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Gratulujemy zakupu wykrywacza 

metali marki Tesoro! 

 

 
 

Początki firmy Tesoro sięgają lat 60-tych, lecz właściwa produkcja i 

pierwszy model pojawił się na rynku w 1981 roku. Firma przez lata 

wprowadziła sporą liczbę detektorów, cały czas trzymając się 

założenia, iż analogowe sprzęty mogą w pełni konkurować z 

pozostałymi wykrywaczami na rynku. Niezawodność, skuteczność i 

bardzo dobra dyskryminacja charakteryzują produkty marki 

Tesoro. Aktualnie firma produkuje następujące modele 

wykrywaczy metali: Compadre, Silver uMax, Mojave, Cibola, 

Vaquero, Outlaw, Lobo, Tejon, De Leon, Cortez, Sand Shark, Tiger 

Shark. 
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1. Rozpoczęcie pracy – co jest w pudełku? 

 

Wykrywacz Tesoro Tejon dostarczany jest wraz z następującymi częściami: 

 

1. Górna sztyca (zmontowana, składająca się z części górnej wysięgnika wraz z uchwytem, 

wyściełanym podłokietnikiem i obudową wykrywacza) 

2. Środkowa sztyca z pierścieniem mocującym 

3. Dolna sztyca z tworzywa ABS (zmontowana, z plastykową końcówką, dwoma 

podkładkami gumowymi, śrubą mocującą i nakrętką) 

4. Cewka 11x8 cala DD  

5. Dwa koszyki na 4 baterie AA 

6. Instrukcja obsługi 

7. Karta gwarancyjna 

 

Jeśli brakuje jednego z tych elementów, prosimy o kontakt z dystrybutorem, u którego kupiłeś 

wykrywacz. 

 

 

 

Montaż Tejon jest prosty i nie wymaga użycia narzędzi. Wystarczy zainstalować baterię, 

zamontować cewkę do dolnej sztycy, Połączyć trzy sztyce ze sobą, nadmiar kabla obwinąć wokół 

wysięgnika i podłączyć wtyk do elektroniki. Na koniec dostosuj długość do wzrostu i ustaw cewkę 

równolegle do powierzchni gruntu. To wszystko, gotowe! 
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1.1 Rozpoczęcie pracy – montaż baterii 

 

Tesoro Tejon jest wyposażony w układ testowania baterii, dzięki czemu możesz być zawsze 

pewien, że wykrywacz osiąga maksimum swoich możliwości (przeprowadzenie testu opisane jest 

w dalszej części instrukcji). Stan baterii powinien być sprawdzany po ok. 10 minutach pracy z 

wykrywaczem. Należy pamiętać, aby sprawdzać stan baterii co jakiś czas w trakcie poszukiwań. 

 

 

 

Aby zainstalować lub wymienić baterię, najpierw upewnij się, że potencjometr SENSITIVITY jest 

ustawiony na POWER OFF – obrócony całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. Tejon zasilany jest przez 8 baterii AA 

podzielonych na 2 przedziały, które znajdują się w obudowie podłokietnika. Otwórz komorę 

baterii pod podłokietnikiem, delikatnie chwytając dolną krawędź pokrywy i pociągając na 

zewnątrz i do góry. (pokrywy są zamocowane zawiasami u góry.) Wyjmij baterie, naciskając po 

prawej stronie koszyka na baterie, tak aby lewy bok się wysunął. Wyciągnij koszyk i w razie 

potrzeby wymień baterie. 

 

Zwróć uwagę na położenie zacisków sprężynowych w obudowie podłokietnika i upewnij 

się, że styki akumulatora dokładnie przylegają do sprężyn. Wsuń najpierw stronę ze stykami, 

a następnie naciśnij lewą krawędź koszyka baterii, aby ponownie zamocować koszyk. Zatrzaśnij 

pokrywę przedziału, aby zamknąć. 
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1.2 Rozpoczęcie pracy – montaż wykrywacza 

 

1. Wyjmij śrubę mocującą i nakrętkę z dolnej sztycy.  

2. Włóż dolną sztycę w uszy cewki i wyrównaj otwory montażowe.  

 

 

 

Uwaga: Dolna sztyca z podkładkami powinna ciasno spasować się z uchwytem 

cewki. 

3. Przełóż śrubę montażową przez otwór. 

4. Nałóż nakrętkę mocującą i dokręć palcami 

Uwaga: Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno, nie używaj do tego celu narzędzi. 

5. Na środkowej sztycy wciśnij dwa przyciski sprężyn i wsuń do górnej sztycy 

(podłokietnika), aż przyciski sprężynowe zatrzasną się w otworach, blokując oba zespoły 

na miejscu. Dokręć pierścień mocujący. 

 

 

 

6. Wsuń dolną sztycę do części środkowej aż przyciski sprężynowe klikną w pierwszy zestaw 

otworów regulacyjnych. Dokręć pierścień mocujący. 
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7. Owiń kabel wokół sztycy pozostawiając wystarczająco dużo luzu w pobliżu cewki, aby 

umożliwić jej swobodną regulację. 

Uwaga: Nie pozwól, aby kabel luźno opadł na cewkę. Ponieważ sonda jest 

wystarczająco czuła, aby „widzieć” drobne przewody w kablu, może to powodować 

fałszywe sygnały.  

8. Podłącz wtyk cewki do złącza w obudowie sterującej i dokręć palcami. 

 

 

 

1.3 Rozpoczęcie pracy – regulacja długości i kąta nachylenia 

cewki 

 

Długość stelaża powinna być tak ustawiona, aby wykrywacz nie stał się niewygodny lub męczący 

po długim okresie użytkowania. Uchwyt detektora powinien spoczywać w dłoni z rozluźnionym 

ramieniem, łokieć wyprostowany, ale nie zablokowany. 

 

Przemiatamy sondą z jednej strony na drugą – poprzez swobodne ruchy całym ramieniem 

równocześnie utrzymując sondę tak blisko ziemi jak to tylko możliwe. 

Sonda w czasie przemiatania nic może dotykać ziemi, powinna być na wysokości ok. 2 – 3 cm 

nad ziemią. Kąt nachylenia sondy powinien być taki, by była ona ułożona równolegle do 

powierzchni ziemi. 

 

Regulacji długości stelaża dokonuje się naciskając sprężynujące przyciski i przesuwając sztycę 

tak, by wskoczyły one w te otwory, przy których długość jest najbardziej wygodna. By dokonać 

regulacji kąta położenia cewki wystarczy poluzować śrubę mocującą, ustawić sondę w pożądanej 

pozycji, a następnie ponownie dokręcić śrubę ręką. 
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2. Szybki start – przygotowanie do testu 

 

W tej części instrukcji dowiesz się, jak używać nowego Tejon. To jest najlepszy sposób na 

poznanie twojego detektora i koncepcji stojących za wszystkimi funkcjami. 

 

Będziesz potrzebował: 

 

1. Zmontowany wykrywacz Tejon 

2. Mały przedmiot żelazny (np. gwóźdź, wkręt, spinacz), monety np. 20 gr, 1 zł, srebrna 

moneta oraz zrywki od puszek aluminiowych 

3. Płaska powierzchnia bez elementów metalowych 

 

Czynności, które wykonasz: 

 

1. Test baterii 

2. Ustawianie sygnału wiodącego THRESHOLD 

3. Strojenie do gruntu GROUND BALANCE (test powietrzny) 

4. Testu w powietrzu w trybie ALL METAL (wszystkie metale) 

5. Regulacja czułości SENSIVITY 

6. Regulacja TONU w trybie ALL METAL (wszystkie metale) 

7. Regulacja TONU w trybie DISC (dyskryminacji) 

8. Testu w powietrzu, w trybie DISC (dyskryminacji) 

9. Przełączanie pomiędzy trybami pracy DISC, ALT DISC, PINPOINT 

10. Testu w powietrzu, w trybie ALT DISC (alternatywnej dyskryminacji) 

11. Testu w powietrzu trybu namierzania PINPOINT 

 

Umieść zmontowany wykrywacz na niemetalowej powierzchni. Upewnij się, że w pobliżu cewki 

nie ma metalowych przedmiotów i zdejmij biżuterię z rąk i nadgarstków. 
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Zacznij od ustawień zgodnie z listą poniżej: 

 

1. Potencjometr THRESHOLD i SENSIVITY skręcone maksymalnie w lewo 

2. Potencjometr DISC skręć maksymalnie w lewo aż kliknie w pozycji ALL METAL 

3. Potencjometr GROUND BALANCE na godzinę 12 

4. Przełącznik trybu pracy w położeniu centralnym 

 

2.1 Szybki start – test baterii 

 

Przekręć Potencjometr SENSITIVITY z OFF na około 7 lub 8. Usłyszysz serię krótkich sygnałów 

dźwiękowych. Jeśli bateria jest w pełni naładowana, usłyszysz 6 lub 7 sygnałów dźwiękowych. 

Gdy usłyszysz tylko 1 lub 2 sygnały dźwiękowe, nadejdzie czas wymiany baterii. Ten test jest 

wykonywany tylko wtedy, gdy detektor jest po raz pierwszy włączony. Jeśli chcesz sprawdzić stan 

baterii podczas poszukiwań, wyłącz i włącz ponownie wykrywacz i słuchaj sygnałów 

dźwiękowych. 

 

2.2    Szybki start – ustawienie sygnału wiodącego THRESHOLD 

 

Aby wyregulować poziom sygnału wiodącego, obróć pokrętło THRESHOLD zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, aż usłyszysz delikatny, ale stały dźwięk. Będziesz musiał ustawić potencjometr 

gdzieś między godziną 10 a 15. Sygnał wiodący jest potrzebny jako punkt odniesienia do oceny 

przedmiotów. oraz do dostrojenia do gruntu W terenie niektóre cele mogą być na tyle małe lub 

na tyle głębokie, że nie będą w stanie samodzielnie wygenerować sygnału dźwiękowego. 

Monitorując dźwięk progowy, masz już delikatny sygnał, dzięki czemu zmiany są łatwiejsze do 

usłyszenia. Jeśli jednak sygnał wiodący zostanie ustawiony zbyt cicho lub zbyt głośno, trudno 

będzie usłyszeć niewielkie zmiany sygnału. Poświęć trochę czasu i znajdź odpowiedni poziom 

eksperymentując. 

 

2.3 Strojenie do gruntu GROUND BALANCE (test powietrzny) 

 

Funkcja strojenia do gruntu dla Tejon jest formą dyskryminacji, która pozwala na eliminacje 

wpływu mineralizacji gruntu, która to może maskować cele lub zmniejszyć głębokość i czułość 

detektora. Pokrętło GROUND BALANCE jest potencjometrem wieloobrotowym. Gdy pokrętło 

obraca się bez końca w dowolnym kierunku, gdy pokrętło znajduje się na końcu jego zasięgu, 

podczas skręcania będzie wyczuwalny lekki opór. 
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Poniższa procedura dotyczy tylko testu powietrznego. Aby uzyskać wskazówki na temat strojenia 

Tejona w terenie, patrz sekcja "Strojenie do gruntu w terenie". 

 

Aby ustawić potencjometr GROUND BALANCE dla testu w powietrza, obróć go o 5 obrotów w 

lewo, a następnie o 2 obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób GROUND 

BALANCE znajduje się nieco powyżej środkowej części jego zakresu.  

 

2.4 Test w powietrzu w trybie ALL METAL (wszystkie metale)  

 

Po ustawieniu odpowiedniego poziomu sygnału wiodącego oraz wyregulowaniu balansu gruntu, 

jesteś gotowy do wykonania testu powietrznego w trybie ALL METAL. Twój Tejon ma tryb ALL 

METAL w stylu VCO. Przekonasz się, że gdy cele zbliżą się do cewki, dźwięk będzie coraz 

głośniejszy i wyższy. 

 

Spróbuj poruszać obiektami testowymi przed cewką. Rozpocznij od odległości 25 cm do 30 cm 

od cewki i powoli zbliżaj je do cewki. Następnie zacznij od 15 cm przemiatając od lewej lub 

prawej jednocześnie zbliżając obiekt do środka cewki. Zwróć uwagę na zmiany sygnału audio. 

Twój najsilniejszy sygnał będzie zawsze znajdować się najbliżej środka cewki. Dodatkowe 

informacje można również poznać na podstawie siły sygnału i wysokości dźwięku. Mniejszy lub 

głębszy cel spowoduje mniej zauważalną zmianę, niż da większy lub płytszy obiekt. 

 

Tejon jest wyposażony w automatyczne dopasowanie sygnału wiodącego w trybie ALL METAL. 

Podczas pracy w trybie ALL METAL, stale dopasowuje sygnał, aby utrzymać najbardziej stabilny 

dźwięk. Funkcja ta jest też pomocna do ustalenia centralnego punktu obiektu. Przytrzymaj 

dowolny obiekt nad cewką gdzieś w odległości od 10-15 cm od cewki. Otrzymasz silny sygnał 

audio. Po kilku sekundach sygnał audio spadnie do ustawionego poziomu sygnału wiodącego. 

Kiedy tak się stanie, przesuń obiekt o parę cm w dowolną stronę do brzegu cewki. Zauważysz, że 

sygnał dźwiękowy będzie cichy lub zerowy, a cel będzie wydawał tylko dźwięk bezpośrednio nad 

środkiem cewki. Ta technika użyta w terenie, pozwala na precyzyjne lokalizowanie środka 

obiektu. 

 

Poświęć trochę czasu i wypróbuj wszystkie obiekty w różnej odległości od cewki, ułatwi to 

późniejsze interpretowanie sygnałów w terenie. 
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2.5 Regulacja czułości SENSIVITY 

 

Jesteśmy teraz gotowi do przełączenia detektora w tryb DISCRIMINATE. Przejdź potencjometru 

DISCRIMINATE LEVEL i przekręć go lekko w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Zauważysz, że sygnał 

wiodący zniknie. Układ dyskryminacji wykorzystuje cichy tryb wyszukiwania, co oznacza, że żaden 

dźwięk nie będzie słyszalny, dopóki cewka nie znajdzie się nad obiektem. Tryb dyskryminacji 

będzie najczęściej używany w poszukiwaniach w terenie do precyzyjnego namierzania używać 

będziemy przycisku PINPOINT, dzięki czemu zignorujemy niepożądane cele. 

 

Tryb ALL METAL wykorzystuje jeden kanał do wykrywania różnych metali, natomiast tryb 

dyskryminacji wykorzystuje dwa różne kanały, a następnie wzmacnia je i filtruje. Detektor 

porówna sygnały i określi, czy ma być emitowany sygnał dźwiękowy czy nie. Podczas gdy 

ignorowanie niechcianych celów jest wielką zaletą, może sprawić, że obwody elektroniczne będą 

bardziej podatne na zakłócenia. Szereg warunków zewnętrznych, takich jak linie energetyczne, 

wysoko zmineralizowana gleba i mokry słony piasek, może powodować zakłócenia. 

 

Potencjometr SENSITIVITY służy do podnoszenia lub obniżania mocy wzmacniaczy operacyjnych. 

Wzmocnienie jest miarą czułości wykrywacza. Im wyższe wzmocnienie, tym większa głębokość i 

wrażliwość na małe obiekty. Niestety, nawet niewielkie zakłócenia, które są wzmacniane, mogą 

spowodować, że detektor stanie się niestabilny. Kontrola SENSITIVITY służy do znalezienia 

najlepszego ustawienia czułości w dowolnym miejscu, przy którym wykrywacz będzie pracował 

stabilnie. 

 

Poświęć trochę czasu przesuwając nad cewką różne przedmioty przy różnych ustawieniach 

czułości. Zauważ, że im wyższa czułość, tym z większej odległości wykrywacz będzie reagował na 

metal. 

 

2.6 Regulacja TONU w trybie ALL METAL (wszystkie 

metale) 

 

Tejon ma możliwość dostosowania wysokości dźwięku zarówno w trybie all metal jak i w trybie 

dyskryminacji. Przekręć pokrętło TONE w prawo aby usłyszeć kliknięcie. Tejon nie będzie już 

pracował w trybie VCO. Sygnał audio od przedmiotu będzie taki sam za każdym razem. Machnij 

obiektem testowym przed cewką i zauważ skokową tonację dźwięku. Kontynuuj machanie 

obiektem, jednocześnie przekręcają pokrętło TONE. Zauważ iż, czym mocniej przekręcisz 
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pokrętło TONE zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tym wyższa jest wysokość dźwięku. 

Poświęć trochę czasu na wypróbowanie różnych ustawień tonów. 

 

2.7 Regulacja TONU w trybie DISC (dyskryminacji) 

 

Aby dostosować ton dla trybu dyskryminacji, obróć pokrętło DISC LEVEL zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara aż do kliknięcia. Jesteś teraz w trybie dyskryminacji. Pierwszą rzeczą, którą 

zauważysz, jest to, że sygnał wiodący zniknął. Tejon działa teraz w trybie cichej dyskryminacji. 

Usłyszysz sygnał tylko wtedy, gdy cel znajdzie się pod cewką. Pokrętło TONE działa tak samo w 

dyskryminacji, jak w trybie all metal. Możesz przełączać się między trybem dyskryminacji i all 

metal. Zauważysz, że po ustawieniu wysokości tonu za pomocą pokrętła TONE, pozostanie on 

taki sam w obu trybach. Jeśli ustawisz pokrętło TONE z powrotem w ustawieniu VCO, 

dyskryminacja będzie działać z ustawionym dźwiękiem. Poświęć trochę czasu, aby wypróbować 

swoje obiekty z różnymi ustawieniami i znajdź najbardziej komfortowe ustawienie tonów. 

 

 

2.8 Test w powietrzu w trybie DISC (dyskryminacji) 

 

Jak wspomniano wcześniej, tryb DISCRIMINATE służy do odfiltrowania niechcianych obiektów. 

Zasada stojąca za tym jest całkiem prosta. Wykrywacz wysyła sygnał elektromagnetyczny, a 

następnie odbiera go. Gdy obiekt metalowy przechodzi przez pole generowane przez detektor, 

powoduje zmianę odbieranego sygnału. Ilość zmian, które powoduje każdy rodzaj metalu, jest 

dość stała, w związku z tym możemy odrzucić obiekty niepożądane których nie chcemy znaleźć. 

Zmiana ta oparta jest na przewodności danego obiektu. Ogólna lista celów przewodzących 

przedstawia się następująco: żelazo, folia, złota biżuteria, monety miedzioniklowe, zrywki od 

puszek aluminiowych, nakrętki od butelek, monety miedziane i srebrne. Ta lista ma jedynie 

stanowić przewodnik. W niektórych przypadkach obiekty mogą nakładać się na siebie (np. złoto 

i folia aluminiowa). Również głębokość celu i jego orientacja w ziemi może zmienić odbierany 

sygnał. Moneta, która jest płaska względem cewki, będzie generować lepszy sygnał niż moneta 

na krawędzi. Poświęć trochę czasu na wypróbowanie różnych kombinacji głębokości i orientacji 
swoich celów i dowiedz się, jak reaguje Twój wykrywacz. 

 

Jesteśmy teraz gotowi na testy pozwalające rozróżniać poszczególne obiekty. Zaczniemy od 

poziomu dyskryminacji ustawionego na MIN. Zwróć uwagę, że pokrętło DISCRIMINATE LEVEL 

zawiera słowa odpowiadające przedmiotom, które są dyskryminowane. 
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Wszystkie trzy obiekty (żelazo, zrywki od puszek i moneta) odpowiedzą dobrym sygnałem 

dźwiękowym przy ustawieniu dyskryminacji na poziomie MIN. Następnie obrócimy poziom 

DISCRIMINATE LEVEL do poziomu IRON lub nieznacznie przekraczając jego poziom. Powinno to 

być wystarczająco wysokie, aby wyeliminować żelazny cel i nadal uzyskać pozytywną reakcję na 

pozostałe obiekty. Następnie ustaw poziom DISCRIMINATE LEVEL na około 5 ¢. W tym 

momencie żelazny obiekt oraz mniejsze monety miedzioniklowe zostaną zdyskryminowane, 

podczas gdy zrywki od puszek oraz większe monety miedzioniklowe usłyszymy bez problemu. 

Teraz obróć potencjometr DISCRIMINATE LEVEL tuż za oznaczeniem TAB. W tej chwili większość 

lub wszystkie zrywki od puszek nie powinny dawać żadnego sygnału audio. Tylko kwartał 

powinien dać silny sygnał. Następnie ustaw poziom DISCRIMINATE LEVEL aż do MAX. W tym 

ustawieniu tylko większe monety srebrne dadzą sygnał audio i dyskryminacja nie jest 

wystarczająco wysoka, aby je wyeliminować. 

 

Ten test miał na celu szybko pokazać, jak działa tryb dyskryminacji. Każda wykrywacz może trochę 

różnić się od pozostałych, więc możesz poświęcić trochę czasu i spróbować różnych obiektów, 

aby prawidłowo interpretować sygnały.  

 

2.9 Przełączanie pomiędzy trybami pracy DISC, ALT DISC, 

PINPOINT 

Tesoro Tejon używa przełącznika do zmiany trybu pracy, jest on trójpozycyjnym po zwolnieniu 

zawsze powraca do położenia środkowego (przełącznik znajduje się pod obudową). Pozycja 

środkowa jest standardowym położeniem i kontroluje dolne pokrętło DISC (dyskryminacji).  

Przesunięcie przełącznika w kierunku uchwytu spowoduje ustawienie Tejona w trybie PINPOINT 

czyli namierzania.  

Przesunięcie przełącznika dalej od uchwytu spowoduje, że Tejon przejdzie w tryb alternatywnej 

dyskryminacji, który jest kontrolowany przez górne pokrętło dyskryminacji oznaczone ALT DISC 

LEVEL. 

 

2.10 Test Testu w powietrzu, w trybie ALT DISC (alternatywnej 

dyskryminacji) 

Pozostaw przełącznik w pozycji środkowej i sprawdź wszystkie swoje obiekty. Żelazny cel 

powinien zostać zdyskryminowany, ale wszystkie inne obiekty powinny generować odpowiedź 

dźwiękową. Jeśli mimo to usłyszysz obiekt żelazny, obróć pokrętło DISC LEVEL wystarczająco 

wysoko, aby je wyciąć. Przesuń przełącznik do przodu i ponownie sprawdzić cel żelazny. W tym 
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momencie powinieneś uzyskać sygnał od niego. Poświęć chwilę lub dwie przełączając tryby 

dyskryminacji używając tylko żelaznego obiektu. Zauważ, jak łatwo jest rozróżnić obiekt.  

 

Ustaw ALT DISC LEVEL na pozycję SCAP. Pozostaw przełącznik w pozycji środkowej. Sprawdź 

wszystkie swoje obiekty. Wszystkie powinny dawać sygnał z wyjątkiem żelaznego celu. Przesuń 

przełącznik do przodu i ponownie sprawdzić obiekty. Jedyny sygnał który powinieneś usłyszeć 

powinien pochodzić od srebrnej monety. Dzięki temu konkretnemu ustawieniu DISC / ALT DISC 

możesz łatwo rozróżnić i sprawdzasz cele, które znajdziesz, aby zobaczyć, czy są może srebrna 

moneta lub biżuteria. 

 

2.11 Test w powietrzu trybu namierzania PINPOINT 

 

W trakcie pracy w trybie DISCRIMINATE, przełącznik trybu pracy PINPOINT pozwoli ci na chwilę 

przełączyć się z powrotem w tryb ALL METAL. Przełącznik musi zostać przesunięty do siebie i 

przytrzymany, aby przejść do trybu ALL METAL. Funkcja ta ułatwi precyzyjne namierzenie obiektu. 
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3 Obsługa wykrywacza 

 

Gratulacje, właśnie skończyłeś przyśpieszony kurs obsługi Tejon, a dzięki temu dowiedziałeś się 

sporo o swoim detektorze. Teraz czas na praktykę w terenie która pozwoli Ci jeszcze lepiej 

opanować sprzęt i cieszyć się każdą chwilą spędzoną na poszukiwaniu skarbów!  

 

3.1 Strojenie do gruntu w terenie 

 

Strojenie do gruntu nie jest trudną procedurą, ale jest niezbędne, jeśli pragniesz maksymalnej 

głębokości i stabilności pracy. Jest to szczególnie ważne w trudnym zmineralizowanym terenie. 

 

Uwaga: Bez względu na to, jak i gdzie będziesz prowadzić poszukiwania, czy będziesz 

pracował w trybie All Metal lub Discriminate, musisz dostroić wykrywacz do gruntu w 

miejscu poszukiwań. Brak dostrojenia może mieć szczególny wpływ na stabilną pracę 

wykrywacza oraz gorsze osiągi. 

 

Aby dostroić wykrywacz do gruntu, zaczniemy od założenia, że twój wykrywacz jest wyłączony. 

Będzie to normalny stan twojego wykrywacza, gdy zaczniesz poszukiwania. Strojenie gruntu 

może być wykonane w dowolnym momencie podczas korzystania z wykrywacza. Nie jest 

konieczne wyłączanie maszyny za każdym razem, gdy chcemy przeprowadzić strojenie. 

 

Zaczynamy od następujących ustawień: 

 

▪ SENSITIVITY w pozycji OFF 

▪ Pokrętło dyskryminacj w pozycji ALL METAL 

▪ Wszystkie inne elementy sterujące zostaną ustawione podczas procedury strojenia do 

gruntu lub w chwili obecnej nie będą miały zastosowania 

 

Włącz wykrywacz, obracając potencjometr SENSITIVITY w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara na pozycje 9 lub 10. Usłyszysz szybki podwójny sygnał dźwiękowy, 

informujący o działaniu detektora. Następnie wyreguluj THRESHOLD, aż usłyszysz delikatny 

dźwięk w tle. Detektor jest teraz gotowy do strojenia. Następnie znajdź obszar, który nie ma 

żadnych metalowych obiektów w ziemi, ponieważ może to dawać fałszywe odczyty podczas 

procedury strojenia do gruntu. 
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Unieś wykrywacz około 15-20 cm nad ziemię. Jest to wystarczająca wysokość, aby wykrywacz nie 

odczytał już mineralizacji gruntu. Słuchając sygnału wiodącego, zbliż cewkę do gruntu na 2-3 

cm.  

 

Możesz się spodziewać jednej z trzech reakcji:  

1. Sygnał wiodący będzie głośniejszy i podniesiony. To jest pozytywna odpowiedź;  

2. Sygnał wiodący zostanie wyciszony, a następnie na krótko zasygnalizowany ponownie. 

Nazywa się to reakcją negatywną;  

3. Sygnał wiodący nie zmieni się. To jest informacja, iż wykrywacz jest prawidłowo dostrojony i 

gotowy pracy. 

 

Pozytywne i negatywne reakcje są łatwe do zestrojenia. Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, 

obróć potencjometr GROUND BALANCE w lewo na minus. Uzyskanie ujemnej odpowiedzi 

oznacza, iż powinieneś przekręcić potencjometr GROUND BALANCE w prawo na plus. 

 

Oto przykład: Po ustawieniu wykrywacza podnosimy cewkę, a następnie zbliżamy ją do ziemi. 

Gdy cewka opada, sygnał wiodący staje się głośniejszy. Obracamy potencjometr GROUND 

BALANCE w lewo na minus. Podnosimy cewkę w górę i ponownie zbliżamy do gruntu. Tym razem 

otrzymujemy niewielką negatywną odpowiedź. Obracamy potencjometr GROUND BALANCE 

trochę w prawo na plus. Podczas podnoszenia i opuszczania cewki sygnał wiodący się nie 

zmienia. W tym momencie detektor prawidłowo dostrojony do gruntu i gotowy do pracy. 

 

Strojenia do gruntu trzeba się po prostu nauczyć. Pamiętaj o tym, aby zawsze stroić wykrywacz 

na nowym terenie oraz wybierz miejsce, gdzie nie będzie żadnego obiektu metalowego w 

glebie. Podczas strojenia cewka musi być skierowana równolegle do gruntu. 

 

3.2 Praca z wykrywaczem 

 

Wykrywacz powinien być trzymany w wygodnej pozycji, jak pokazano w rozdziale "Rozpoczęcie 

pracy – regulacja długości i kąta nachylenia cewki". Przesuwaj cewkę z boku na bok na odległość 

ok metra jednocześnie postępując naprzód. Ten ruch nazywamy przemiataniem. Detektor 

zaprojektowano tak, aby uzyskać maksymalną głębokość bez konieczności dynamicznego ruchu, 

więc idź w tempie, które jest dla ciebie wygodne. Próba przemiatania zbyt szybko może nawet 

spowodować utratę głębokości w silnie zmineralizowanej glebie. 

 

Bez względu na to, z jakiego trybu korzystasz, staraj się utrzymywać stałą wysokość cewki nad 

ziemią. Większość ludzi ma skłonność do podnoszenia cewki w skrajnym wychyleniu - podobnie 
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jak wahadło - zwłaszcza jeśli się spieszą. Staraj się tego unikać, ponieważ cewka znajdzie się wyżej 

nad gruntem co spowoduje odpowiednią utratę zasięgu. 

 

Na obszarach z dobrze utrzymanymi trawnikami najłatwiejszym sposobem utrzymania stałej 

wysokości jest pozwolenie cewce na spoczywanie na trawie podczas zamiatania z boku na bok. 

W obszarach trudnych i kamienistych najlepiej nie "szorować" cewką po ziemi. Uderzenie w 

ziemię lub kamienie może spowodować fałszywy sygnał, podobnie jak pożądany cel. Zamiatanie 

cewką zbyt wysoko nad ziemią powoduje natomiast utratę głębokości. 

 

3.3 Namierzanie obiektu 

 

W trybie namierzania celu, tryb ALL METAL daje przewagę nad trybem DISCRIMINATE, eliminuje 

fałszywe sygnały i nie zmusza nas do przemiatania cewką. 

 

Dobrą metodą namierzania, jest namierzanie na krzyż. Pamiętaj, że sygnał od celu jest zawsze 

najsilniejszy, gdy cel znajduje się bezpośrednio centralnie pod cewką. Aby prawidłowo namierzyć 

na krzyż, przesuń cewką z boku na bok, a następnie z przodu na tył, aż będziesz mógł 

zidentyfikować punkt, gdzie dźwięk będzie najsilniejszy. 

 

Namierzanie w trybie DISCRIMINATE najlepiej wykonać również za pomocą metody na krzyż. 

Pamiętaj, że wykrywacz wyda sygnał dźwiękowy dokładnie tak samo, jak cel przechodzi pod 

cewką. Zmniejszenie prędkości przemiatania pomoże Ci zlokalizować obiekt, ponieważ czułość 

zmniejszana przy bardzo wolnym przemiataniu. 

 

Inną łatwą metodą jest przemiatanie cewką z boku na bok przez cel w bardzo krótkim czasie, gdy 

powoli przesuniesz się do przodu i do tyłu nad obiektem następnie, zmniejsz szybkość 

przemiatania oraz ogranicz ruch, aż precyzyjnie usłyszysz sygnał od obiektu w jednym miejscu. 

Cel będzie znajdował się bezpośrednio pod cewką. 

 

Wreszcie, uniesienie cewki w trakcie namierzania ułatwi zawężenie obszaru, na którym wykrywacz 

reaguje na przedmioty metalowe. 

 

3.4 Poligon testowy 

 

Aby lepiej poznać sposób działania wykrywacza w terenie, warto zakopać monety i dorzucić 

metalowe śmieci w obszarze, o którym wiesz, że jest wolny od innych metalowych obiektów, a 
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następnie wypróbować Tejon w trybach ALL METAL & DISCRIMINATE. Sprawdź obszar w trybie 

ALL METAL, aby upewnić się, że nie zawiera śmieci. Następnie zakopać cele w odległości co 

najmniej 30 cm na głębokości 5-15 cm na początek. Zrób mapę tego obszaru, aby mieć pewność, 

że wiesz, jaki obiekt i na jakiej głębokości został zakopany. Ćwicz na tych celach, aby osłuchać 

się z wykrywaczem. Pomoże to również nauczyć się przemiatania w celu uzyskania najlepszych 

efektów.  

 

4 Zasady użytkowania i konserwacja 

 

Wykrywacze Tesoro zostały zaprojektowane jako solidne konstrukcje, niemniej jest kilka zasad 

które obowiązkowo należy przestrzegać.  

 

NIE używaj go do podważania kamieni ani rozgarniania krzaków.  

NIE zanurzaj wykrywacza w wodzie.  

NIE używaj go bez ochrony w deszczu.  

NIE zostawiaj sprzętu na noc na dworze.  

NIE przechowuj go w miejscach, które mogą być bardzo gorące (obok pieca, czy też na 

strychu). 

NIE zostawiaj go w bagażniku samochodu lub w tylnej części samochodu typu hatchback, 

w którym mogłyby się nagrzać do wysokiej temperatury.  

NIE przechowuj go z zainstalowaną baterią, ponieważ baterie mogą wyciec.  

NIE używaj preparatów takich jak WD-40, ani żadnych środków czyszczących, 

rozpuszczalników ani innych chemikaliów na części elektroniczne, przełączniki lub 

elementy sterujące.  

NIE próbuj modyfikować ani naprawiać elektroniki wykrywacza, ponieważ spowoduje to 

utratę gwarancji. 

 

 

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ  

MECHANICZNYCH SPOWODOWANYCH NIEUMŚLNIE LUB 

POPRZEZ NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE. 

 

 

 

 



Tesoro Tejon – Detect.pl 

Strona 18            

Zadbaj o swój wykrywacz, przestrzegaj poniższych zasad: 

 

▪ Używaj wykrywacza zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.  

▪ Używaj tylko wysokiej jakości baterii alkalicznych o odpowiednim napięciu. Nigdy nie 

zastępuj innego źródła zasilania.  

▪ Wyjmij baterię z wykrywacza po każdym użyciu. Zapobiegnie to uszkodzeniom w 

przypadku wycieku z baterii. 

▪ Kabel jest podłączony na stałe do cewki i zabezpieczony jest przez przelotkę. Sprawdzaj 

często przelotkę aby mieć pewność, iż jest dobrze zamontowana i nie uszkodzona.  

▪ Kabel powinien być odpowiednio owinięty wokół sztycy. Luźny lub nadmiernie naprężony 

kabel może ulec uszkodzeniu i powodować fałszywe sygnały.  

▪ Cewką przemiataj ostrożnie i unikaj uderzeń w twarde przedmioty 

▪ Prowadź cewkę wyżej jeżeli prowadzisz poszukiwania w trudnym kamienistym terenie.  

▪ Zawsze używaj osłony cewki  

▪ Okresowo demontuj osłonę, aby uniknąć gromadzenia zmineralizowanych cząstek brudu, 

które mają wpływ na działanie wykrywacza.  

▪ Cewka jest wodoszczelna i może być zanurzona w słodkiej lub słonej wodzie. Po użyciu 

w wodzie słonej, przepłucz ją i dolną sztycę pod bieżącą wodą. 

▪ Cewka jest wodoszczelna, ale elektronika już nie, więc zawsze należy zapobiegać 

przedostawaniu się wilgoci lub wody do obudowy elektroniki i nigdy nie pozwalać, by 

złącza kablowe zanurzyły się w wodzie.  

▪ W przypadku pracy w wodzie lub w jej pobliżu lub jeśli istnieje możliwość wystąpienia 

opadów deszczu, należy użyć pokrowca chroniącego przed warunkami atmosferycznymi 

lub plastikowego worka, aby zakryć elektronikę. Należy się przy tym upewnić, że 

wykrywacz może "oddychać", aby zapobiec gromadzeniu się skroplin w środku.  

▪ Po każdym użyciu wyczyść detektor miękką szmatką, aby usunąć kurz, wilgoć lub inne 

zanieczyszczenia. 

▪ Podczas transportu wykrywacza w samochodzie w czasie upałów należy go 

przechowywać na podłodze kabiny pasażerskiej, o ile to możliwe. Używanie torby 

transportowej zapewnia dodatkową ochronę. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do 

tego, aby wykrywacz był luzem w bagażniku lub na tylnej części pickupa.  

▪ Chroń swój wykrywacz przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami podczas 

przechowywania. 

▪ Podczas transportu należy użyć oryginalnego fabrycznego kartonu lub podobnego. 

▪ Traktuj swój wykrywacz tak jak każdy precyzyjny sprzęt elektroniczny. Chociaż jest 

solidnie zbudowany i zaprojektowany tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym 

warunkom terenowym, niezbędna jest odpowiednia dbałość o sprzęt. 
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5 Specyfikacja 

 

Częstotliwość pracy 17,2 - 17,6 kHz 

Typ cewki DD włókno węglowe 

Rozmiar cewki 118 cali (2820 cm) 

Długość przewodu ok 90 cm 

Częstotliwość sygnału dźwiękowego 215 - 830 Hz  

Wyjście audio głośnik, gniazdo słuchawkowe 

Typ gniazda słuchawkowego jack stereo 6,3 mm 

Waga 1,35 kg 

Zasilanie 8AA (alkaliczna) 

Czas pracy 20-30 godzin 

Optymalny zakres temperatur 0-50 C° 

Optymalny zakres wilgotności 0-75% 

Tryb pracy 

All Metal z sygnałem wiodącym 

Dyskryminacja bez sygnału wiodącego 

 

Alternatywna dyskryminacja 

Tryb pinpoint All Metal 

 

  


