
DOMINATOR 3
ARMAND METAL DETECTORS,  

POLSKIE WYKRYWACZE METALI  

OD 1985 R.  ZNALEZISKA 

GWARANTOWANE!

Instrukcja obsługi

   Wykrywacz metali Armand

!
Armand Metal Detectors, ul. Ryszarda 44, 05-800 Pruszków  |  512 138 545  | armand@armand.pl |  http://www.armand.pl 



I. Elementy manipulacyjne !
1. WŁ., Włącznik. 
W pozycji WŁ. zasilanie 

wykrywacza jest wyłączone. W pozycji 
TAK zasilanie wykrywacza jest 
włączone. 

2. S.P., Sygnał prowadzący. 
W pozycji górnej („TAK”) jest 

słyszalny, natomiast w pozycji dolnej nie. 
3. DYN. STAT. Rodzaje pracy: 

dynamiczna i statyczna. 
Przy pracy dynamicznej sygnał 

wiodący dopasowuje się automatycznie 
do podłoża. 

Przy pracy statycznej, aby 
dopasować sygnał wiodący do podłoża, 
należy wcisnąć przycisk ZER. 

Przy pracy statycznej po zbliżeniu 
sondy do metalu dźwięk nie zanika. 

Przy pracy dynamicznej po zbliżeniu 
sondy do metalu dźwięk zanika. 

Praca dynamiczna jest polecana do 
poszukiwania w terenie o zróżnicowanej 
strukturze gruntu, w terenie o zmiennej 
wypukłości gruntu, do poszukiwania 
monet. Praca statyczna jest polecana do 
poszukiwania w terenie o stałej strukturze 
gruntu, w terenie płaskim, do 
poszukiwania militariów. 

4. DYSKR. GRUNT* Wybór 
funkcji dyskryminacji i gruntu. 

W pozycji przełącznika DYSKR. 
następuje zjawisko odrzucania 
przedmiotów wykonanych z żelaza [stali]. 
Rodzaj dyskryminacji jest określony 
przełącznikiem TON II I. 

Poziom dyskryminacji 
potencjometrem DYSKR. 

Wymienione elementy 
manipulacyjne: dwa przełączniki i 
potencjometr są obwiedzione ramką. 

5. TON II I. 
W pozycji II występuje 

dyskryminacja tonowa. Dla metalu 
kolorowego częstotliwość [wysokość 
tonu] narasta, a dla metalu żelaznego 
częstotliwość [wysokość tonu] maleje. 
Wysokość tonu jest proporcjonalna do 
wielkości przedmiotu metalowego oraz 
do odległości sondy od metalu. Jest to 
tzw. VCO. W pozycji I występuje 
dyskryminacja typu dźwięk – cisza. Dla 
metalu kolorowego występuje dźwięk. 
Dla metalu żelaznego następuje 
wyciszenie dźwięku. Wybór rodzaju 

dyskryminacji zależy od upodobania 
użytkownika. 

6. DYSKR. Poziom dyskryminacji. 
Im ustawimy pokrętło bardziej w [prawo] 
kierunku większych wartości liczbowych, 
tym nastąpi coraz większy poziom 
dyskryminacji. Im większy poziom 
dyskryminacji, tym coraz większa 
powierzchnia przedmiotu żelaznego 
będzie odrzucana. Jednak przy ustawieniu 
dyskryminacji w zakresie od 5 w prawo, 
maleje wykrywalność na drobne 
przedmioty kolorowe [monety]. 

Dla ustawienia poziomu 
dyskryminacji na poziomie 5 następuje 
rozróżnianie drobnych przedmiotów 
kolorowych od żelaznych. Dla ustawienia 
dyskryminacji na poziomie 8, następuje 
rozróżnienie większych przedmiotów 
kolorowych od żelaznych. 

7. W pozycji przełącznika 
GRUNT* następuje dopasowanie 
wykrywacza do rodzaju gruntu. W tej 
pozycji wykrywacz nie dyskryminuje 
żelaza. 

8. GRUNT* Potencjometr 
dopasowania do gruntu. Potencjometr 
posiada 10 obrotów, celem dokładnego 
dopasowania do gruntu [podłoża]. 

Należy tak obracać tym 
potencjometrem, aby przy podnoszeniu i 
opuszczaniu sondy nad grunt [tzw 
„pompowanie”], przy ustawieniu S.P. na 
Tak, nie było w głośniku zmian sygnału 
prowadzącego. 

Niewłaściwe ustawienie poziomu 
gruntu może prowadzić do pomijania np. 
monet! 

9. ZER. Służy do dopasowania 
sygnału do gruntu, po zmianie wysokości 
sondy nad gruntem, w szczególności przy 
pracy statycznej, jak również po zmianie 
położenia przełączników i 
potencjometrów. 

10. GŁOŚNOŚĆ. Potencjometr. 
Ustawiamy na pozycję 10, czyli na 
największą siłę głosu. Przy pracy z 
użyciem słuchawek należy zmniejszyć 
siłę głosu tym potencjometrem do 
wartości pożądanej. 

11. SŁUCH. Gniazdo słuchawek. Po 
włożeniu wtyku słuchawek, dźwięk w 
głośniku zostaje automatycznie 
wyłączony. Należy dopasować poziom 
dźwięku w słuchawkach potencjometrem 
GŁOŚNOŚĆ. Do wykrywacza pasują 

każde słuchawki stosowane w sprzęcie 
elektronicznym powszechnego użytku. 

12. CZUŁOŚĆ. Potencjometr. 
Polecamy ustawienie maksymalne na 10. 
Gdyby słychać było tzw „efekt 
gruntowy”, należy nieco zmniejszyć 
ustawienie np. na 8. Określenie czułość 
jest tożsame z określeniem zasięgu 
wykrywania. 

13. BAT. Przełącznik kontroli 
poziomu naładowania baterii. Należy 
dźwignię włącznika podnieść chwilowo 
do góry w pozycję Test. W opisie 
wskaźnika diodowego znajdują się pola 
określające poziom naładowania baterii 
jako Złe i Dobre. W przypadku 
wyświetlania się diody na pozycji 
neutralnej Bat. lub Złe należy przystąpić 
do naładowania akumulatorków 
wykrywacza. W przypadku rozładowania 
się akumulatorków, pojawi się pulsujący 
sygnał akustyczny. Wyładowanie 
akumulatorków następuje w sposób 
skokowy. 

14. Wskaźnik na diodach 
świecących posiada trzy położenia. 
KOLOR, czarny prostokąt [dioda 
środkowa] i ŻELAZO. 

Świecenie diody w pozycji czarnego 
prostokąta określa położenie zasadnicze 
wskaźnika - brak metalu. 

Świecenie diody w pozycji KOLOR 
określa wykrycie metalu kolorowego 
podczas pracy z użyciem funkcji 
DYSKR. lub wykrycie każdego rodzaju 
metali podczas pracy z użyciem funkcji 
GRUNT*. W szczególnym przypadku, 
diody te mogą się również świecić przy 
obecności dużego przedmiotu 
wykonanego z żelaza, przy ustawieniu 
zbyt małego poziomu dyskryminacji 
potencjometrem DYSKR. 

Świecenie diody w pozycji 
ŻELAZO określa wykrycie przedmiotu 
żelaznego podczas pracy z użyciem 
funkcji DYSKR. W szczególnym 
przypadku, diody te mogą się również 
świecić przy obecności drobnego 
przedmiotu wykonanego z metalu 
kolorowego, przy ustawieniu zbyt dużego 
poziomu dyskryminacji potencjometrem 
DYSKR. 

15. LATARKA w pozycji „TAK” 
zapala się dioda LED, której światło 
skierowane jest na sondę (latarka działa 
tylko gdy wykrywacz jest włączony). 
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II. Ładowanie akumulatorków 
wykrywacza !

W sterowniku wykrywacza 
zainstalowano 3 sztuki akumulatorków 
AA, typu ENELOOP. Akumulatorki tego 
typu nie rozładowują się samoczynnie. 
Dla tego typu akumulatorków żywotność 
wynosi ok. 1000 ładowań. Akumulatorki 
te można doładowywać. Nie trzeba tych 
akumulatorków rozładowywać do końca, 
nie posiadają efektu pamięci. Polecamy 
ładowanie akumulatorków przed każdym 
wyjściem w teren, np. włączenie 
ładowarki na noc przed nadejściem dnia 
poszukiwań. Nie można określić na jaki 
okres czasu starcza naładowanie 
akumulatorków, zależy to od wielu 
czynników, np. temperatury otoczenia 
podczas poszukiwań, częstotliwości 
występowania sygnału akustycznego, 
okresu pracy akumulatorów. Z 
pobieżnego, teoretycznego wyliczenia 
wynika, że trwałość akumulatorów to ok. 
3 lata, przy codziennym ładowaniu. 
Orientacyjny czas pracy wykrywacza z 
naładowanymi akumulatorkami wynosi 8 
godzin. !

III. Zalecenia !
Zabrania się wymiany akumulatorów 

przez inne firmy niż producent 
wykrywacza, firmę Armand. Jest to 
podyktowane Państwa bezpieczeństwem i 
niezawodnością sprzętu. 

Zabrania się stosowania innych 
ładowarek, niż ładowarki dostarczone 
przez producenta wykrywacza – firmę 
Armand. Jest to podyktowane Państwa 
bezpieczeństwem i niezawodnością 
sprzętu. !

Ładowanie sieciowe !
Celem naładowania akumulatorków 

wykrywacza należy włożyć wtyk 
ładowarki do gniazda ładowania 
sterownika, następnie należy włożyć 
ładowarkę do gniazda sieciowego 230V. 
Zaświeci się dioda świecąca ładowania w 
sterowniku. Podczas ładowania 
akumulatorków panel sterownika będzie 
odłączony od napięcia zasilania. 

Najwygodniej włączyć ładowarkę 
akumulatorków wieczorem i rano ją 
odłączyć. !

Ładowanie samochodowe !
Sterownik w sytuacjach 

wyjątkowych można ładować ładowarką 
samochodową. Gniazdo zapalniczki 

samochodowej w większości 
samochodów jest zasilane napięciem 
podczas włączenia stacyjki samochodu, 
czyli podczas jazdy. Ze względu na 
bezpieczeństwo użytkownika zabrania się 
ładowania sterownika podczas jazdy 
samochodem. Nieustabilizowane 
mechanicznie elementy wykrywacza 
mogą być przyczyną kontuzji kierowcy 
lub pasażera pojazdu. 

Firma Armand nie ponosi 
odpowiedzialności prawnej za szkody na 
mieniu i zdrowiu wyrządzone podczas 
ładowania sterownika wykrywacza 
podczas jazdy samochodem. !

IV. Szybkie strojenie wykrywacza !
● Pokrętło GŁOŚNOŚĆ - 10 
● Pokrętło CZUŁOŚĆ - 8 
● Przełącznik WŁ. - Tak 
● Przełącznik S.P. - Nie 
● Przełącznik DYN. 
● Przełącznik DYSKR. 
● Przełącznik TON - I 
● Pokrętło DYSKR. - 5 !
Przy podanym powyżej ustawieniu 

elementów manipulacyjnych, wykrywacz 
będzie pracował w pracy dynamicznej z 
odrzucaniem [dyskryminacją] drobnych 
elementów żelaznych. !

V. Eksploatacja urządzenia !
W trakcie poszukiwań sonda 

powinna być utrzymywana w jednakowej 
wysokości nad gruntem. 

Jeżeli punkt świetlny przesunie się w 
lewo lub prawo od środka, a nie jest to 
wynikiem natrafienia na metal, należy 
wcisnąć chwilowo przycisk ZER. 

Pokrętło GRUNT* oraz oznaczenie 
na przełączniku GRUNT* posiadają 
gwiazdki. Oznacza to, że przy wybraniu 
przełącznikiem funkcji Grunt można 
sygnał wykrywacza dopasować do 
podłoża za pomocą potencjometru. 
Należy podnosić i opuszczać sondę nad 
grunt, obracając jednocześnie gałką 
GRUNT*, tak aby przy włączonym 
przełączniku S.P. - Tak. nie było wzrostu 
ani przyciszenia sygnału prowadzącego. 
Takie ustawienie pozwala na podnoszenie 
i opuszczanie sondy nad gruntem bez 
oznak fałszywych sygnałów 
pochodzących od tzw. efektu gruntowego 
[efekt mineralizacji gruntu]. 

Pokrętło DYSKR. ustala poziom 
odrzucania przedmiotu żelaznego. Im 
bardziej w prawo go ustawimy, tym coraz 
większy przedmiot żelazny będzie 
odrzucony – punkt świetlny na wskaźniku 

będzie przechodził w kierunku napisu 
ŻELAZO. 

Przełącznik TON 
W pozycji I dyskryminuje żelazo 

poprzez wyciszenie sygnału 
dźwiękowego. W pozycji II wysokość 
tonu dla żelaza się obniża. 

W pozycji I dla metalu kolorowego 
pojawia się dźwięk. 

W pozycji II dla metalu kolorowego 
wysokość tonu ulega wzrostowi. 

Przy pracy STAT., daje się zauważyć 
występowanie tzw. efektu gruntowego. 
Objawia się to zmianą sygnału 
prowadzącego podczas zmiany wysokości 
sondy nad gruntem. Należy starannie 
prowadzić sondę na jednakowej 
wysokości nad gruntem, należy też ew. 
częściej zerować sygnał przyciskiem 
ZER. 

Przy pracy DYN. sygnał 
automatycznie dopasowuje się do 
wysokości nad gruntem. Przy pracy w 
zmiennych warunkach gruntowych 
[kamienie, skały, zawilgocenie], należy 
pracować w pracy dynamicznej. 

Umieszczenie małej monety w 
gruncie powoduje zwiększenie efektu 
dyskryminacji, w stosunku do monety 
umieszczonej na powierzchni gruntu. W 
związku z tym, przy poszukiwaniu monet 
należy stosować dyskryminację w 
zakresie około 1-5. 

Przełącznik S.P. czyli sygnału 
prowadzącego możemy ustawić w 
pozycji Tak. Jest to pozycja o większej 
czułości urządzenia, ale jednocześnie 
reagująca sygnałem na zmianę 
mineralizacji gruntu. W pozycji Nie, 
wykrywacz ma nieco mniejszą czułość, 
ale nie reaguje sygnałem na mineralizację 
gruntu. !

VI. Do zapamiętania !
- STAT - największa czułość 

wykrywacza, ale zależność od warunków 
terenowych. 

- DYN - mniejsza czułość, ale 
niezależność od warunków terenowych. 

- DYSKR. Mniej niż „5” - 
rozróżnienie monety od kapsla 
[rozróżnianie małych przedmiotów 
metalowych]. 

- DYSKR. „8” - rozróżnienie łopatki 
żelaznej saperki od manierki aluminiowej 
[rozróżnianie dużych przedmiotów 
metalowych]. 

Czułość wykrywacza zależy od 
wykrywanej powierzchni metalu, a nie 
od objętości tego metalu lub jego 
ciężaru.
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