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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

 
DETECTOR DE METALE ACE 250 PACKAGE 

Cod produs: 840966 

 
 
Felicitări pentru achiziția acestui detector metal Garrett de ultimă generație. Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare 
și să-l păstrați pentru consultări ulterioare.  
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Părți componente 
Aparatul este compus din următoarele părți: 

 Carcasa cu componentele electronice, mâner și suport pentru braț – bateriile se află în carcasă 

 Tija superioară 

 Tija inferioară 

 Un (1) șurub din plastic cu piuliță 

 Două (2) șaibe din cauciuc 

 Un bolț din plastic 

 Bobină search cu cablu  
Luați legătura cu distribuitorul dacă lipsește vreo componentă din colet.  
 

Montați tija inferioară pe bobina search. Scoateți hârtia de pe șaibele din cauciuc și instalați-le în capătul inferior. Împingeți tija în 
suportul sondei. Folosiți bolțul și șuruburile pentru interconectare.  
Introduceți tija superioară în tija inferioară prin apăsarea celor două butoane și culisarea în tijă. Lungimea poate fi setată prin 
blocarea butoanelor în diferite poziții.  
Acum introduceți tija pe mânerul de suport cu carcasa aparatului.  
Înfășurați cablul pe tijă și introduceți ștecărul în mufa de pe carcasa aparatului.  
Bateriile se află în carcasa aparatului. Pentru a deschide compartimentul baterii împingeți în spate capacul carcasei aparatului.  
 

Operații pregătitoare 
Prima dată familiarizați-vă cu funcțiile detectorului. Pentru a testa aparatul aveți nevoie de o brățară închisă din aur, una din argint 
(sau monede de aur și argint) și o bucată de fier. Instalați aparatul pe o masă din lemn cu sonda în poziție orizontală. Citiți în 
întregime manualul de utilizare și familiarizați-vă cu funcțiile aparatului. Mișcați obiectele metalice la diferite distanțe față de 
sondă și experimentați cu setările descrise în acest manual.  
Ace 150 / 250 este un detector motion cu funcția discriminare. Aparatul poate filtra anumite metale. În acest fel el poate ignora 
de exemplu deșeurile de metal. Motion înseamnă „mișcare”: pentru detecție sonda aparatului este mișcată în toate direcțiile 
deasupra solului. Mișcarea este necesară pentru ca aparatul să poată diferenția metalele și astfel să discrimineze.  
 

Tehnica de detecție 
Mișcați în toate direcțiile sonda rotundă a aparatului la o înălțime pe cât posibil constantă de cca. 3 - 5 cm deasupra solului, 
înaintând încet în față. Țineți cont de semnalele acustice: deșeurile metalice de la suprafața solului pot genera semnale acustice 
stridente, deranjante; ridicați un pic sonda, iar apoi mișcați din nou sonda deasupra punctului. Fără semnal: deșeu metalic; semnal 
clar: probabil o bucată mică care nu este din fier.  
Dacă detectorul redă numai un semnal atunci când sonda este mișcată dintr-o parte deasupra obiectului, dar nu redă niciun semnal 
atunci când sonda este mișcată în cealaltă parte: de obicei este vorba despre deșeu de fier vechi aflat în poziție verticală. Aparatul 
redă un semnal puternic atunci când sonda se află chiar deasupra obiectului.  

 
ACE 150 

 
Taste senzori ACE 150 
După apăsarea tastei: 
On/off: pornire/oprire 
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MODE: cu tasta MODE puteți selecta 3 moduri de căutare presetate. 
ALL-METAL – fără funcția discriminare 
JEWELRY – bijuterii mici până la medii 
COINS – program special pentru monede 

Programul este conceput pentru monede americane. Pentru căutarea monedelor europene recomandăm setarea JEWELRY.  
 

SENSITIVITY: Putere/randament detecție. Apăsați tasta Sensitivity pentru a crește sau diminua puterea detecției. Puteți seta 4 
trepte de putere. Acestea sunt afișate pe display. Sensibilitatea mare este recomandată pentru detecția pieselor mici și pentru 
adâncimi mari de detecție. Sensibilitatea mică este recomandată pentru detecție în sol acoperit cu deșeuri de fier vechi, ultra 
mineralizat sau cu conținut mare de sare, ca de ex. pe plajă. 
 

Ecran – Ace 150 
Target ID Legend: deasupra displayului sunt imprimate tipurile standard de metal, respectiv obiecte metalice. În timpul căutării 
sub aceste denumiri este afișat tipul de metal măsurat folosind cursorul pentru identificare obiect: IRON (fier) – NICKEL (nichel) – 
GOLD (aur) – PTABS (inele doze de aluminiu) – RINGS (inele) – SILVER (argint) – COINS (monede).  
 

Upper Scale: conductibilitatea este afișată prin inserarea cursorului Target ID la una din cele 5 poziții.  
 

Target ID-Cursor: cursor identificare obiect ce indică tipul de metal detectat.  
 

Lower Scale: scală conductibilitate dedesubtul cursorului identificare obiect care indică tipurile filtrate de metal și cele care sunt 
implicate în detecție. Dacă cursorul identificare obiect se află într-o poziție care indică un filtru aparatul nu va genera semnale 
acustice. Scala se modifică atunci când alegeți un alt program.  
 

Coin Depth: adâncime de detecție. În partea dreaptă a displayului se afișează adâncimea obiectului detectat în inch (1 inch = 2,54 
cm) folosind cifrele 2’’, 4’’ și 6’’. Cea mai bună valoare pentru adâncime se obține la o distanță a sondei față de sol de 1’’.  
 

Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. Indică starea de încărcare a bateriilor. Dacă aparatul folosește baterii reîncărcabile durata de 
funcționare este mai mică decât la baterii alcaline AA. Durată de funcționare cu baterii alcaline AA cca. 20 - 40 ore, în funcție de 
tipul de baterii folosit. Dacă nu folosiți aparatul mai mult de 30 de zile scoateți bateriile din aparat. Dacă simbolul baterii indică o 
singură linie înlocuiți bateriile.  
 

Headphone Jack: mufă căști pentru jack 6,3 mm.  
 

Tone ID: identificare semnal în 3 trepte (înalt – mediu - jos): semnal înalt pentru obiecte cu valori mari de conductibilitate – sunet 
jos pentru alte obiecte/valori conductibilitate.  
 

ACE 250 

 
 

Taste senzori ACE 250 
După apăsarea tastei: 
PWR: tasta on/off – apăsați tasta cca. 10 secunde pentru ca aparatul să reia setările din fabricație. 
 

MODE: cu tasta MODE puteți selecta 5 moduri de căutare presetate. 
ALL-METAL: fără funcția discriminare 
JEWELRY: pentru bijuterii mici până la medii 
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COINS: program special monede 
Programul este conceput pentru monede americane. Pentru căutarea monedelor europene recomandăm setarea JEWELRY.  
 

CUSTOM: realizați propriul dvs. program pentru diverse aplicații, ca de ex. scanarea plajei, parcurilor sau parcurilor de distracție. 
Setările dvs. sunt salvate.  
 

RELICS: un program special pentru căutarea relicvelor din vremuri apuse.  
 

SENSITIVITY: putere detecție. Apăsați tasta Sensitivity pentru a crește sau diminua puterea detecției. Puteți seta 8 trepte de 
putere. Acestea sunt afișate pe display. Sensibilitatea mare este recomandată pentru obiecte mici și adâncimi mari de detecție. 
Sensibilitatea mică este recomandată pentru detecția în soluri acoperite cu deșeuri de fier vechi, ultra mineralizate și cu conținut 
mare de sare, ca de ex. pe plajă. 
 

DISCRIM: este un sistem de filtrare care elimină obiecte metalice mici care nu intră în programul de detecție, de ex. cuie de fier 
sau dopuri sticlă și de aceea ele nu mai sunt indicate prin semnale acustice. Setarea se realizează cu (+) sau (-).  
 

ELIM: filtrare obiecte. Cu această funcție puteți filtra un obiect nedorit prin apăsarea unui buton. Țineți obiectul nedorit puțin timp 
în fața sondei, iar apoi apăsați tasta ELIM; obiectul și caracteristicile sale sunt filtrate și nu va mai fi afișat acustic.  
 

PINPOINT: apăsați și mențineți apăsată această tastă (Non-Motion/detecție precisă) pentru a activa funcția, ceea ce înseamnă că 
nu mai trebuie să mișcați sonda. Dacă vă aflați exact deasupra obiectului detectat atunci pe scala displayului apare un semnal de 
la stânga la dreapta.  
 

Ecran – Ace 250 
Target ID Legend: deasupra displayului sunt imprimate tipurile standard de metal, respectiv obiecte metalice. În timpul căutării 
sub aceste denumiri este afișat tipul de metal măsurat folosind cursorul pentru identificare obiect: IRON (fier) – NICKEL (nichel) – 
GOLD (aur) – PTABS (inele doze de aluminiu) – RINGS (inele) – SILVER (argint) – COINS (monede).  
 

Upper Scale: conductibilitatea este afișată prin inserarea cursorului Target ID la una din cele 5 poziții.  
Target ID-Cursor: cursor identificare obiect ce indică tipul posibil de metal detectat.  
 

Lower Scale: scală conductibilitate dedesubtul cursorului identificare obiect care indică tipurile filtrate de metal, care nu au rol în 
detecție. Scala se modifică atunci când alegeți un alt program.  
 

Coin Depth: adâncime de detecție. În partea dreaptă a displayului se afișează adâncimea obiectului detectat în inchi (1 inch = 2,54 
cm) folosind cifrele 2’’, 4’’, 6’’ și 8’’. Cea mai bună valoare pentru adâncime se obține la o distanță a sondei față de sol de 1’’.  
 

Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. Indică starea de încărcare a bateriilor. Dacă aparatul folosește baterii reîncărcabile durata de 
funcționare este mai mică decât la baterii alcaline AA. Durată de funcționare cu baterii alcaline AA cca. 20 – 40 ore, în funcție de 
tipul de baterii folosit. Dacă nu folosiți aparatul mai mult de 30 de zile scoateți bateriile din aparat. Dacă simbolul baterii nu indică 
decât o linie înlocuiți bateriile.  
 

Headphone Jack: mufă căști pentru jack 6,3 mm.  
 

Tone ID: identificare semnal în 3 trepte (înalt – mediu - jos): semnal înalt pentru obiecte cu valori mari de conductibilitate – sunet 
jos pentru alte obiecte/valori conductibilitate.  
 

Remedierea defecțiunilor 
Simptom Soluție  

Aparatul nu pornește. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse. Înlocuiți bateriile. 

Sunete neregulate, 
cursorul Target-ID sare 

Verificați dacă bobina search este conectată corect și dacă cablul este înfășurat strâns pe tijă.  
Nu folosiți detectorul în casă unde aparatul poate detecta multe metale.  
Diminuați sensibilitatea aparatului – Sensitivity. 
Verificați dacă nu vă aflați în apropierea altor detectoare de metal sau cabluri electrice.  
Observație: Fierul poate duce la fenomene de detecție neregulate. În modul Allmetall puteți 
determina dacă este vorba despre fier.  

Semnale care apar din 
când în când  

Aceste semnale care apar din când în când indică faptul că a fost detectat un obiect adânc îngropat 
sau că obiectul se află într-un unghi dificil pentru aparat. Creșteți sensibilitatea – Sensitivity – și 
scanați zona din toate direcțiile. Dacă este vorba despre mai multe obiecte de tipuri diferite treceți 
în modul Allmetall sau apăsați tasta PinPoint.  

Aparatul nu detectează 
niciun obiect special 

Verificați dacă ați setat modul de funcționare corect pentru scopul dvs. Dacă aveți dubii folosiți 
modul Allmetall.  

Cursorul Target-ID sare  Dacă cursorul sare la detecția unui obiect, adică nu realizează o afișare clară, înseamnă că ați găsit 
un deșeu de fier vechi. Cursorul poate să sară și în cazul unei monede sau alt obiect mai puțin 
valoros, deoarece acesta se află într-un unghi dificil față de aparat. Cursorul poate să sară atunci 
când lângă un obiect valoros se află deșeu de fier vechi. Scanați zona din toate direcțiile până la 
stabilizarea afișării.  
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Atenție! Pericol de explozie în caz de dezgropare 
Legea privind răspunderea pentru calitatea produselor ne obligă să vă aducem la cunoștință următoarele fapte. Respectați 
întocmai instrucțiunile de mai jos.  
Atunci când aparatul a detectat un obiect trebuie să țineți cont de faptul că în loc de un obiect valoros poate fi vorba despre 
muniție sau alte substanțe explozive. Dezgroparea unui obiect detectat se face pe propria dvs. răspundere. Producătorul și 
distribuitorul nu-și asumă responsabilitatea în caz de daune. 
Utilizarea detectorului metal de către copii se poate face numai sub supravegherea unui adult. Dezgroparea obiectelor detectate 
se face exclusiv de către adulți.  
 

Drepturi și îndatoriri 
Căutarea obiectelor metalice îngropate este un hobby care provoacă multă bucurie și rezultate interesante. Țineți cont de normele 
pentru dezgropare valabile în țara dvs. În interesul dvs. personal vă recomandăm să vă informați în acest sens. 
Nu folosiți aparatul în situri arheologice, respectiv faimoase dacă nu aveți autorizare în acest scop. Dacă găsiți obiecte cu valoare 
arheologică vă rugăm să luați legătura cu un muzeu.  
Acoperiți găurile din sol și călcați pământul cu picioarele pentru uniformizare. 
Mult succes!  
 

Informații de bază privind detecția metalelor 
Cele mai multe detectoare de metal pot diferenția între diferite metale precum fier, aluminiu, argint și aur. Aparatele de detecție 
metal prezente la momentul actual pe piață dispun de funcția discriminare.  
Diferențierea dintre fier și metale prețioase, precum argint sau aur, se face relativ simplu. În general metalele prețioase nu se 
găsesc în formă pură, căci ar fi prea moi pentru scopurile lor de utilizare. Ele sunt amestecate cu metale mai dure. De aceea un 
detector nu va putea determina chiar așa de simplu tipul de metal.  
În plus există și o problemă legată de măsurători: metalele prețioase au valori de conductivitate asemănătoare:  

Aur – aluminiu / argint – cupru: au valori de conductivitate similare. 
Din acest motiv un detector de metale nu va putea determina decât cu aproximație tipul de metal despre care este vorba. Metalele 
pure sunt mai ușor de detectat.  
 

Randament detecție: 
Randamentul detecției depinde de mai mulți factori: 
Dimensiunea obiectului 
Compoziția solului 
Tipul și mărimea sondei 
Componentele electronice ale aparatului 
Dacă solul este puternic mineralizat atunci randamentul detecției poate scădea la jumătate. De asemenea pietrele mineralizate 
pot fi detectate drept metale prețioase. De aceea adâncimea de detecție este indicată numai în mediul aer. Pe pagina noastră de 
internet veți găsi un tabel cu date de randament detecție pentru diferite tipuri de aparate. Regula de bază: adâncimea de detecție 
depinde de dimensiunea obiectului metalic. O singură monedă poate fi detectată la o adâncime de până la 40 – 50 cm. Adâncimea 
maximă de detecție pentru obiecte mari este de cca. 2 – 2,5 m. Sondele cu adâncime de detecție mare pot identifica obiecte 
metalice mari până la o adâncime de 4 – 5 m.  
 

Sisteme de detecție: 
Modul Non-Motion (fără mișcare) 
Aparatul redă permanent un semnal acustic silențios, ce poate fi setat.  
Semnalul se intensifică cu cât sonda se apropie mai mult de obiectul metalic. În acest fel obiectul detectat este identificat pe bază 
de sunet. Dacă țineți sonda deasupra obiectului detectat sunetul rămâne la aceeași intensitate. Fără mișcare nu este posibilă 
diferențierea metalelor.  
 

Motion Modus (cu mișcare) sau Disk-Modus (discriminare) 
Sonda trebuie mișcată. În timpul căutării sonda este mișcată în toate direcțiile folosind mișcări uniforme. Dacă sonda nu este 
mișcată deasupra obiectului metalic atunci aparatul nu redă niciun semnal acustic. Mișcarea permite diferențierea metalelor. În 
acest fel se poate afișa tipul de metal și pot fi filtrate metalele nedorite. De aceea aparatul poate detecta metale prețioase chiar 
și într-un sol acoperit cu deșeuri de fier vechi. Metalele nedorite sunt filtrate sau discriminate.  
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Detector Trade International GmbH & 
Co KG (Hamburger Str. 17, 41540 Dormagen, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Detector Trade International GmbH & Co KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


