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Železné předměty mohou zakrýt kvalitní nálezy nebo vytvořit 
tzv."parazitní signály", které se mohou zdát jako dobrý nález. 
Garrettova volitelná funkce Iron Audio umožňuje uživateli 
zaslechnout, že se jedná o diskriminované železo (obvykle 
není slyšet), a pomůže vám tak se vyhnout kopání 
nežádoucích cílů.
Pro mnoho detektorů, víčka od lahví, ocelové podložky, atd. 
mohou znít jako dobrý cíl a produkují vysokou odezvu. Tvar 
zátky a plochý povrch se podobá minci. a může zmást 
detektor. S funkcí Iron Audio však budou produkovat rozdílný 
signál s více tóny, ve srovnání s vysokým tónem mincí.

NASTAVITELNÝ  THRESHOLD
Tato funkce AT GOLDu umožňuje uživateli vybrat ze 33 úrovní 
zvuku pozadí („hučení“). Nastavením na sotva slyšitelnou 
prahovou úroveň, vám tato funkce pomůže maximalizovat 
schopnost zaznamenat slabé signály, čímž maximalizujete 
hloubku detekce. 

GROUND 
BALANCE 
Oba, jak AT GOLD,  tak i AT PRO nabízejí manuální i automatické 
zemní vyvážení, které umožňuje snížit nežádoucí účinky zemní 
mineralizace. AT GOLD navíc nabízí Ground Balance Window jako 
Garrettovu exkluzivní funkci. Toto nastavení umožňuje uživateli 
nastavit zemní vyvážení v potřebném rozsahu. Tato funkce 
vyrovnává All Metal Audio snížením jemných půdních odezev a 
umožňuje uživateli lépe zaznamenat slabé signály.

Detektor AT GOLD obsahuje navíc oproti AT PRO funkci All-
Metal Iron Audio, která slouží pro identifikaci 
problematických železných cílů. Tuto funkci má pouze 
Garrett!

TONE ROLL AUDIO™
Poskytuje kvalitnější zvukové informace, které umožňují lépe 
identifikovat cíl, zejména železo. Detektory s binárním 
zvukem produkují jediný tón založený na nejsilnějším signálu 
nalezeného předmětu. Funkce Tone Roll audio nabízí další 
zvukové informace o nálezu, při přiblížení cívky, přímo nad  
cílem a při odchýlení od cíle. Tyto různé fáze poskytují 
celkově lepší informace o detekovaném předmětu.
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TERÉNNÍ UNIVERZÁLNOST
Detektory AT jsou konstruovány s voděodolnými jednotkami a 
konektory pro hledání v prašném, blátivém, mokrém a vlhkém 
prostředí. Mohou být ponořeny až do hloubky 3 metrů (maximum).

Poznámka: V případě, že mají být sluchátka ponořena do vody, 
musí být použita vodotěsná sluchátka. Standardní sluchátka 
dodávané s AT PRO a AT GOLD nemohou být ponořena, nicméně 
kabel vedoucí ke sluchátkům může.

PROPORCIÁLNÍ 
AUDIO

AT GOLD a AT PRO obsahují v rozšířeném módu funkci 
proporciální zvukový režim. Tato funkce umožňuje 
uživateli zaslechnout jemné změny zvuku v reakci na 
cílový předmět. Proporcionální audio rovněž pomáhá 
uživateli lépe posoudit vlastnosti daného cíle, jako je 
velikost, tvar a hloubka a má další výhodu v mnohem 
rychlejší odezvě při detekci dalších cílů..
AT Pro také obsahuje tři standardní režimy zvuku, které 
poskytují plný zvukový signál bez ohledu na velikost 
cíle. Mnoho hledačů stále přesto dává přednost 
jednoduché signalizaci odezvy nálezu. 

HIGH-RES IRON DISCRIMINATION™
S nastavitelnou úrovní diskriminace železa (40 kroků na 
AT Pro a 44 kroků na Gold), může uživatel povolit pouze 
minimální množství kroků potřebných k vyloučení 
nežádoucích kovových odpadů. Detektor bude 
pokračovat v hledání žádoucích cílů, které by jinak byly 
"maskovány" jako železo.

DIGITAL TARGET ID (stupnice od 0 do 99)
Tato stupnice na LCD displeji pomáhá přesněji 
identifikovat nalezené cíle. Cíle s hodnotou blízkou 1 
jsou většinou železné, zatímco většina vodivých cílů 
(například silné stříbro) můžete na digitálním Target ID 
zaregistrovat blíže k číslu 99.

Tyto dva sousedící cíle, u standardního 
detektoru, produkují jeden silný signál. 
V režimu proporcionálního audia však 
umožňuje zvuk zaznamenat oba 
nalezené cíle.
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