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Tartalom: 
-LCD kijelző és detektor fej 
-hosszú alumínium rúd 
-rövid alumínium rúd és csavar 
-rúd fogantyúval és kartámasszal 
-kőműveskanál 
-szita 
 
1. Metál 
1. A detektor fejnek köszönhetően 3 féle tárgyat tudsz felfedezni a készülékkel: 
- vastartalmú: a bal-kéz kijelző mutatja és halk hangot ad 
- nem vas tartalmú tárgyak: a jobb-kéz kijelző mutatja és hangos hangot ad 
- nem metál tárgyat nem jelez ki a készülék (műanyag, fa stb.) 
2. Keress egy tárgyat és tedd a földre. Kapcsold be a készüléket és óvatosan fordítsd el a gombot a közepén. 
Mozgasd a detektort a tárgy felett. Miből van a tárgy? 
2. Első lépések 
- Keress egy földdarabot, ami 10 m hosszú és 2 m széles. Kérj meg egy felnőttet, hogy csináljon egy alumínium 
labdát fóliából, kb. 6cm-est. Ásd el a tárgyat. 
- Kapcsold be a detektort és középen nyomd meg a RESET gombot.  Tartsd párhuzamosan a földdel és olyan 
közel, amennyire csak lehet. Mozgasd balról jobbra, majd jobbról balra lassan. Nézd közben a diagrammot. Ha 
nem csipog a detektor, próbáld újra a folyamatot. 
- Megtaláltad a tárgyat? Ásd ki a lapáttal. 
3. Érzékenység 
Keress egy földdarabot, ami 20 m hosszú és 2 m széles. Kérj meg egy felnőttet, hogy csináljon egy alumínium 
labdát fóliából, kb. 6cm-est. Ásd el a tárgyat. 
Vágj ki papírból egy háromszög alakú zászlót. Ez segít majd jelölni a zónákat. 
Állítsd be a detektor érzékenységét a legmagasabbra és nyomd meg a RESET gombot. 
Tedd meg az első kanyarokat. Tedd oda a zászlókat, ahol a detektor hangot ad. 
Menj vissza ezekre a területekre és fordítsd a készülék érzékenységét nullára, nyomd meg a RESET gombot és 
menj végig újra, lassan emelve a detektor érzékenységét.  
4. Kanyarokat tenni egy darab területen  
Nézd meg az ábrákat a 14. oldalon 
- any old how módozat: ez a legkevésbé hatékony módozat. Nem fogod tudni, hogy ezen a helyen már jártál 
vagy sem 
- snail shell módozat: ez a legkönnyebb módja a kezdésnek. 
- gird módozat: ezzel átfésülheted az egész területet, biztosan nem fogsz kihagyni semmit 
5. Játék 
Kérj meg egy felnőttet, hogy gondoljon ki egy mondatot 5 szóval. Az öt szót írja le külön papírdarabokra és 
tekerje be alumínium fóliába, majd dugja el őket. Találd meg a tárgyakat a detektorral. 
6. A szabály és a legjobb gyakorlat (17-18. oldal)  
Igaz vagy hamis? 
- Minden területen fel tudsz fedezni tárgyakat? 
- Nincs szükséged engedélyre, hogy kincseket fedezz el. 
- A metál felfedezés kockázatmentes. 



- Mindenhol kereshetek tárgyakat a strandon. 
7. Készíts térképet 
- Rajzolj térképet (19. oldal) 
- Tegyél jeleket a különböző épületekhez, folyókhoz stb. 
- Ha kész a térkép, meg tudod tervezni, hogy hova menj. 
8. A mező 
A mező az egyik legjobb hely fémeket keresni. A mező általában egy gazdához tartozik, ezért mindig engedélyt 
kell kérni, ha át akarsz haladni rajta. Ha jelez a detektor, kezdj el ásni, hogy megtaláld a tárgyat. Viselj kesztyűt. 
9. Az erdőben 
Az erdő korábban egy fontos közlekedési út volt. A nyár a legrosszabb időszak a keresésre, mert a földet 
benövik a növények. Ne menj be az erdőbe, maradj az úton és ott keress fém tárgyakat.  
10. A strandon 
Ideális hely. Sokan látogatják, ezért rengeteg elvesztett tárgyat találhatsz a száraz homokban (ékszerek stb.) 
légy óvatos, amikor a homokban dolgozol.  Ásd ki az ásóval a homokot, mikor a detektor jelez és óvatosan szórd 
le a homokot a talált tárgyról. 
11. Fémtárgyak felfedezése 
Minden fémtárgyat megtalálsz a detektorral. Nézd meg a táblát a 24-25. oldalon. 
12. Érmék és fémek tisztítása 
A tisztításuk nagyon egyszerű. Önts egy kevés fehérbort egy pohárba, tegyél bele egy teáskanál sót és kavard 
meg. Tedd bele a koszos érmét és hagyd benne 2 órát. Vedd ki csipesszel és mosd le csapvízzel. 
Rozsdás fémet találtál? Tedd bele egy pohár limonádéba. Vedd ki, mosd le és dörzsöld meg egy szivaccsal. Ezüst 
tárgyat találtál? Tégy fogkrémet egy szivacsra és dörzsöld meg vele, hogy ragyogjon. Önts rá vizet, majd szárítsd 
meg. 
Arany tárgyat találtál? Használj szappanos vizet a tisztításához. 
13. Érmék (13-14 oldal) 
14. Történelmi tárgyak (30. oldal) 
15. Kincsek 
 
A detektort nem használják antik kincsek megtalálásához, de néha előfordulhat váratlan felfedezés. 
 

 
 
 


