fém  (arany,  ezüst,  réz,  nikkel,  alumínium,  stb.)  is  
megtalálható  a  fém  ércek  (kövek)  formájában  is.  Így  tehát  csakis  a  
fémszűrés  növelésével  és  az  érzékenység  csökkentésével  lehet  ezen  
zavaró  jeleket  csökkenteni. 
Az  MX  Sport  valós  időben  méri  és  kompenzálja  a  talaj  mineralizáltságát.  
Ki-, majd  bekapcsolás  után,  automatikusan  kikapcsol  a  zárolt  
talajkiegyenlítés.  Erre  azért  van  szükség,  hogy  a  gép  érzékelhesse  az  új  
talajinformációkat.  Ha  a  "Beach"  - tengerpart  üzemmódba  kapcsolunk, 
majd vissza, (ez egy eltérő  talajkiegyenlítő tartomány)  azzal  is  ki  lehet  
kapcsolni  a  zárolt  talajkiegyenlítést.  Ha  a  tengerpart  (Beach)  
üzemmódba  kapcsol,  majd  ismét  vissza,  akkor  azzal  is  kikapcsolhatja  a  
zárolt  talajkiegyenlítést. 

 

SENSITIVITY  (ÉRZÉKENYSÉG) 
Használatával növelheti  vagy  csökkentheti  a  tárgyakra  kapott  jelzéseket,  
ill.  csökkentheti  a  külső,  elektromos  interferencia  okozta  zavarjeleket.  A  
maximális  mélység  az  adott  területen  a  legmagasabb  érzékenységi  
fokozaton  érhető  el.  (Kevés területen  lehet  csak  maximális  
érzékenységgel  dolgozni). 1-10  közötti  beállítások  állnak  rendelkezésre.  
Ha  az  érzékenysége  10-re  állítja,  az  a  hangerő  fokozását  is  aktiválja,  
(folyt.  köv.  old.) 
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Kijelző  &  kezelőgombok 
amely  felerősíti  a  kisebb  hangjelzéseket  is.  A  hangfelerősítés  célja,  hogy 
maximális  pontossággal  lokalizálhassunk  gyenge  jeleket  is,  ez  ellenben  
nem  kimondottan  jól  használható  átlagos  talajon  történő  keresés  esetén.  
A  csökkentett  érzékenységre  gyakran  szükség  van,  hogy  rossz  
talajviszonyok,  vagy  magas  elektromos  interferenciás  területeken  is 
használhassuk  a  detektort. 
Ha  a  talaj  nagyon  erősen  mineralizált  (általában  magas  a  vastartalma),  
a  csökkent  érzékenység  gyakran  növeli  felderítési  mélységet  is.  Fontos  
a  maximális  teljesítmény  elérésének  érdekében,  hogy  megtaláljuk  azt  
az  érzékenységi  szintet,  amely  biztosítja  a  sima,  stabil  működés  és  a 
céltárgy  könnyű  beazonosítását.  Néhány  terület  ellenben  lehetővé  teszi  
a  maximális  érzékenységi  beállítást  is. 
1. A megszokott  keresés  közben  nyomja  meg  a + gombot az 

érzékenység  növelésére;;  ill.  nyomja  meg a - gombot, mellyel 
csökkenti  az  érzékenységet.  Az  MX  Sport  -tal gyorsan  és  
kényelmesen  állíthatja  felfelé  vagy  lefelé  az  érzékenységet,  a  
használat  során  nem  kell  belépni  ehhez  az  Opciók-ba.  Az  aktuális  
érzékenység  beállítása  röviden  megmutatja,  hogy  a  VDI  szám  
általában  hol  jelenik  meg. 

2. Érzékenység  beállítás  nem  szerepel  "Options"-ban, csak a  + vagy - 
gombokkal,  kilépve  a  beállítások  módból. 

 
PROGRAMOK 
A  "program"  egyes  opciók  teljes  választéka,  mely  a  speciálisan  
beállított  és  céltudatos  keresés  lehetőséget  biztosítja. 

 
Így  jelöl  ki  egy  programot: 
1. Nyomjuk  meg  az  Options  gombot,  majd  a  felfelé  és  lefelé  mutató  

nyilak  segítségével  válassza  ki  a  programot. 
2. nyomja meg +  & - válassza  ki  a  kijelölt  programot. 
3. Nyomja  meg  az  Opciót  ismét,  hogy  visszatérjen  a  normál  

kereséshez,  vagy  várja  meg,  amíg  magától  kilép  (10-15  másodperc). 
 

Érme  és  ékszerek: Ez  az  elsődleges  kereső  program,  mely  
általános  célú  kereséshez  használható.  Ha  általános  talajviszonyok  
mellett  keres  érméket,  ékszereket,  vagy  bármilyen  más  nemesfémet,  és  
szemhulladék  kiszűrésére  van  szüksége,  úgy  az  "érme  és  ékszerek"  
(Coin  &  Jewelry)  üzemmód  ezeket  (kisebb  vastárgyakat,  kis  alufóliát)  
már  alapból  kiszűri.  A  fémszűrés  testre  is  szabható  ebben  az  
üzemmódban;;  lásd:  fémszűrés. 
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Tengerpart: A tengerpart  (Beach)  program  jellemzője,  hogy  
kiegyenlíti  a  vezetőképes  nedves,  vagy  sós  talajokat.  Mindig  a  Beach  
beállítást  használja,  ha  egy  sósvizű  strandon  keres.  És  mivel  sok  
műtrágya  vezetőképes  tulajdonsággal  rendelkezik  ha  nedves,  az  
erősen  trágyázott  mezőgazdasági  területeken  is  szükség  lehet  
Tengerpart  üzemmódra,  ha  nedves  a  talaj.  A  "Salt  Track"  (sótartalmú  
talajkiegyenlítés)  funkció  hozzáadható  bármely  programhoz  a  
beállítások  segítségével.  Egyszer  lehet,  hogy  a  sótartalmú  
talajkiegyenlítés  funkciót  a  Relic  módban  kell  használnunk,  amikor  sok  
műtrágyát  tartalmazó  nedves  szántóföldön  keresünk,  máskor  pedig  a  
kutató  (Prospecting)  móddal  kell  alkalmaznunk, ha olyan sivatagos 
területen  keresünk,  ahol  alkáli  só  van  jelen. 
Minden  fém: A  minden  fémet  kijelző  (All  Metal)  programot  akkor  
használja,  ha  minden  fémtípust,  beleértve  a  kisebb  vas-/acél  tárgyakat  
is  fel  szeretné  kutatni.  Ez  leginkább  akkor  használandó,  ha  földterületek  
acél  jelzőpontjait,  műúton  elszórt  vasszegeket,  elveszett  
acélszerszámokat  szeretnénk  megtalálni.  Minden  fém  (All  Metal)  egy  
sokkal  kiválóbb  kereső  program  ilyen  célokra,  mint  pl.  a  pontkereső  
funkció,  amely  beépített  elektronikus  segédeszközök  segítségével  nem  
épp  ideális  az  ilyen  általános  keresésre.  A  "minden  fém"  (All  Metal)  
használatakor  is  lehetőség  nyílik  a  VCO  audio  használatára,  így  
fémtárgy  mérete  és  mélysége  befolyásolja  a  hangjelzést. 
Relikvia: (Relic)  optimalizált  keresi  feltételeket  biztosít  az  elhagyott  
táborok  és  tanyák  felkutatásához. Ilyenkor nagyon alacsony a 
fémtartalmú  szemét  kiszűrése. 
Fémhulladékkal  erősen  szennyezett  terület: (High Trash) 
Egyes  területeken  (különösen  a  nyilvános  területeken)  nagyon  sok  a  
fémhulladék.  Fémhulladékkal  erősen  szennyezett  területek  hatékony  
felkutatásakor  a  fémszűrést  (a  szemét  kiszűrése  végett)  szükséges 
magasabbra  állítani.  Ha  nehézségbe  ütközik,  mivel sok  a  fémtartalmú  
szemét  az  adott  területen,  próbálja  ki  a  "High  Trash"  funkciót. 
Kutató  mód:  Leginkább  aranyrögök  felkutatására  szolgál.  Szintén  
nagyon  jó  eredményeket  érhetünk  el  ezzel  az  üzemmóddal,  ha  más  
típusú  természetben  előforduló  fémek  után  kutatunk,  pl.  réz,  ezüst,  
nikkel, stb. 
Pontkeresés:  (Pinpoint) akkor eljött  a  kiásás  ideje,  nyomja  meg  a  
"Threshold",  mely  egy  állandó,  folyamatos  háttérhang.  A  √/X  gombbal  
kapcsolható  be  a  pontkeresés  mód.  A  pontkeresés  más,  mint  az  "All  
Metal"  mód,  mivel  sajátos  tulajdonságokkal  rendelkezik,  mely  a  lokalizált  
tárgy  közepének  pontos  meghatározását  segíti.  A  pontkeresés  módból,  
a  pontkeresés  gomb  gyors  megnyomásával  villámgyorsan  átválthat  a 
keresés  módba.  Egy  másik  megoldás  az,  ha  a  pontkeresés  gombot  
addig  tartjuk  nyomva,  amíg  a  pontkeresést  végezzük,  majd  elengedjük.  
A  pontkereső  (Pinpoint)  mód  nem  ajánlott  az  általános  kereséshez. 
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GYÁRI  ALAPBEÁLLÍTÁSOK  VISSZAÁLLÍTÁSA 
1. Gyári  alapbeállítások  visszaállítása: 
2. Nyomja  meg  az  OPTION  gombot,  majd  a  felfelé  és  lefelé  mutató  nyilakkal   

jelölje  ki  a  "RESET"-et. 
3. Nyomja  meg  és  tartsa  lenyomva  a  Pinpoint  gombot. 
4. Ekkor  minden  visszaáll  a  gyári  beállításokra. 

 
Fémszűrés 
Az MX Sport minden programja a  fémszűrés  beállításával  kezdődik,  
mely  már  gyárilag  úgy  van  beállítva,  hogy  az  a  legtöbb  kincsvadászati  
körülményeknek  megfeleljen. 

 
Az  MX  Sport  képes  a  fémtárgyakat  azok  
vezetőképességének  felmérése  alapján  elfogadni  vagy  
kiszűrni.  A  lokalizált  tárgy  vezetőképességét  a  kijelzőn,  
a  VDI  skálán  is  jelzi  (VDI  =  Vizuális  Fémszűrés  
Kijelzés)  ún.  VDI  hivatkozási  számokkal.  Ha  
megtanulja,  hogy  egyes  tárgyak  következetesen  
milyen  egyedi  VDI  számokat  mutatnak,  akkor  
eldöntheti,  hogy  a  VDI  tartományon  belül  mely  
tárgyakat  fogad  el,  vagy  szűr  ki. 

 
Előfordul,  hogy  különböző  tárgyak  hasonló  VDI  
számmal  jelentkeznek.  Például  egyes  arany ékszerek  
méretüktől  és  típusuktól  függően  ugyanazon  VDI  
számtartományba  esnek,  mint  a  különböző  méretű  és  
típusú  alumínium  tárgyak.  Ha  a  tárgy  mélyebben  
fekszik,  az  azt  sugallja,  hogy  nagyobb  valószínűséggel  
arany;;  a  nem  túl  mélyen  fekvő  tárgyak  legtöbbször  
alumíniumra  utalnak.  Ezért,  mivel  a  sokféle  
aranyötvözet  létezik,  s  mindez  különböző  méretben,  
ahhoz,  hogy  megtaláljon  minden  arany ékszert,  
várhatóan  sok  ólomtárgyat  és  kupakot  is  ki  fog  ásni. 
A  fémhulladékokra  (pl.  vasra)  a  gép  legtöbbször  más  
hangjelzést  ad,  mit  az  elfogadott  "jó  tárgyakra".  A  
legtöbb  esetben,  a  vas  csak  egy  "szakadozó"  hangot,  
vagy  semmilyen  hangot  sem  ad,  míg  az  elfogadott  jó  
céltárgyak  egy  egyértelmű,  tiszta  hangjelzéssel  
jelentkeznek. 
 

A  kijelző  ilyenkor  ugyan  segíthet,  de  egy  szakadozó,  nem  egyértelmű  és  
tiszta  hang  nagy  valószínűséggel  egy  kiszűrt,  de  még  épp  megszólaló  
hangjelzést  produkál.  Ha  problémája  van  ezeken  töredezett  hangok 
felismerésével,  próbálja  meg  más  szögben  és  más  sebességgel  
lengetni  a  szondát  a  tárgy  felett,  ezzel 
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az  eljárással  (összehasonlítva  az  előző  hangjelzést)  könnyebben  fel  
tudja majd ismerni,  hogy  még  mindig  rossz,  vagy  esetleg  egy  jó,  hangot  
hall-e.  Minél  inkább  a  tárgy  középpontja  felett  lengeti  a  szondát,  annál  
pontosabb  jelzést  ad  a  készülék.  Ehhez  használja  a  pontkeresőt  (nyomja  
meg  a  √/X  gombot  és  keresztező  mozgásokkal  keresse  meg  a  tárgy  
közepét,  majd  ismét  nyomja  meg  a  √/X  gombot,  s  - immár  a  pontosan  a  
tárgy  felett  lengetve  a  keresőszondát - figyelje  meg  a  hangjelzést  és  
nézze  meg  a  kijelzőn  megjelenő  értéket. 
Ha  egy  fémtárgyra  nem  azt  a  hangot  adja  v.  számjelzést  mutatja  a  gép,  
mint  ami  várható  volt,  akkor  a  fém  általában  egy  egyedi  ötvözet.    Egy  
példa:  Egy  ötvözött  acél  palack  kupak  esetében,  az  évek  során  a  kupak  
vastartalmának  egy  része  elkorrodál,  míg  a  jobb  (nem  vas)  ötvöző 
anyagok  megmaradnak,  melyek  jó  jelet  produkálnak.  (Egy  nagyon  régi  
kupak  pl.  valószínűleg  egy  érmének  megfelelő  jelzést  ad.)  Minél  tovább  
vannak  az  ilyen  ötvözetek  a  földben,  annál  több  a  vas  korrodál  el  
belőlük,  és  annál  inkább  dominál  a  jobb,  nem  vas  ötvöző anyag, melynek 
vezetőképessége  is  jobb,  így  a  fémdetektor  "jó  tárgynak"  látja.  Tény,  
hogy  a  talajviszonyok,  a  korróziós  tényezők,  a  mélység,  és  egyéb  tények  
is  ronthatják  az  hangjelzést  és  kijelzőn  leolvasható  számokat,  valamint  a  
fémszűrési  beállításokat.  A  fémszűrés  megfelelő  használata  azonban  
még  így is  felére  csökkenti  az  ásással  töltött  időt.  A  lényeg  az,  hogy  
szűrje  ki  a  legelterjedtebb  fémhulladékokat  és  fogadja  el  a  leggyakoribb  
jó  fémeket.  Az  MX  Sport  20  szűrési  tartománnyal  rendelkezik.  A  lehető  
legjobb  fémszűrés,  már  gyárilag  be  van  állítva  az egyes  kiválasztott  
programokban. 

 
A  fémszűrés  testre szabása: 
Néha  ellenben  szükséges,  hogy  testre  szabjuk  a  fémszűrés.  A  
vastárgyak  - leginkább  ha  nagyobbak  - valószínűleg  az  az  egész  
skálán  megjelenhetnek,  szakadozó  hangjelzéssel.  A  vastárgyak  
tekintetében  csak  az  alsó  vastartomány  szűrhető  ki  (kisebb  
vastárgyak).  Amennyiben  egy  adott  területen  folyamatosan  talál  olyan  
tárgyakat,  melyek  nem  kívánatosak,  úgy  azonosításuk  után  szűrje  ki  
ezt  a  tartományt. 
1. Nyomja  meg  az  Options  gombot  és  a  fel  - le nyilak segítségével  

válassza  (szűrje)  ki  a  nem  kívánt  tartományt. 
2. A  + vagy - gombokkal  válassza  ki  azon  tartományt,  amelyet  

módosítani  kíván,  a  villogó  kurzor  segítségével.  Nyomja  meg  a  
pontkereső  gombot  a  tartomány  elfogadáshoz  vagy  kiszűréshez.  
A  pontkereső  gombbal  változtatható  meg,  hogy  a  kívánt  
tartomány  kiszűri-e  (látható  kijelzés  az  adott  sávban),  vagy  hogy  
elfogadja-e  (nincs  kijelzés  az  adott  sávban). 

3. Nyomja  meg  az  Options  gombot  a  kilépéshez,  vagy  várjon  10-15 
másodpercig,  az  automatikus  kilépéshez. 
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Fémszűrés  tippek:  A  fémszűrés  (DISC)  menü  beállításban,  ha  a  
zónát   kiválasztó   kurzort   egy   adott   zóna   alatt   hagyjuk   néhány  
másodpercig,  a  megjelenített  szöveg  meg  fog  változni  "DISC"-ről,  egy  
rövid  leíró  szöveggé,  mely  tudtunkra  adja,  hogy  milyen  tárgyat  lehetne 
találni  az  adott  zónában  (pl.  GOLD - arany, QUARTR - negyeddolláros  
érme,  stb.) 

 
A  DISC  menüpontban,  minden  zóna,  a  zónakiválasztó  kurzortól  balra  
kiszűrhető,  és  az  összes  többi  elfogadható,  ehhez  tartsa  a  pontkereső  
gombot  rövid  ideig  nyomva.  A  teljes fémszűrés  megszüntethető,  ha  a  
zónakiválasztó  kurzort  a  legalsó  zónára  léptetjük,  majd  a  pontkereső  
gombot nyomva tartjuk. 

 
Hangerő 
A  hangerő  beállítással  állíthatjuk  be,  hogy  mennyire  hangosan  jelezzen  a  
készülék  egy  fémtárgyra.  Az  MX  Sport  elegendően hangos az 
egészséges  hallású  embereknek.  A  gyengén  halló  embereknek  célszerű  
inkább  fejhallgatót  használni. 

 
A  hangerő  beállítása: 
1. Nyomja  meg  az  Options  gombot,  és  a  fel  +  lefelé  mutató  nyilakkal  

jelölje  ki  a  Volume-t  (hangerőt). 
2. A  +  és   - gombokkal  válassza  ki  a  kívánt  hangerőt. 
3. Nyomja  meg  az  Options  gombot  a  kilépéshez,  vagy  várjon  10-15 

másodpercig,  az  automatikus  kilépéshez. 
 
 

Reject Volume (REJ VOL) 
A  fémszűrés  általában  elnémítja  a  hangjelzést  azon  fémtárgyak  esetén,  
amelyeket  kiszűrtünk.  Ennek  ellenére  néhány  kiszűrt  fémtárgy  
produkálhat  töredezett  hangjelzéseket. 

 
REJ  VOL  (hangerő  elnémítása)  lehetővé  teszi  a  felhasználó  számára,  
hogy a  kiszűrt,  de  esetleg  töredezetten  hallható  hangjelzések  hangereje  
sokkal alacsonyabb legyen, mint az elfogadott fémtárgyakra  adott  
hangjelzés.  Keresés  közben  ez  a  funkció  lehetővé  teszi,  hogy  a  kezelő  
nagyon  halkan  hallja,  és  azonnal  felismerje  a  kiszűrt  fémekre  adott  
töredezett  hangjelzést,  és  lassabban,  esetleg  más  szögből  leellenőrizze, 
hogy nincs-e esetleg egy "jó  tárgy"  közvetlenül  egy  "kiszűrt  fémtárgy"  
mellett. 
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0   = Alap hangerő fémszűrés esetén A kiszűrt fémek hangja elnémított. 
10 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 10%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál. 
20 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 20%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál.  
30 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 30%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál.  
40 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 40%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál.  
50 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 50%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál.  
60 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 60%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál. 
70 = a kiszűrt fémek esetleges töredezett hangereje 70%-kal halkabb az elfogadott tárgyaknál. 

 
Minden  tárgyra  100  %-os  hangerőt  akkor  kapunk,  ha  minden  típusú  
fémet  elfogadunk  (nincs  szűrés),  vagy  All  Metal  (minden  fém  kijelzése)  
üzemmódba  kapcsoljuk  a  detektort. 

 
Azonban  All  Metal  (minden  fém  kijelzése)  módot  - de ide tartozik a 
kutató-üzemmód  is- ezek  a  hangbeállítási  programok  (némítás,  halkítás)  
nem  befolyásolják.   
 
A  hangerő  némítása (csökkentése)  csak  azon  üzemmódokban  
használható,  ahol  fémszűrést  alkalmazunk. 

 
 

Alaphang 
Az  MX  Sport  használható  néma  keresésre  is  (azaz  nem  ad  hangjelzést,  
amíg  egy  elfogadott  tárgyat  nem  lokalizál),  de  használható az 
alaphanggal  is  (állandó,  folyamatos  háttérhang),  de  ez  a  beállítás  
független  és  nem  befolyásolja  a  maximális  érzékelési  mélységet.  
Ennek  ellenére  az  alaphanggal  történő  keresés  több  információval  
szolgál  arra  vonatkozóan,  hogy  mit  is  "lát"  a  detektor.  Az alaphang 
elhalkulása,  vagy  elnémulása  jelezhet  egy  kiszűrt  tárgyat,  vagy  utalhat  
egy  talaj  anomáliára.  Az  ilyen  pontokra  koncentrálva,  gyakran  egy  jó  
tárgy  található  egy  fémhulladék,  vagy  kiszűrt  fémtípus  közelében. 

 
Az  alaphang  beállítása: 
Egyszerűen  keresés  közben  nyomja  meg  a  fel  és  le  nyilakat,  a  
beállítások  gomb  mellett,  az  alaphang  beállításához. 
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Opcionálisan,  a  menüben  is  beállítható: 
1. Nyomja meg az Options  gombot,  és  a  fel  +  lefelé  mutató  

nyilakkal  jelölje  ki  a  Threshold-ot (alaphangot). 
2. A  + és  - gombokkal  állítsa  be  az  alaphang  hangerejét.  Az  

alaphangot  a  lehető  legcsendesebbre  állítsa,  amíg  még  
éppen  hallható. 

3. Nyomja  meg  az  Options  gombot  a  kilépéshez, vagy  várjon  10-15 
másodpercig,  az  automatikus  kilépéshez. 

 
Azonosító  hang,  avagy  Tone  ID 
A  hangmagasság,  azaz  a  hangfrekvencia  minden  fémtárgyat  azonosító  
tartományra  külön-külön  beállítható,  ez  az  ún.  azonosító  hang,    avagy  
"Tone ID". 
A  fémtárgyakat  azonosító  tartományra  külön-külön  beállítható  
hangmagasság  segítségével  gyorsan,  a  hangjelzés  alapján  tudomást  
szerezhetünk  arról,  hogy  milyen  fémet  érzékel  a  detektor  keresés  
közben,  anélkül,  hogy  a  kijelzőre  néznénk. 
Amikor  a  hangazonosítás egyetlen hangmagasságot  jelez  csak,  akkor  
minden  elfogadott  fémtípust  ugyanazon  hangmagasságon  jelzi  a  
készülék, keresés  közben.  Ha  a  fémszűrés  van  kapcsolva,  akkor  
kiszűrt  tartományban  érzékelt  fémtípusra  nem  kapunk  semmilyen  
hangjelzést.  A  kiszűrt  fémtípusokra  tehát  nem  jelez  a  készülék  
semmilyen hangot (csend). 

 
A  hangazonosítás  beállítása: 
1. Nyomja  meg  az  Options  gombot,  és  a  fel  +  le  nyilak  segítségével  válassza  ki  a  

Tone ID-t. 
2. A  + és  - gombokkal  válassza  ki  a  kívánt  hangazonosítás  típusát. 
3. Nyomja meg az Options gombot a  kilépéshez,  vagy  várjon  10-15 

másodpercig,  az  automatikus  kilépéshez. 
 

Tone  ID  beállítások 
1-Tone  (hang):  Minden  tárgyra  azonos  a  hangjelzés  (nincs  hangazonosítás  - no tone 
ID). 

2-Tone  ID  (hangazonosítás):  Vastárgyakra  mély-,  minden  egyéb  
fémtárgyra  egy  magasabb  hangjelzést  kapunk. 
4-Tone  ID  (4  hangú  azonosítás): 
• Vas (legalacsonyabb) 
• Fólia  és  üdítős kupakok 
• Amerikai  5  centes  érme  (75%  réz  és  25%  nickel) 
• Érmék  (legmagasabb  
hang) 8-Tone  ID  (8  hangú  
azonosítás): 
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• Nagy vas (legalacsonyabb) 
• Kis  vastárgy 
• Fólia  /  apró  aranytárgy 
• Amerikai  5  centes  érme  (75%  réz  és  25%  nickel) 
• Üdítős  kupak 
• Csavaros kupak 
• Cink  /  Amerik.  indiánfejes  1  centes 
• Amerik.  10  centes,  1  dolláros  érme  (legmagasabb  hang) 

 
20 Tone- 20  hangú  azonosító: 
A  20  szegmens  mindegyike  külön  hangjelzést  ad  (kiszűrt  zónák  is),  a  
vas  a  legalacsonyabb,  a  legmagasabb  pedig  az  ezüst  dollár. 

 
Mélység  egységek 
Az  MX  Sport  a  tárgy  mélységét  hüvelykben  vagy  metrikusan  (cm-ben)  képes  
megjeleníteni. 
1. Nyomja  meg  az  Opciók  gombot  és  használja  a  fel  és  le  nyilakat  a  

hüvelyk,  vagy  cm  mértékegység  kiválasztásához. 
2. a  + és  - gombok  segítségével  válassza  ki  a  kívánt  mértékegységet. 
3. Nyomja  meg  az  Options  gombot  a  kilépéshez,  vagy  várjon  10-15 

másodpercet  az  automatikus  kilépéshez. 
 

Háttérvilágítás 
Az  MX  Sport  egy  kijelzőjén beállítható  a  háttér  világítás  is,  melyet  
rossz  fényviszonyok  között  használhat.  A  háttérvilágítás  használata  
csökkenti  az  akkumulátor  élettartamát  (nagyjából  10%  - 20%-kal), 
ellenben  használata  bizonyos  körülmények  között  szükséges  lehet.  A  
keresés  közben  érintse  meg  a  röviden  a  be-/kikapcsoló  gombot  a  
háttérvilágítás  kiválasztásához. 

 
Egy  másik  módja  a  háttérvilágítás  bekapcsolásának  az,  ha  megnyomja  
az  Options  gombot,  majd  a  felfelé  és  lefelé  mutató  nyilak  segítségével  
kiválasztja  a  LIGHT  (fény)  funkciót,  ezután  a + és  - gombokkal 
válassza  ki  a  háttérvilágítás  kívánt  intenzitását.  Nyomja  meg  az  
Options  gombot  a  kilépéshez,  vagy  várjon  10-15  másodpercet  az  
automatikus  kilépéshez. 

 
Frekvenciaeltolás 
Két  vagy  több,  ugyanazon  a  frekvencián  üzemelő  fémdetektor  egymás  
közelében  interferenciát  okoz. 
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Kissé  megváltoztatva  (eltolva)  az  MX  Sport  frekvenciáját,  az  ilyen  
interferenciák  kiküszöbölhetők,  így  más  MX  Sport  detektor  és  egyéb  
más  detektor  is  működtethető  a  közelben.  Interferencia  más  fém  
detektor  által  gerjesztett  interferencia  általában  egy  folyamatosan  
pulzáló,  vagy  recsegő  hangjelzéssel  nyilvánul  meg.  Kicsit  arra  hasonlít,  
amikor  egy  szemetesebb  területen  túl  magasra  állítjuk  az  
érzékenységet,  azzal  a  különbséggel,  hogy  ezek  szabályos,  pulzáló  
zavarjelek. 

 
Amikor  úgy  látja,  hogy  egy  másik  fémdetektor  interferenciát  okoz,  
végezze  el  a  következőket:  Nyomja  meg  az  Opciók  gombot,  majd  a  
felfelé  és  lefelé  mutató  nyilak  segítségével  válassza  ki  a  Frequency  
(frekvencia)  beállítást.  A   + és  a  - gombok  segítségével  válassza  ki  az  öt  
rendelkezésre  álló  frekvencia  egyikét.  Az  MX  Sport  csak  nagyon  kis  
mértékben  változtatja  meg  a  frekvenciát,  nem  annyira,  hogy  az  az  
mérhető  érzékenység-,  vagy  mélységvesztéssel  járna  - kizárólag  csak  
annyira,  hogy  kiküszöbölje  más  fémdetektorok  interferenciáit. 

 
Sótartalmú  talaj 
Az  MX  Sport  egy  egyfrekvenciás  (VLF)  fémdetektor  (VLF  =  nagyon  
alacsony  frekvencia)  A  drágább,  többfrekvenciás  és  pulzusindukciós  
fémdetektoroknak  némi  előnyük  van  a  nedves,  áramvezető  képességű  
(sós)  talajon.  Ennek  ellenére  az  MX  Sport  is  kiváló  eredményeket  
biztosít  az  ilyen  nedves,  áramvezető  képességű  sós  talajokon.  Az  MX  
Sport  "Beach"  (tengerpart)  programja  egy  újratervezett,  átdolgozott  
talajkiegyenlítést  használ  a  nedves,  sós  homokban,  mivel  ha  a  só  
nedves,  hasonló  vezetőképességekkel  bír,  mint  egy  fémtárgy. 
De  más   helyzetekben   is   szükség   lehet   a   sós   talaj   kiegyenlítésére,  
éppen  ezért  minden  programhoz  hozzákapcsolható  ez  az  üzemmód,  
legyen  az  a  Relic  (relikvia)  vagy  Prospecting  (kutató)  program.  Ez  az 
üzemmód   az   Options-ba   belépve   hozzáadható   vagy   leválasztható  
bármely  programról. 
Aki  relikviákat  keres,  az  sokszor  megfordul  mezőgazdasági  
területeken,  szántóföldeken.  Ezek  mezőgazdasági  területek,  ha  
nedvesek  és  erősen  trágyázottak,  hasonlóan  vezetik  az 
elektromosságot,  mint  a  nedves  só.  Ha  erősen  trágyázott,  nedves  
mezőgazdasági  területeken  kutat,  adja  hozzá  a  Relic  programhoz  a  
Salt  Track  (sótartalmú  talaj  kiegyenlítése)  funkciót.  Sivatagi  régiókban  
is  gyakran  találhatók  jó  aranyrög  lelőhelyek  területén  alkáli  (só)  foltok.  
Ha  hozzáadja  a  kutató-programhoz (Prospecting) a Salt Track 
(sótartalmú  talaj  kiegyenlítése)  funkciót,  úgy  ezen  alkáli  sókat  
tartalmazó  foltokon  is  hatékonyan  kereshet  aranyrögöket,  még  akkor  is,  
ha nedves a talaj. 
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A Salt Track  (sótartalmú  talaj  kiegyenlítése)  funkció  hozzáadása  
bármely  programhoz: 
1. Nyomja  meg  az  Options  gombot,  és  a  fel  és  lefelé  mutató  

nyilakkal  jelölje  ki  a  Salt  Track  -et. 
2. A  + & - gombokkal  válassza  ki  az  1-es  számot  a  sós  talaj  

kiegyenlítéséhez,  vagy  a  0-t a  normál  talajkiegyenlítéshez. 
Gyakran  a  puha,  homokos  területen  több  só    gyűlik  össze,  mint  a  
környező  homokos  területeken.  Mivel  ezek  a  foltok  kiemelkedő  
vezetőképességgel  rendelkezhetnek,  az  MX  Sport  valószínűleg  
hangjelzést  ad  rá,  függetlenül  attól,  hogy  nem  található  semmilyen  fém  a  
talajban.  Ha  egy  "ésszerű"  hangjelzést  hallunk,  amely  ellenben  
pontkereséskor  nem  mutat  különösebben  "éles"  középpontot,  esetleg  
egy  nagyobb  területre  terjed  ki,  tehát  nem  úgy  viselkedik,  mint  egy  
tipikus  fémtárgy,  akkor  valószínű,  hogy  felhalmozódott,  nedves  sót  
találtunk;;  hagyja  figyelmen  kívül  és  folytassa  a  keresést. 

 
Továbbá,  ha  vízparton  a  hullámvonal  mentén  használja  a  detektort,  
előfordulhat  az  is,  hogy  a  beáramló  és  visszahúzódó  hullámoknál  is  
hallható  egy  bizonyos  fokú  hangjelzés.  A  legjobb,  ha  teljesen  a  vízben,  
vagy  teljesen  kint  a  parton  használja  keresésre  a  készüléket.  Sok  
esetben  előfordul,  hogy  egy  természetes  kimosódáskor  (pl.  
hullámveréskor,  sok  összegyűlt  nehézfém  verődik  ki  egy  csíkban,  vagy  
egy foltban) amely  vagy  a  víz  szélén,  vagy  a  strandon  jelenik  meg.  Más  
szóval,  a  természetes  kimosódás  gyakran  hagy  fémtárgyakat  a  kitörő  
hullámok  után  (a  tengerparton),  vagy  visszahúzza  a  vízbe.  Egy  árapály-
ciklus  táblázattal  és  türelemmel,  100%-ban  végigkutathatja  a  
tengerpartot. 

 
Érdemes  lehet  kikapcsolni  sós  területekre  vonatkozó  funkciót  (amely  0  
a  tengerparti  üzemmódban)  ha  édesvízi  strandokon  keresünk  (ahol  
nincs  só  jelen).  A  kiterjesztett  talajkiegyenlítést,  mely  a  sós  talaj  
kiegyenlítéséhez  használandó,  nem  javasolt olyan helyeken 
alkalmazni,  ahol  nem  találhatók  nedves,  sós  területek  (ahol  
talajviszonyok  nem  rendelkeznek  áramvezető  képességgel).  Csak  
akkor javítja  a  keresési  teljesítményt  ez  a  funkció,  ha  áramvezető  
talajviszonyok vannak jelen. 

 
AZ ALL METAL PROGRAM  JELLEMZŐI 
SAT (Önbeálló alaphang) 
A  SAT  kizárólag  az  All  Metal,  a  Relic,  és  kutató  programoknál  működik  
és  csak  akkor  jelenik  meg  az  választható  opciók  között,  amikor  az  egyik  
ilyen program van bekapcsolva. 
A  SAT  használatakor,  az  All  Metal  programoknál  mozgásban  kell  lennie  
a  keresőszondának,  hogy  lokalizálhassa  a  fémtárgyakat.  Ha  valamely  
lokalizált  fémtárgy  felett  hosszabb  időtartamra  megáll  a  
keresőszondával,  akkor  a  lokalizált  tárgyat  is  talajként  fogja  érzékelni  a  
készülék,  így  nem  fog  rá  ezután  hangjelzést  adni.  Tehát  még  egyszer:  a  



 

 

SAT  használatakor  a  keresőszonda  mindig  legyen  mozgásban  és  ne  
állítsuk  meg  egy  lokalizált  tárgy  felett.  Ha  egy  All  Metal  programban  
keres,  kötelezően  használja  az  alaphangot,  a  maximális  felderítési  
mélység  elérése  érdekében.  All  Metal  módban  (SAT  nélkül)  az  alaphang  
időről  időre  elhalkulhat,  vagy  felhangosodhat  mivel  minden  kis  változás  a  
talajban  hatással  van  rá. 
Ugyan   hallhatók   az   alaphangban   ezen   csekély   bekövetkező  
változások,  de  ezek  nem  elég  jelentősek  ahhoz,  hogy  a  felhasználó  
módosítsa  annak  beállításait.  A  SAT  automatikusan 
kezeli  az  alaphangot,  szabálytalan  körülmények  fellépésekor  rendszeres  
(ütemezett)  időközönként  megfelelően  visszaállítja  azt.  Ezek  az  időzített  
intervallumok felgyorsulhatnak, vagy lelassulhatnak,  annak  érdekében,  
hogy az alaphang megfeleljen a talajviszonyok gyors vagy lassabb 
változásainak,  valamint  változhat  annak  függvényében  is,  hogy  milyen  
gyorsan  lengeti  a  keresőszondát. 

 
A  SAT  beállítása,  ha  All  Metal,  Relic,  vagy  Prospecting  programok 
vannak  használatban: 
Nyomja  meg  az  Options  gombot  és  a  nyilak  segítségével  válassza  ki  a  
SAT-ot. A  + és  - gombokkal  válassza  ki  a  kívánt  SAT  szintet:  0  =  nincs  
SAT  6  =  Hyper  SAT  Lehetőség  szerint  a  SAT  sebességét  "0"-hoz  közeli  
értékre  állítsa  be,  biztosítva  ezzel  az  állandó,  folyamatos  alaphangot. 
Gyorsabb  SAT  sebesség  beállítása,  azaz  a  6-os (Hyper SAT) 
sebességhez  közelebb  eső  értéknél,  sokkal  gyorsabban  kell  lengetni  a  
keresőszondát,  annak  elkerülése  érdekében,  hogy  a  detektor  ne  szűrje  
ki  a  jó  jelzéseket  is. 
Inkább   válassza   ki   a   leglassabb   (legalacsonyabb   számú)   SAT  
sebességet,  amely  egy  folyamatos  alaphangot  biztosít  és  nem  igényel  
túl   gyors   lengetést   keresés   közben.   Hangolja   a   keresőszonda  
lengetések   sebességét   a   SAT   sebességéhez.   Ez   egy   a   földre 
helyezett  fémtárggyal  gyakorolható, 
így  biztosíthatja,  hogy  a  későbbiekben  a  keresőszondát  megfelelő  
sebességgel  lengesse,  ill.  hogy  megfelelően  jelezze  a  készülék  a  
lokalizált  tárgyakat. 

 
VCO  (feszültség  vezérelt  oszcillátor) 
A  VCO  kizárólag  az  All  Metal,  a  Relic,  a  kutató  és  a  pontkereső  
programoknál  működik,  így  csak  akkor  jelenik  meg  a  választható  opciók  
között,  amikor  az  egyik  ilyen  program  van  bekapcsolva.  A  Pinpoint  
(pontkereső)  üzemmód  használatához  zárolja  a  Pinpont-ot, majd nyomja 
meg az Options gombot,  és  válassza  ki  a  VCO-t. 
A  VCO  megnöveli  a  hangjelzés  hangmagasságát  miközben  a  
keresőszonda  közeledik  a  lokalizált  fémtárgyhoz.  Amint  a  
keresőszonda  eltávolodik  a  fémtárgytól,  a  hangjelzés  hangmagassága  
(frekvenciája) csökken.  Így  egyértelműen,  közvetlenül  a  
lokalizált  fémtárgy  felett  hallható  a  legmagasabb  hangjelzés.  A  legtöbb  
felhasználó  úgy  véli,  hogy  a  VCO  egy  hasznos  fejlesztés,  mind  a  
Pinpoint  mód,  mind  pedig  a  többi  All  Metal  mód  tekintetében.  Ennek  
ellenére  a  VCO  használata  egy  opcionális  kiegészítő  funkció. 

 



 

 

Vastárgy  által  előidézett  "morranás"  hangjelzés 
Minden   "All  Metal"   üzemmódban,  amikor  az  MX  Sport   teljesen  biztos  
benne,  hogy  a  lokalizált  fémtárgy  egy  vastárgy,  az  ún.  "vas  morranás"  
funkció   felgyorsíthatja   kutatást,   azáltal,   hogy   nyilvánvalóan   egy   nem  
kívánt   vastárgyat   lokalizáltunk.   A   nagyméretű   vastárgyakra   egy  
jellegzetes  mély  "morranással"  jelez  a  készülék. 
A  vastárgyak  által  előidézett  "morranás"  hangjelzés  bekapcsolása: 
1. Bizonyosodjon  meg  róla,  hogy  egy  All  Metal  (minden  fémet  

kijelző)  programban  van:  All  Metal,  Relic  vagy  Prospecting. 
2. Nyomja meg az Options gombot, majd  válassza  ki  az  "Iron  Grunt"-ot 

(vastárgy  által  előidézett  "morranás"  hangjelzést)  a  fel  és  le  nyilak  
segítségével.  A   + és  - gombbal  válassza  ki  az  1-est = "Iron Grunt" 
bekapcsolva,  vagy  0  =  OFF  (nincs  morranás). 

 
Előkészületek  a  vízi  kereséshez 
Az  MX  Sport  3  méter  mélységig  vízálló,  a  megfelelő  előkészületek  után.  
Mielőtt  víz  alá  merítené  a  detektort,  kétszer  is 
ellenőrizze  az  alábbiakat: 
1. A  keresőszonda  kábelrögzítő  csavarja  megfelelően  meg  lett  húzva. 
2. A  fejhallgató  kábelt,  a  fejhallgató  adaptert, 

vagy  fejhallgató  csatlakozó  kupakját  
megfelelően  meg  kell  húzni. 

3. Az  akkumulátor  rekesz  kupakját  
megfelelően  meg  kell  húzni. 

4. Az  elemtartó  és  a  rögzítő kupakjának  jelzése  
egy  vonalban  vannak,  ha  a  záróretesz  
megfelelően  meg  van  húzva. 

 
 
Megfelelő  ápolás 
Bármilyen  ellenálló  is  a  White's  fémdetektora  - a  belsejében  valójában  
egy  kifinomult  elektronikai  eszköz  rejlik,  amely  - mint minden 
elektronikus  eszköz  - megfelelő  gondozást  igényel. 
 
• Ha  nem  használja,  meleg,  száraz  helyen  tárolja,  s  távolítsa  el  az  elemeket. 
• Óvja  meg  az  estleges  kíméletlen  hatásoktól. 
• Ne  tárolja  az  autó  csomagtartójában  hideg  téli,  illetve  forró  nyári  

napokon. 
• Ne  tárolja  közvetlen  napfénynek  kitéve. 

 



 

 

 

Keresés 
Lengesse  a  keresőszondát  óvatosan  és  egyenletesen  egyik  
oldalról  a  másikra,  mintha  csak  a  padlót  mosná  fel,  egy  lengetés  
egy  irányba  körülbelül  2  másodpercig  tartson.  Az  egyes  lengetések  
a  keresőszonda  hosszát 
50%-ban  fedjék  át.  Tartsa  a  keresőszondát  olyan  közel  a  talajhoz,  
amennyire  csak  lehetséges,  minden  egyes  lengetéskor.  Ha  lerak  a  föld  
felszínére  egy  szemétnek  minősülő,  valamint  egy  jó  tárgyat,  majd  eztán  
a  keresőszondát  lengeti  felette,  érezni  fogja,  hogy  melyik az  az  ideális  
sebesség,  amely  növeli  a  tárgy  beazonosítását.  Ha  a  keresőszondát  túl  
lassan  lengeti,  nem  történik  lokalizálás  és  a  fémszűrés  egyértelműen  
kivehető  a  hangból.  A  megfelelő  lengetési  és  haladási  sebességgel,  
mind  a  fémszűrés,  mind  pedig  a  detektálás  pontossága  optimális. 

 
A legfontosabb  a  jó  eredmény  elérése  érdekében  a  megfelelő  hely  
megválasztása,  ahol  használhatja  az  MX  Sport  készüléket.  Ezekhez  
szájról  szájra  terjedő  pletykákból,  könyvtárakból,  az  újságból,  vagy  az  
internetről  lehet  hozzájutni.  Minél  hosszabb  ideig  használták,  vagy  
látogatták  az  emberek  az  adott  területet,  annál  érdekesebb  a  tárgyak  
találhatók  ott. 

 
Ne feledje,  hogy  engedély  kell  az  ingatlan  tulajdonosától,  ha  privát  
területen  szándékozik  keresőzni, hacsak  ez  nem  a  saját  tulajdona. 

 
Ásás 
Különböző  terepeken  különböző  típusú  eszközök  és  technikák  
szükségesek  az  ásáshoz. 
 
• Laza  szemcséjű  homokos  strandokon  bármilyen  egyszerű  szűrő  

jellegű  lyukacsos  szerszám  megfelelő,  hogy  gyorsan  és  könnyen  
kiássa  a  céltárgyakat. 

• Fű  vagy  gyep,  esetén  egy  kés-szerű  eszköz  működik a legjobban. A 
kiásás  kombinálható,  lehet  használni  az  "ajtós"  módszert,  ahol  a  
gyepet vágott  három  oldalról  ássuk  meg,  majd  kifordítjuk.  Azáltal,  
hogy  egy  ilyen  "csuklós",  visszahajtható  része  marad  a  gyepnek,  
kevésbé  valószínű,  hogy  belekér  és  szétszórja  egy  fűnyíró. 

• Ásás  közben  terítsen  le  egy  ruhadarabot  és  a  feltárás  során  a  lukból  
oda hullassa a földet.   Ezzel   a   módszerrel,   miután   befejezte   az  
ásást,  gyorsan  és  könnyedén  visszaöntheti  a  földet  a  lyukba. 

 
 



 

 

 
 

Minden  esetben  ügyelni  kell  arra,  hogy  minimálisra  csökkentsék  az  
ásással  okozott  károkat.  Először  a  saját  udvarán  gyakoroljon.  Egy  kis  
gyakorlat  és  a  megfelelő  szerszámot  használva,  nehéz  lesz  
megmondani,  hogy  hol  ásott.  Ez  nem  csak  Önre  vonatkozik,  hanem  
minden  fémkeresősre  jó  fényt  vet.  Ezen  kívül: 
• Szedje  ki  földből  az  összes  szemetet,  ha  ilyet  talál,  majd dobja a 

megfelelő  kukába. 
• Támogassa a  bűnüldözést,  amikor  csak  lehetséges. 

 
Fejhallgatók 
Fejhallgató  segítségével  jobban  hallja  az  MX-Sport  hangjelzéseit,  
leginkább  zajos  környezetben,  ezen  kívül  növeli  az  akkumulátor  
élettartamát  is,  és  fokozza  a  magánszférát.  Egy  nem  vízálló  fejhallgató  
és  a  kábel  adapter  alaptartozék.  Egyszerűen  csatlakoztassa  az  
adapter  megfelelő  végét  az  MX  Sport  fejhallgató-csatlakozójához,  a  
másik  végét  pedig  a  mellékelt fejhallgatóhoz.  Az  opcionálisan  
vásárolható  vízálló  Sport-fejhallgató  közvetlenül  csatlakozik  az  MX-
Sporthoz. 

 
Külön  megvásárolható  keresőszondák 
Az  alap,  gyári  keresőszonda  a  legmegfelelőbb  a  legtöbb  területen.  Míg  
egy  nagyobb  keresőszonda  mélyebb  a  tárgyakat  is  érzékel,  sokkal  
kevésbé  érzékeny  a  kis  tárgyakra  és  nehezebb  vele  a  pontkeresés  is.  
Kisebb  méretű  keresőszondákkal  jobban  boldogul  a  szemetes  
területeken,  mint  a  nagyobb  szondákkal,  melyek  egyszerre  több  tárgyat  
is  lokalizálhatnak  ilyen  területen. Hátrányuk,  hogy  nem  "látnak"  annyira  
mélyre,  mint  a  gyári,  vagy  a  még  nagyobb  keresőszondák. 

 
 

FCC megfelelőség 
Ez  a  készülék  megfelel  az  FCC-szabályok  15.  pontjával  (FCC  15.19  
(a)  (3)  és  (a)  (4)).  Működése  kielégíti  a  következő  feltételeket: 
1. Ez  a  készülék  nem  okoz  káros  interferenciát. 
2. Az  eszköznek  el  kell  viselnie  minden  interferenciát,  ideértve  az  olyan  

interferenciát  is,  amely  nemkívánatos  működést  eredményezhet. 
Az FCC 1521-es   előírása   értelmében,   ha   a   felhasználó   műszakilag  
módosítja   vagy   megváltoztatja   a   készüléket,   úgy   már   felel   érte   a  
gyártó   a   megfelelőség   terén,   ezen   kívül   megtiltható   felhasználó  
részére  termék  használata. 
Termék  Megjegyzés:  Ez  a  termék  a  FreeRTOS.org  valós  idejű  kernel-
t  használ.  A  FreeRTOS.org  forráskód  elérhető  a www.FreeRTOS.org 
oldalon 
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Jótállás 
A  készülékre  2  év  (24  egy  hónap)  jótállás  vonatkozik,  melynek  kezdő  
dátuma  a  vásárlás  napja.  Amennyiben  a  detektor  gyártási-, vagy anyaghiba 
miatt  megy  tönkre,  úgy  a  White's  cég  saját  költségére  megjavítja  és  kicserél  
minden  szükséges  alkatrészt.  Sem  az  alkatrészért,  sem  pedig  a  munkadíjért  
nem kell fizetni. 
Egyszerűen  szolgáltassa  vissza  a  a  komplett  detektort  a  viszonteladóhoz,  
ahol  vásárolta,  vagy  az  önhöz  legközelebb  eső  márkaszervizbe. A 
készülékhez  kell  mellékelni  kell  egy  részletes  hibamagyarázatot  is.  Igazolnia  
kell  a  vásárlás  időpontját,  mielőtt  a  készüléket  a  szervizbe  szállítják. 
Ez  egy  garancia  egy  átruházható  gyártói  garancia,  amely  a  vásárlást  követő  
két  évig  érvényes,  függetlenül  attól,  hogy  ki  az  aktuális  tulajdonos. 
Az  elemekre,  a  nem  újratölthető  elemekre,  a  nem  gyári  kiegészítőkre  a  
jótállás  nem  vonatkozik. 
A  jótállás  nem  terjed  ki  a  balesetből,  helytelen  használatból,  hanyagság  
véget,  vagy  módosítások  végett  bekövetkezett  károkra.  Sem  a  gyártó,  sem  a  
kereskedő  nem felel  semmilyen  véletlen,  közvetett  vagy  közvetlen  károkért. 

 
Az Önhöz  legközelebb  eső  White's  márkaszervizt  a  honlapunkon  találja  
meg: www.whiteselectronics.com 

http://www.whiteselectronics.com/


 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minden  jog  fenntartva      ©  White  Electronics,  Inc. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White Electronics, Inc. 1011 
Pleasant Valley Rd Sweet 

Home, OR 97386 
www.WhitesElectronics.com 

http://www.whiteselectronics.com/

