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ВНИМАНИЕ

Преди да сглобите, заредите или използвате своя детектор за първи път, 
прочетете предупрежденията и информацията за безопасност, изброени в 
следните раздели:

· "Информация за зарядното устройство и безопасност" (страница 47)
· "Обща грижа и безопасност" (страница 54)
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Бърз старт

Преди първа употреба се препоръчва да заредите напълно батерията за 6 часа (страница 47).

1 ВКЛЮЧИ
Натиснеи бутона за захранване отстрани на контролния панел

2
ИЗБЕРИ РЕЖИМ НА ТЪРСЕНЕ
Избери режим на търсене, който отговаря на вашето 
местоположение за търсене.
Вижте "Въведение в режимите на търсене" на страница 9 
за повече информация как да изберете най-подходящия 
режим на търсене.

3
ИЗОЛИРАНЕ НА СМУЩЕНИЯ
Избери опцията Изолиране на Смуещенията от панела и натисни  

за да се започне процеса по изолиране на смущенията.
Това заема около 5 секунди.

4 ЗАПОЧНИ ТЪРСЕНЕТО
Натисни         за да се върнете в екрана за търсене.

Ако има около вас има наличие на доста земен шум след завършване на стъпките за бързия старт, извършете Ground Balance 
(страница 27). Ако шума все още се усеща, опитайте малко да намалите нивото на чувствителност (страница 18).

*

* EQUINOX 900 only
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Части

СТИКЕР ЗА ЕКРАНА
Поставянето на протектор на екрана ще предпази екрана 
ви от драскотини и наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не почиствайте дисплея с 
разтворители или почистващи препарати на 
алкохолна основа. Използвайте леко влажна 
кърпа с мек сапунен препарат.

1. Контролен панел
2. Дисплей
3. Клавиатъра
4. Странични бутони
5. Говорител
6. Подсветка
7. Жак за слушалки
8. Гнездо за зареждане
9. Конектор за сондата

10. Дружка
с опция за вибрация и вградена
батерия

11. Подлакътник
12. Стик
13. Фиксатор на

подлакътиника
14. Каишка
15. Линия за подлакътника

16. Стикове
17. Горен стик
18. Горен фиксатор
19. Среден стик
20. Долен фиксатор
21. Долен стик
22. Край на стика

23. Сонда с кабел
24. Подлакътник
25. Кабел на сондата
26. Конектор на сондата
27. Пръстен за фиксиране
28. Уплътнители
29. Болт за фиксиране
30. Ушички
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Контролни елементи

1.Светодиод за състояние на зареждане
Показва състоянието на зареждане на батерията на 
детектора (страница 47).

2. Включване
Включва/изключва детектора
Натиснете продължително (7 секунди) от Изкл., за да 
възстановите фабричните настройки (страница 60).

3. Подсветка
Избирете яркостта на фоновото осветление (страница 20).
Натиснете дълго (2 секунди), за да включите/изключите 
фенерчето (страница 20).

4. Режим на търсене
Избирете следващия режим на търсене (страница 9).

Натиснете продължително (5 секунди), за да нулирате 
локалните настройки на текущия профил на режим на търсене 
към техните фабрични настройки (страница 9) ★

5. Всички метали
Превключвате между текущия модел на дискриминация и All Metal, 
за да може детектора да приема всички цели (страница 36).

6. Pinpoint/Търсене
Този бутон ви връща към екрана за търсене и към режим за 
точното локализиране на целта.

7. Честота
Насикайте за да изберете работната честота в (kHz): 4, 5, 10, 15, 
20*, 40* и Multi (страница 17) ★

8. Приеми/Отхвърли
Тук може да изключваме или добавяме определени 
сегменти.

9. Минус/Плюс
Натиснете, когато сте в екрана за търсене, за да регулирате 
нивото на чувствителност (страница 18).
Натиснете, когато сте в менюто с настройки, за да регулирате 
стойността на избраната настройка

10. Настройки
Тък имаме достъп към всичките настройки.
Ако натиснем и задържим бутона за 2 сек. ще попаднем в 
допълнителните настройки.

11. Потребителски профил*
Натиснете, за да включите/изключите запаметения потребителски профил 
(страница 22). Натиснете продължително (2 секунди), за да съхраните 
текущите настройки на режима на търсене в режима на персонализирано 
търсене (страница 22).

12. Безжично аудио
Вкл/ Изкл безжичното аудио (стр. 45)

Натиснете за около 2 секунди за да започне процеса за 
сдвояване между детектора и злушалките (стр.45)

1

2

3 11*

10

9

8

7

12

4

5

6

* Само EQUINOX 900
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Дисплей

1. Ниво на батерията/Зареждане
Показва текущото ниво на батерията (страница 47).

2. Индикатор за фенерче
Показва, че фенерчето е включено (страница 20).

3. Индикатор за подсветка
Показва, че подсветката е включена (страница 20).

4.Ниво на чувствителност
Показва нивото на чувствителност (страница 18).

5. Честотен дисплей
Показва текущата работна честота (страница 17).
Показва също кодове за грешки (страница 50) и 
показва текущата активна Разширена настройка�

6. Режими на търсене
Показва режима на търсене: парк, поле, 
плаж и злато*
Всеки режим на търсене има 2 
персонализируеми профила (страница 9). Профил

Режим на търсене

7. Меню с настройки
Меню с всички настройки и 
разширени настройки (страница 23).

Разширена настройка

Настройка

8. Pinpoint Индикатор
Показва, че режим Pinpoint е включен (страница 42).

9. Показател за дълбочина
Показва приблизителната дълбочина на засечената 
цел (страница 19).

10. Потребителски профил*
Показва, че запазеният потребителски профил е активен (страница 22).

11. Индикатор за проследяване на земния баланс
Показва, че проследяването на земния баланс е включено 
(страница 27).

12. Безжичен аудио индикатор
Показва, че безжичното аудио е включено (страница 45).

13. Индикатор за слушалките
Показва, че към детектора са свързани слушалки (безжични 
или кабелни) (страница 46).

14.Индикатор за вибрацията
Показва, че вибрацията на дръжката е включена (страница 21).

15. Дискриминационна скала
Представя всеки идентификационен номер на целта като 
сегмент в скалата. Сегментите могат да бъдат включени/
изключени
за създаване на модел на дискриминация (страница 36 и
страница 17)
Детектора има 119 сегмент с висока разделителна 
способност (–19 до 99)

16.Дисплей за идентификация на целта
Числова стойност (от –19 до 99) се присвоява на всяка открита 
цел въз основа на нейните проводими или желязо свойства. 
Това позволява обектите да бъдат идентифицирани преди 
копаенето. 
Отрицателните числа са железни, положителните числа са 
цветни.

17. Индикатор за претоварване по време на търсене на 
плажа
Показва автоматично намалената сила на предавания сигнал, когато 
сте в режим Плаж. Това предотвратява претоварването поради 
екстремните условия.

12

1314151617

1
2
3

4

5

6

7

11
10*

9

8

4*

* EQUINOX 900 only
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Въведение в режимите на търсене

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ РЕЖИМ НА ТЪРСЕНЕ
EQUINOX 700 и 900 имат предварително зададени режими на търсене, които имат уникални способности за разделяне на целите и 
дълбочината. Изборът на правилния режим на търсене е важен, за да получите най-доброто представяне за средата, в която търсите.

Режимите са следните: парк, поле, плаж и злато*. Всеки режим на търсене има два профила, уникално предварително конфигурирани за 
оптимизиране на детектора за най-добро представяне в условията, типични за това местоположение. Всеки от профилите може да бъдат 
променени и запазени

Изберете режим на търсене и съответния профил
Натиснете бутона за режим на търсене, за да изберете следващия режим на търсене
Изберете режима на търсене, който най-добре отговаря на местоположението ви - парк, поле, плаж или злато*.

Разликите в профилите са следните:

Профил за търсене 1 е подходящ за общи условия
Профил за търсене 2 е оптимизиран за по-трудни условия. Чувствителността на целта е подобрена, но може да се появо и 
страничен шум.

1. Натиснете бутона за режим на търсене, за да отидете до 
профила, който искате да нулирате
2. Натиснете и задръжте бутона за режим на търсене, докато 
'SP' се появи на дисплея за ID на целта.

'SP' ще се появи на дисплея за ID на 
целта, когато профилът на режим на 
търсене бъде нулиран

Парк
Страхотен за зони за отдих с 
голямо наличие на отпадъци.

Повече на страница 11

Поле
Идеален за търсене в 

исторически полета за широк 
диапазон размери на целите.

Повече на страница 12

Плаж
За всички солени условия; 

сух пясък, мокър пясък, 
сърф и под вода

Повече на страница 13

Злато*

За търсене на самородно 
злато.

Повече на страница 14

Профил 1

Основен и 
за монети

Профил 2

Тънки бижута

Профил 1

Монети и 
артефакти

Профил 2

Финни монети
и артефакти

Профил 1

Сух и мокър
     пясък

Профил 2

За бряг и за 
под вода 

Профил 1

Нормална почва

Профил 2

Тежка почва

НУЛИРАЙТЕ ПРОФИЛА

� Само настройките за профила ще се изчистят

� Всички други настройки ще останат същите

* Само EQUINOX 900

Всеки профил може да бъде нулиран:
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Режими на търсене



Идеален за зони за отдих с голямо наличие на боклуци. Както и за общ режим.

Режимът Park е предназначен за търсене в градски паркове или други места, където може да има монети и бижута. Там обаче 
има и много метални отпадъци, включително алуминиево фолио, капачки и кенчета.

Режимът Park е добър режим като цяло и става и за търсене в реки.

Настройките по подразбиране на режима Парк осигуряват голяма дълбочина, точна идентификация на целите и добра 
дискриминация в гъмжащи от боклук зони, типични за парковете за отдих. 

Профил на парка 1: За общо търсене и монети

Park 1 е оптимизиран за нови монети и по-големи бижута, 
настроен да отхвърля повечето стандартни отпадъци, както 
и алуминиевото фолио. Следователно това е идеалният 
профил, с който да започнете, за да научите вашия 
EQUINOX, преди да експериментирате с другите режими и 
по-специализирани настройки.
Park 1 Multi-IQ обработва по-ниско честотно претегляне на 
многочестотния сигнал, както и използва алгоритми, които 
максимизират балансирането на почвата за постигане на 
най-доброто съотношение сигнал/шум. Ето защо Park 1 е 
най-подходящ за общо търене и за монети.

Профил на парка 2: Финни бижута

Park 2 е идеален за търсене на по-малки цели на терен с 
много странични отпадъци. Той ще засича по-широк 
диапазон от цели, включително цели с ниса проводимост. 
Тук автоматично детектора ще засича всички цветни 
метали. Скоростта на възстановяване се увеличава, за да се 
идентифицират ясно добрите цели.
Целевият тон е зададен на Всички тонове (At) (страница 33) 
за  да предоставя възможно най-много информация за 
целта чрез самия звук. 
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Парк

"Горещи точки" в режима Парк

Търсете в райони, където често се събират 
хора, като например в близост до пейките в 
паркове, под дървета и други сенчести места, 
където хората са седели, или на места за 
отдих близо до клубни зали или трибуни за 
зрители.
След фестивали или някои събития често има 
много предмети за намиране, особено монети.
Обаче, винаги бъдете сигурни, че ви е 
разрешено да търсите в обществени паркове, 
зони за отдих и частни имоти.

Тежки паркови зони — алуминиево 
фолио

  

 
  

 

Отхвърляне на целеви 
идентификатори 1 и 2.

Съвременните паркове обикновено съдържат 
много алуминиеви боклуци
(напр. кутии за напитки, капачки)
Тъй като алуминият е цветен метал с ниско 
проводима стойност, той спада в същия 
диапазон към тънките бижута. 
За да копаете по-малко алуминиево фолио,  
използвайте Park 1, който отхвърля сегментите 
1 и 2.
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Сложни почви- кокс

Кокса е страничен продукт на изгорелите 
въглища и обикновенно е в голямо 
количество около историческите области.

Обикновенно той отговяря на сегментите 1 и 
2. Затова по подразбиране те са отхвърлени 
при работа с двата профила на режима Поле. 
Имайте предвид че това може да доведе до 
пропускане на някои дребни железни обекти. 

Профила 1 в режима Мulti-IQ даже при 
включени сегменти 1 до 4 ще отхвърля 
повече кокс отколкото профил 2 със същите 
включени сегменти.

Идеален за търсене в исторически полета.

Полевият режим е за търсене на открити пасища, обработвани или разорани полета и исторически обекти. Тези среди 
обикновено съдържат железни боклуци и доста кокс. В силно минерализирани места Полевият режим е много подходящ за 
търсене на изковани монети и древни артефакти.
На Multi режима, режим Поле ще бъде най-чувствителен към широк диапазон от цели и ще идентифицира по-точно целите, за 
разлика ако търсите на една честота.

Поле Профил 1: Монети и артефакти

Този профил е за общо търсене. Той отхвърля доста боклуци 
по време на търсенето. Тук по-лесно засичаме заровените 
цели. По-подразбиране отвхърляме целите от 1 до 4. Звука е 
напраевн така, че сегментите от 1 до 4 имат същия железен 
звук както и черните цели. 
Тук технологията Multi-IQ произвежда повечето ниски 
честоти, балансира детектора към почвата и затова този 
режим е най-подходящ за общо търсене и за монети. 

Поле Профил 2: Фини монети и артефакти

Поле 2 е за места с високо количство цели и боклуци в 
същото време. То ще засича по-добре малки изковани монети  
на по-голяма дълбочина. По-подразбиране е настроен да 
отхвърля сегментите от 1 до 4.
Целевият тон е настроен на Всички тонове (At), за да се 
подобри аудио идентификацията и скоростта на 
възстановяване да е по-бърза. Технолгоията Multi-IQ 
обработва по-високи честоти, докато балансира апарата към 
почвата. 

Поле

Отхвърлените сегменти 1 до 4 в 
профилите за търсене на режима 
Поле.
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Toзи режим е идеален за търсене на сух и мокър пясък, както и за под вода.

Режим  плаж е за търсене по плажовете, специално за мокрия пясък и за подводно търсене. Именно самата сол причинява пясъка и 
водата да са проводими. В тозюи случай именно режима Multi-IQ се справя най-добре отколкото да използваме единична честота. 

Плажният режим специално идентифицира всяка реакция на остатъчна сол и присвоява железен идентификатор на целта - което 
показва, че това е нежелана цел - така че желаните цели с ниска проводимост (като златни верижки) могат лесно да бъдат засечени с 
минимални смущения от солената вода.
Скоростта на възстановяването е висока, за да се избегнат согналите от солената вода. При което дълбочината си остава на добро 
ниво�

Beach 1: Сух/ Мокър пясък 

Профил 1 е най-добър за търсене на терен с мокър и сух 
пясък, а също и в плитките води където пак имаме проводим 
сигнал от солта във водата. Тук имаме добра чувствителност 
към монетите и тънките бижута. Профил 1 отхвърля солевия 
сигнал и поддържа високо ниво на търсене, и е способен да 
засича желанните цели. Плаж 1 по време на работа в режима 
си Мulti-IQ използва алгоритъм от низки честоти и 
максимално се адаптира към солената почва. 

За да постигнете максимална производителност при работа с 
мокър пясък, извършете Ground Balance (страница 26), след 
като направите каквито и да било промени в Noise Cancel 
канала, Recovery Speed или Iron Bias™.

Beach 2: За търсене под вода

Профила Плаж 2 дава най-добри резултати по време на 
подводно търсене, когато детектора и сондата са напълно 
потопени във водата. Когато сме вече под водата обикновенно 
нивото на солта е доста високо, и затова този профил има по-
слабо ниво на мощност, което пък ни спомага с по-малкото 
ниво на страничните шумове. 
Този режим може да го ползваме също ако сме на терен с 
високо ниво на странични сигнали. Профил 2 на режим Плаж в 
режима си Multi-IQ използва комбинация от низки честоти, 
използвайки същия алгоритъм както и Профил 1 за 
балансиране към почвата.

Горещи точки по време на търсене 
по плажа

Когато сме на плажа или в морето, имаме 
повече шансове да намерим нещо ценно 
около кейовете, стъпълата към плажа и 
подобни места.
Вижте места където плуват много хора и се 
гмуркайте там за съкровища. Именно 
гмуркането ви дава предимство пред другите 
колеги които остават на плажа. Ако се 
интересувате от исторически находки, 
потърсете места където е имало 
корабокрушения.
След като сме имали дни с много вятър или 
силна буря, има вероятност горния слой на 
плажа да се е отмил и по  този начин да 
можем да хванем някоя находка на по-голяма 
дълбочина.

Трудни зони – черен пясък 

Някои плажове съдържат черен пясък, 
който обикновенно е много тежък заради 
естественното съдържание на желязо в него. 
Това обикновенно причинява фалшиви 
сигнали за железни находки и прави хобито 
на такъв терен почти невъзможен.
Обаче режима Плаж автоматично засича 
такъв тип пясък на плажа и намалява 
мощността на детектора, По този начин ние 
ще можем да засичаме целите без да 
претоварим самия детектор. Когато сме 
попаднали на такъв пясък, ще се покаже 
специален индикатор на дисплея. Когато 
този индикатор изчезне, това означава че 
отново работим с цялата мощност на 
детектора.

Плаж 

Този индикато се показва когато 
мощността на детектора се намаля 
автоматично.
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Този режим е най-подходящ за търсене на златни самордки в силно минерализирани полета.

Режим Злато* е за търсене на самородки. Обикновенно такъв тип злато се намира в отдалечени райони, където тип 
обикновенни находки рядко се срещат.
Режима има постоянен звук, който е непрекъснат с по-малко вариации отколкото другите режими. Този сигнал се появява още 
когато сондата доближава целта и продължава докато сондата не задмине същия предмет. По време на търсене в този режим, 
звука на детектора и на непрекъснатия звук са пропорционално свързани.
Този режим е идеален за търсене на малки златни парченца, които са скрити в минерализираната почва.

Gold 1: Нормална почва 

Профил 1 е подходящ за търсене на злато в по-леки почви. 
Повечето полета със наличие на самородки имат високо 
ниво на минерализацяи, което изисква постоянно 
адаптиране към дадения терен. Затова автоматичното 
проследяване на почвата е зададено по подразбиране. Имаме 
само един звук за всички намерини цели, за оптимизация 
при засичане на златото.
Профил 1 използва в режима Multi-IQ комбинация от 
високи честоти, при което се балансира постоянно към 
почвата.

* EQUINOX 900 само

Gold 2: Тежка почва

Втория профил е идеален за търсене на дълбоко заровени 
самородки. Този провил има ниска скорост на 
възстановяването, което увеличава дълбочината засичането. 
Обаче ако почвата е с доста високо ниво на минерализаия, 
може да има доста странични сигнали. Автоматичното 
проследяване на почвата е по подразбиране. Имаме отново 
само един звук за всичките цели, за оптимизация при 
засичане на златото.
Профил 2 използва в режима Multi-IQ комбинация от 
високи честоти, при което се балансира постоянно към 
почвата.

Горещи точки при търсене на 
златото

Най-добре отивайте да търсите злато там 
където вече е било намирано преди. Околната 
среда с подобен състава на почвата както и 
златните полета са също идеа за търсене на 
злато. Някои държавни организации даже 
често публикуват места с голямо ниво на 
съдържание на самородно злато. 

Вижте също места където преди се е добивало 
злато в големи количества. Например, някои 
шахти, рудници и подобни.

Трудни райони– горещи скали 

"Горещите" камъни често могат да бъдат 
открити в места със съдържание на 
самородно злато. Обаче тези камъни имат 
различно ниво на минерализация. Как да го 
разпознаем: един камък, с високо ниво на 
минерализация, който се намира на терен с 
ниско ниво на минерализация е пример за 
"Горещ камък". 
Тези камъни могат лесно да се взмета за 
злато. Тук идва на помощ ID системата на 
Equinox. Обикновенно ID-то на тези камъни 
сa отрицателни, при което златото има 
положително ID.

Злато*

Типични малки златни самородки

Типични горещи скали 

Обикновенно сегментите 1 и 2 са 
малки златни самородки. А горещите 
камъни се показват в зоната на 
черните метали
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Основни настройки



* EQUINOX 900 only
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Основни и допълнителни 
настройки 

Основни настройки 

Всички профили на режим на търсене ще бъдат засегнати от 
промени в тези настройки.

Определенни настройки

Само активният профил за търсене ще бъде засегнат от 
промените в настройката.

Всички основни и допълнителни настройки 

Основни настройки 

Чувствителност Всички режими

Подсветка Всички режими

Фенерче Всички режими

Честота Само този режим

Меню настройки
Когато корегирате някои настройки, иконите на засегнатите 
режими на търсене ще се появят на LCD дисплея

Изолиране на смущемията Само този режим

Баланс на почвата Само този режим

Регулиране на звука Всички режими

Вибрация 
вкл. вибрация по тонове

Всички режими

Звук на всеки един раздел Само този режим

Вибрация при всеки раздел Само този режим

Тоналост на праговия тон* Всички режими

Раздели на тоновете Само този режим

Тоналността на всеки раздел Само този режим

Приеми/Отхвърли Само този режим

Границата на всеки раздел Само този режим

Скорост на възстановяване Само този режим

Iron Bias Само този режим
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Честота 

С  вашият  EQUINOX можете да работите с широк 
спектър честоти  едновременно за максимални резултати 
или да работите с една честота.

За всички режими на търсене Multi е 
препоръчителната настройка.

Извършвайте изолиране на смущенията (страница 
25) при всяка промяна на честотата.

Смяна на честотата 
Натиснете бутона "Честота" за да можете да 
избирете подходящата за търсене честота. 
Самата тя ще бъде изписана на дисплея.

Честотата се показва на честотния дисплей

В случая имаме правоъгълник, защото сме 
в режима Multi-IQ.

Тук се показва текущата честота.

2. Извършете процедурата по изолиране на смущенията 
(страница 25).

Работа с Multi-IQ
Multi-IQ работи в целия спектър от честоти едновременно, 
което му позволява да покрие много по-широк диапазон от 
цели, отколкото която и да е отделна честота може.
Търсенето с помощта на Multi-IQ се препоръчва, когато е 
възможно, тъй като това ще ви даде най-добрия шанс за 
засичане на широк диапазон от цели, като същевременно дава 
по-стабилна и точна идентификация на целта от единичните 
честоти. Вижте „Точност на идентификацията на целта“ на 
страница 41 за повече информация.

* EQUINOX 900 only

Работа с една честота
Понякога използването на едина честота си има някои 
предимства.

Например, ако търсите големи обекти на гзаровени дълбоко, 
честотата 5 KHz ще има предимство. По-същия начин, ако 
търсите финни бижута или самородно злато, високите 
честоти като 20 и 40 kHz отново ще имат свои плюсове. 

Ако сме на терен с много странични смущения, единичната 
честота понякога отново ще има предимство прем Multi-IQ. 
Oбаче няма да имаме възможност да засичаме обекти с 
различни размери и на различна дълбочина.

Честотата 4 kHz се използва за подчертване то ест засичане на 
високо проводими цели, като големи сребърни монети и 
артефакти на голяма дълбочина. Ще видите че именно тази 
единична честота има големи предимства пред другите, 
особенно за търсене на големи дълбочини.

Честоти и режими на търсене
При работа с различни режими на търсене имаме и различни 
възможности за смяна на самите честоти. Всеки режим си 
има свой диапзон за избор на честоти, които биха могли да 
дадат най-добър резултат. Например, режимите Парк и Поле 
дават възможност да се избере от всяка една налична честота.
 
При което, режима Плаж най-добре работи при Multi-IQ и 
затова нямаме възможност за избор на отделни честоти. 

По същия начин, режима за търсене на злато е оптимизиран 
да засича ниско проводими златни самородки, които най-
лесно биват засичани при работа с висока честота. Затова 
ниските честоти като 4, 5, 10, 15 kHz в този режим не са 
достъпни.

EQUINOX 700
Frequency (kHz)

Multi 4 5 10 15

Park     

Field     

Beach     

EQUINOX 900
Frequency (kHz)

Multi 4 5 10 15 20 40

Park       

Field       

Beach       

Gold*       



* EQUINOX 900 only
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Чувствителност 

EQUINOX е силно чувствителен и има 25 нива за 
регулиране на нивото на  нивото. Важно е да 
изберете правилното ниво на чувствителност за 
вашите условия на търсене.

В зависимост от условията на търсене, ние трябва да изберем 
подходящо ниво на чувствителност. 

Винаги избирайте най-високата стабилна настройка за 
чувствителност, за да получите най-доброто представяне от 
вашия детектор
Индикаторът за чувствителност на LCD дисплея показва 
приблизителното ниво на чувствителност на стъпки от 5.
Чувствителността варира от 1 до 25 за EQUINOX 700 и от 1 до 
28 за EQUINOX 900.

Level 1–5 Level 6–10 Level 11–15 Level 
16–20

Level 
21–25

Level 
26–28*

Регулиране на подходящото ниво

Преди да намалите чувствителността, винаги се 
опитвайте да напалите шума, като първо извършите:

� Noise Cancel (стр. 25), последвано от
� Земен баланс (страница 26)

Как ства регулирането:

1.Дръжте сондата неподвижно, използвайте бутона (+), за 
да увеличите чувствителността, докато започнат да се 
появяват фалшиви сигнали.

2.Намалете нивото на чувствителност, като натиснете 
бутона (–), докато не изчезнат тези фалшиви сигнали.

3.Точното ниво на чувствителност ще се покаже на 
дисплея на мястото на "Target ID" и ще изчезне след 3 
секунди.



* EQUINOX 900 only
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Индикация за дълбочина

Тази опция показва приблизителната  дълбочина на 
засечената от детектора цел. 

Дълбокомерът е само ориентировъчен; ако са по-малко 
стрелки- то целта се намира на по-плитка дълбочина, повече 
стрелки показват по-дълбоката цел. Точността може да варира 
в зависимост от самата цел и почвените условия.
Дълбокомерът има 5 нива, като всяко ниво е около 5 см.
Когато не засичаме нищо, иконата за ориентировъчната 
дълбочина на екрана не се показва, както и самите стрел
След засичане на целта, символа за дълбочината ще остане на 
LCD дисплея за около 5 секунди или докато бъде засечена 
друга цел. 
Ето пример някои примери за ориентировъчните показания 
на дълбочината на засечените цели

50 mm 
2"

100 mm 
4"

150 mm 
6"

200 mm 
8"

> 200 mm 
>8"

Точността на дълбочината намалява в силно 
минерализираната почва! 
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EQUINOX 700 има 3 настройки за ниво на фоновото осветление, 
Изключено, Високо и Ниско.
EQUINOX 900 има 4 настройки за ниво на подсветка, Изкл., 
Високо, Средно и Ниско.

Продължителното използване на подсветката, особено при 
пълна яркост, ще доведе до намалено време за работа на 
батерията.

Регулиране на подсветката

Натиснете бутона Backlight, за да преминете през 
настройките на Backlight (от най-високата до най-ниската). 
Индикаторът Backlight се появява на LCD, когато Backlight е 
включен.

Бутон за подсветка индикато за подсветка

Фенерче
EQUINOX 700 и 900 имат фенерче за търсене при слабо 
осветление.
Фенерчето ще бъде изключено по подразбиране всеки път, 
когато детекторът се включи.

Продължителното използване на фенерчето ще 
доведе до по-малко време на работата на батерията.

Включване/изключване на фенерчето

Натиснете продължително (2 секунди) бутона за фоновото 
осветление.
Индикаторът на фенерчето се появява на LCD дисплея, когато 
фенерчето е включено.

Бутона за подсветка Индикатор за фенерчето

Осветление

ПОДСВЕТКА
EQUINOX 700 и 900 LCD и клавиатурата имат подсветка за 
търсене при слабо осветление.
Подсветката ще бъде изключена по подразбиране всеки път, 
когато детекторът се включи.
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� За модела 700 вибрацията може само да се вкл/изкл за 
черните цели.

� За модела 900 тя може да се вкл/ изкл за всеки отделен 
целеви регион.

По подразбиране вибрация е изключена
Настройката за вибрация ще бъде запамятена, след като 
детекторът бъде изключен. Ако вибрацията е включена, ще 
има кратък вибрационен импулс при стартиране и иконата за 
вибрация ще се покаже на LCD дисплея.

Ако имате модел EQUINOX 900, опитайте да 
включите вибрацията само за региона 1, и 
поставете ниво на звука на 0. Това ви позволява да 
усещате вибрацията при засичането на черните 
метали.

Вкл/Изкл на вибрацията
1. Отидете до настройката на звука.

Натиснете бутона за честоите за да преминете към вибрацията.

Включване на вибрацията спрямо 
отделните целеви региони

Когато главната вибрация е активирана за първи път, 
вибрацията на тоналната област е изключена за t1 и 
включена за всички други тонални региони по 
подразбиране.

1. Стигнете до настройката за звука.

2. Натиснете и задръжте за да преминете към
разширената настройка.

3. Натискайте бутона приеми/ отхвърли за да преминавате от
единия раздел към другия.

4. Натиснете бутона за честотите. Ще усетите едно ясно вибриране.
Ако включите вибрацията, символа ще се покаже на 
дисплея.

Вибрация

EQUINOX 700 и 900 имат функция за вибрация.
Вибрацията варира по интензитет, пропорционална на 
силата на целевия сигнал (както за търсене, така и за точно 
определяне).
Вибрацията се присвоява на отделни тонални региони чрез 
настройката за сила на звука, което ви позволява да решите 
кои типове цели дават вибрационен отговор.
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Потребителски профил* 

EQUINOX 900 разполага с допълнителен страничен бутон за 
потребителски профил, който запазва копие от текущите 
настройки  на детектора за бъдещ бърз достъп. 

Потребителският профил съхранява зададените стойности 
на всички текущи локални настройки, така че можете да 
получите достъп до тях незабавно . 
Настройките по подразбиране за потребителския профил са 
копие на режима за търсене "Парк", Профил 1.

Иконата на потребителския профил ще се появи 
на LCD дисплея, когато вашия потребителски 
прогил е активиран.

Всички промени, направени в локалните настройки, когато 
потребителският профил е активен ще бъдат запазени 
автоматично.�

Запазване на профила
1. Изберете режима на търсене, който искате да използвате като основа за 

вашия потребителски профил. Коригирайте настройките, които искате 
да запазите.

2. Уверете се, че сте в екрана за търсене, а не в менюто с настройки.
3. Натиснете и задръжте бутона "Потребителски профил" от дясната страна 

на контролния панел.

Мига

4. Иконата на  потребителския профил на LCD-диплея ще 
започне да мига бързо. 
И след това ще остане включена и ще прозвучи нарастващ тон 
за потвърждение, което показва, че потребителският профил е 
запазен.
Можете да запазвате настройките на потребителския профил 
по всяко време, като повторяте горната процедур.

Активиране на профила

Натиснете бутона "Потребителски профил" по всяко време, 
за да активирате отново запазения Потребителски профил.

За да излезете от потребителския профил, натиснете или 
бутона "Потребителски профил" или бутона за "Режим на 
търсене". Настройките ще се върнат към последно 
използвания профил за търсене, а иконата на 
потребителския профил ще се изключи.

или

Изкл Изкл

* EQUINOX 900 only
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Меню настройки
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Навигация в менюто 

Менюто "Настройки" съдържа опции, отнасящи се до 
детектора. Можете да промените аудио и други настройки за 
търсене чрез това меню. 

Навигация в менюто 

За да влезем в меню настройки натискаме този 
специален бутон    

Всяко натискане на бутона за настройки ще премине към 
следващата настройка в менюто в посока отляво надясно. 
След последното настройване детекторът се връща към 
екрана за търсене

Натискането на бутона Detect Mode или бутона Pinpoint / 
Detect от менюто Settings ще ви върне на екрана за търсене. 

Менюто "Настройки" запомня промените ,които сте 
направили и при следващо включване те ще бъдат същите.

Достъп до разширените настройки

1. Придвижете се до всяка основна настройка, която има 
поднастройка или разширена настройка (напр. Регулиране на 
силата на звука).

2. Натиснете и задръжте бутона "Настройки" за 2 секунди. Под 
иконата ще се появи линия, която показва, че вече можете да 
регулирате разширените настройки (например силата на звука 
на тона). Екранът също ще се промени, за да покаже 
разширените стойности, които сега можете да коригирате.

2 Секунди

3.    Натиснете и задръжте бутона "Настройки" за 2 секунди, за 
да се върнете към основната настройка.
Ако не сте излезнали от допълнителната настройка, то при 
следващото натискане на бутона за настройки ще се 
върнете към същата допълнитена настройка



25 CONTENTS

Детекторите могат да издвават странични шумове 
като резултат от електрическите смущения от 
електропроводите, всякакво електрическо 
оборудване, работещо наблизо или други детектори. 
Детекторът разпознава тези смущения и ги определя 
като нежелани сигнали.

Извършвайте тази процедура (страница 25) при 
всяка промяна на честотата.

Auto е препоръчителният метод.

Автоматичен Noice Cancel 
Автоматичен Noice Cancel 
Auto Noise Cancel автоматично сканира и чува всеки честотен 
канал, след което избира този с най-малко смущения. 
Как се прави това: 
1. Задръжте сондата над земята.

2. Отидете до настройката за смущенията.

3. Натиснете бутона Приемане/Отхвърляне, за да 
стартирате процес.
Автоматичното изолиране на шума може също да бъде 
инициирано на EQUINOX 700 чрез натискане на бутоните 
Минус (–) или Плюс (+).

4. Напредъкът на автоматичното изолиране се показва на 
скалата за дискриминация и чрез поредица от възходящи 
тонове.

Когато този процес приключи (след приблизително 5 
секунди), автоматично избраният канал се появява на 
дисплея на Target ID и има три тона за потвърждение.

Забележка: Докато Auto Noise Cancel избира
„най-тих“ канал въз основа на няколко критерия, 
избраният канал все още може да има известен шум
За да опитате да намалите допълнително шума, 
помислете за регулиране на чувствителността™

Noice Cancel-опция ръчна настройка*
Ръчната настройка ви позволява да чуете всеки канал, така че 
да можете ръчно да изберете този с най-малко смущения.

Това може да се окаже полезно при работа в непосредствена 
близост до други детектори или на места с много 
електрически смущения. 

1. Дръжте сондата неподвижна и далеч от земята.

2.  Натиснете бутона Settings (Настройки), за да се придвижите 
до настройката Noise Cancel в менюто Settings (Настройки).

3. Натиснете бутоните Минус (-) или Плюс (+), за да промените 
канала. Каналът е показан на дисплея на мястото на целевия 
идентификатор. Дръжте детектора неподживно по време на този 
процес.

4.  След като е намерен канал с най-малко смущения, 
натиснете бутон Detect Mode или Pinpoint / Detect, за да се 
върнете към началния екран.

5. Новият канал ще бъде запазен за  текущия профил за търсене.

Изолиране на смущенията

* EQUINOX 900 само

Именно тази настройка ви позволява да промените 
работния канал на вашия детектор, с цел да се избегнат 
всички тези смущения. Това леко ще измести излъчваната 
честотата на детектора и по този начин уреда ви ще бъде 
по-малко чувствителен към източника на самия шум.

Изолиране на смущенията засяга както нивото на звуковия 
шум по време на  търсене, така и ефективността на точното 
определяне на обекта под земята.
Настройката "Noice Cancel" има 19 канала с диапазон от -9 
до 9 с настройка по подразбиране 0 за всички профили за 
търсене.
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Земният баланс намалява шума, причинен 
от минерализацията на земята, 
позволявайки да се открият по-ясно 
целите. 

Настройката на земния баланс калибрира детектора към 
дадената почва, за да елиминира фалшивите сигнали, 
причинени от минерализацията. 
Настройката Ground Balance има диапазон от -9 до 99, като по 
подразбиране е 0 за всички профили за търсене в Park, Field и 
Beach.
Специалната опция за балансиране  "Tracking" се препоръчва за 
режимите за търсене на злато..

   Настройката по подразбиране  от 0 се препоръчва 
за режими Парк, Поле и Плаж, защото тези места 
обикновено имат по-малко минерализация за 
разлика от така наречените златни полета. 
   Въпреки това, ако земята генерира много сигнали 
(и / или нивото на чувствителност е много ниско) 
по-добре използвайте Автоматичното балансиране. 
   Ако Автоматичното балансиране не намалява 
земния шум, поради високото ниво на 
минерализация или високото ниво на соли в 
почвата, в такъе случай можете да повторите 
същия процес (Автоматчно балансиране) като в 
същото време ще местите сондата от една страна на 
друга, а не както преди това да я изпомпвате отгоре 
надолу.

Автоматичен Земен баланс 
При автоматичен баланс на земната повърхност, 
детекторът автоматично определя най-добрата настройка 
за балансиране, след като търсача поставя началото на 
балансиращия процес. 
Това е препоръчващия избор за балансиране. 
Как се прави това:

1. Използвайки бутона за настройки отиваме към "Ground 
Balance".

2. Натискаме и задържаме Accept/Reject бутона през целия 
процес на Балансиране.

(Ще се появи тази икона , която ще мига бързо. )

3. Повдигайте и спускайте сондата неколкократно върху чист слой 
почва, който не съдържа никакви цели. Наблюдавайте динамичното 
актуализиране на стойността на земното балансиране на дисплея на 
целевия идентификатор, докато самия звук ще започне да затихва.

Отговорът ще бъде стабилизиран, когато стойността на дисплея на 
целевия идентификатор се установи на една стойност.

4. Отпуснете бутона Accept/Reject.

Балансиране на детектора 

* EQUINOX 900 only
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1. Използвайки бутона за настройки отиваме към "Ground 
Balance".

2. Започваме да повдигаме и спускаме сондата паралелно 
към земята, на терен който е чист.

Вслушвайте се в аудио отговора; ниския тон показва, 
че трябва да увеличите стойността на баланса на 
почвата, а високия тон показва, че трябва да го 
намалите. 

3. Натискайте бутоните Минус (-) и Плюс (+), за да 
променяте ръчно стойността на Баланс на почвата, докато се 
чуе минималното количество сигнали. Стойността на 
Ръчното балансиране на земята се показва на дисплея на 
целевия идентификатор.

Проследяване на Земния баланс 
Когато проследяване на земния баланс е актвно, 
детекторът непрекъснато  автоматично се балансира към 
дадената земна повърхност. Това гарантира точно 
балансиране през целия период на тътрсенето.

В режим "Злато" режим Tracking е 
настроен по подразбиране, което е наистина много 
удобно.
Режим " Tracking" също е полезен когато ние 
работим под вода, то ест в режим Плаж 2, в солени 
води.

1. С бутона за настройки стигаме до втората настройка, за 
балансиране към почвата.

2. Натискаме бутона "Accept/reject" за да включим режима 
"Tracking". И тогава иконата  под форма на змейка ще се 
появи на горния десен ъгъл на дисплея.

Когато вие се върнете в главното меню и започнете да 
търсите, детектора автоматично постоянно ще 
проследява почвата. Самата икона за този специален 
режим ще се изключи само когато вие изключите 
режима "Tracking".

Ръчен земен баланс 
Балансът на земята може да се регулира ръчно, 
докато чуем минималното кол-во сигнали от земята.

* EQUINOX 900 only
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Регулирането на силата на звука променя силата на звука на 
целия детектор, включително и самите сигнали за засичане на 
целта, нивото на праговия тон и тоновете за потвърждение.(звука 
който издава детектора когато сме фиксирали определенна 
настройка).

Регулиране на силата на звука е глобално; тоест 
всички профили за търсене ще бъдат засегнати от 
промените й.

Регулиране на звука

1. С бутона за настройки стигнете до третата настройка, а
именно "Volume Adjust".

2. С бутоните + и - изберете подходящото за вас ниво.

Регулиране на звука
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Тази допълнителна настройки позволява да се 
регулира отделно силата на звука на всеки един от 
разделите. Това е чудесна настройка особенно за 
места с много съдържание на железни предмети.

Регулирането на силата на звука е локално; само текущият 
профил ще бъде засегнат от промените в тази настройка.

Настройката има диапазон от 0 до 25, като настройката по 
подразбиране е 12 за черни сигнали и 25 за цветните сигнали.

Тази настройка не може да се регулира в режим 
Злато.

Броят на тоналните региони се определя от настройката за 
целеви тонове, до максимум 5 тонални региони. Прочетете 
„Промяна на броя на целевите тонове“ на страница 33 за 
повече информация.

t1

t2

t1

t2
t3

t5

t4

В случая имаме 2 избрани раздела, 
като виждаме че силата на звука на 
първия е 12.

А в този случай имаме 5 раздела, като 
отново виждаме че силата на звука 
първия раздел е 12.

Как се регулира всичко това:

Преди да регулирате силата на звука, изберете предпочитаната 
настройка за целеви тонове (страница 33).

Това е така, защото промените в силата на звука се 
прилагат само към активната настройка на целевия тон.

Забележка: на EQUINOX 700 може да се регулира 
само желязният тон (t1).

1. Използвайки бутона за настройки стигаме до настройката 
за регулиране на силата на звука.

2. Натискаме и задържаме този бутон за 2 секунди. Ще видите една 
линия отдолу под иконата за звука, което означава че сме в 
допълнителната настройка за регулиране на звука на всеки един от 
разделите.

3. Вече можем да регулираме силата на самия звук с бутоните 
"+" и "-" .

4. След като сме избрали подходящото ниво на звука за дадения 
раздел натискаме бутона "Accept/Reject" и го запаметяваме и 
автоматично отиваме в другия раздел.

Когато се намирате на терен, където има много 
железни предмети задайте силата на звука на първия 
раздел да е към 0, а на всички други желанни раздели 
им задайте високо ниво. 

Така ще чувате само хубавите цели.
И по този начин, желанните обекти ще се чуват 
силно, междинните слабо, а железните цели съвсем 
тихи.

Tone Volumе/ Звук на тоновете(допълнителна 
настройка)

* EQUINOX 900 само
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Праговия тон е постоянен звук от детектора.

Настройките за праговия тон са общи, освен режима за Злато.

Регулира се от нива 0 до 25.

По подразбиране нивото на режимите Парк, Поле и Плаж е 0� 
При режима Злато е на ниво 12.

Как се регулира праговия тон:

1. С бутона за настройките стигаме до настройката за 
праговия тон.

2. С бутоните - и + регулираме нивото.

При Equinox 900 ние можем не само да регулираме силата 
на праговия тон, но и да настроим тоналността на самия 
прагов тон. Вижте как на страница 32.

„РЕФЕРЕНТЕН“ ПРАГОВ ТОН
За режимите Парк, Поле и Плаж праговия тон в един 
помощник, който помага при засичане на нежеланна цел 
звука да не прекъсва. Ако в същия случай засечем нежеланна 
цел но праговия тон е на 0, то ест е изключен, ние просто няма 
да знаем че сме минали през такъв тип обект.

За терени където има много железни предмети, по-добре 
нивото на праговия тон да е на 0. 

От Minelab, ние препоръчваме на тези три режима да ходите с 
ниво на прагов тон 0.

Заглушаване на 
праговия тон

При високо ниво на праговия тон, когато уреда засече хубава 
цел, праговия тон издава сигнал, а при нежелан обект остава 
непрекъснат.

Чуваме сигнал на целта

Прагов тон 

Цел с прието ID Цел с отхвърлено ID

Заглушен сигнал

Време  

Прагов тон

* EQUINOX 900 only
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Прагово ниво (продължение)

Истински прагов тон
Когато сте в режим Gold*, се използва „истински“ прагов тон, 
който е идеален за търсене на злато, особено за малки късчета.

За разлика от опростения "референтен" прагов тон, който се 
използва от режимите "Парк", "Поле" и "Плаж", "истинския" 
прагов тон е непрекъснат фонов тон, който може да се 
регулира, за да се подобри чуваемостта на слабите сигнали и 
да дава повече информация за целта чрез промени в силата на 
звука в зависимост от силата и състава на целевия сигнал�

„Истински“ прагов тон позволява подчертаването на бледи 
златни сигнали в един вид шумните почви. Може да се 
постигне по-голям контрол върху целевия аудио отговор чрез 
едновременно регулиране на настройките за прагово ниво и 
настройка на силата на звука.

Прекалено ниско ниво

Ако нивото на праговия тон е много ниско, вариациите от 
слаб сигнал могатда не бъдат чути. При което някои слаби 
сигнали могат въобще да не бъдат засечени.

Звуков диапазон
който можете 
да чуете

Ниво на праговия тон

Слабия сигнал
сега не се чува

Силен сигнал

Прекалено високо ниво
Ако пък нивото на праговия тон е прекалено висок, 
има вероятност да не чуем слабите сигнали.

Маскиран
тих сигнал

Силен сигнал
Звуков диапазон
който можете 
да чуете

Ниво на праговия тон

Идеално ниво
Настройте праговия тон да се чува поне съвсем леко. Това ще 
усили вариациите на сигнала, когато засечем цел. Ако 
условията на почвата се променят може да се наложи да се 
отрегулира отново нивото на праговия тон. 

Ниво на праговия тон

Тих
сигнал 

Много силен
сигнал

Звуков диапазон
който можете 
да чуете

* EQUINOX 900 only
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При модела Equinox 900 ние можем също 
така и да настроим тоналността на праговия 
тон.

Настройките за праговия тон са общи, освен режима за Злато.

Регулира се от нива 0 до 25.

По подразбиране нивото на режимите Парк, Поле и Плаж е 4� 
При режима Злато е на ниво 11�

Как се регулира тази настройка:

1. С бутона за настройки стигаме до настройката за праговия тон.

2. Натискаме и задържаме за около 2 секунди и линия ще се
покаже отдолу под иконката за праговия тон.  Това означава, че
сме вече в допълнителната настройка за регулиране на
тоналността.

3. С бутоните + и - изберете подходящото за вас ниво.

Смяна на тоналността засяга режмите 
Парк, Поле и Плаж.

Тоналност на праговия тон* (Допълнителна настройка)

* EQUINOX 900 only
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Tон на обектите или колко раздела на тонове ще 
имaме
Тази настройка регулира колко раздела на 
тонове ще има. Дали ще са 1, 2 , 5 или 50.

*Режим Злато има само един раздел и това не може 
да бъде променено.

Тази настройка не засяга другите режими освен текущия.

ИЗБОР НА НАСТРОЙКА НА ЦЕЛЕВИЯ 
ТОН

1 тон
Целевите отговори издават дълги и къси звукови сигнали с 
еднаква височина, независимо от техния Target ID.

2 и 5 тона
Отговорите на целта издават дълги и къси звукови сигнали на 
2 или 5 различни нива в зависимост от техния ID на целта.

Всички тонове (At)
Отговорите на целта издават дълги и къси звукови сигнали с 
различна височина за всеки ID на целта

Дълбочина (dP)
Отговорите на целта се различават по височина и сила на 
звука, пропорционални на силата на целевия сигнал. Всички 
цели увеличават силата на звука пропорционално на силата 
на целевия сигнал, следователно големите или плитки цели 
ще звучат по-силно от малките или дълбоки цели.
Проводимите цели се увеличават по височина, а железните 
цели имат постоянен нисък тон.

Плитките или големите цели 
дават по-силен сигнал

Малките или дълбоки цели 
дават по-слаб сигнал

Тих,
железен 
тон 

 Тих,
нисък 
тон 

Шумен,
силен 
железен 
тон 

 Шумен, силен 
тон

Силен тон Много тих,
нисък тон

ПРОМЯНА НА ЧИСЛОТО НА

ЦЕЛЕВИТЕ ТОНОВЕ
1. Натиснете бутона Настройки, за да отидете до Целеви тон™

2. Използвайте бутоните минус (–) и плюс (+), за да изберете новата 
настройка за целеви тон.

Настройката е посочена в идентификационния номер на целта

1 Тон 2 Тона 5 Тона Всички тонове (At) Дълбочина (dP)

Зависимости от целевите тонове

Когато настройката за целеви тон се промени, опциите за 
следните допълнителни настройки също се променят:

Сила на звука
Тоналност
Прекъсване на тона

Поради тази причина изберайте вашата настройка за 
целевия тон, преди да започнете да регулирате настройките 
за силата на звука на тона, височината на тона и 
прекъсването на тона.

Target Tone/ Целеви тонове

* EQUINOX 900 само
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Тази настройка позволява да регулираме 
тоналността на всеки един от разделите.

Тоналността на всеки един раздел може да бъде корегиран по 
ваш вкус. Това помага при разграничаване на подобни цели с 
почти еднакви ID показатели.

Тази настройка има диапазон от 1 до 25.�

Корекцията на тази настройка засяга само текущия режим.

При Equinox 700 можем да регулираме тоналността само на 
първия раздел.
При Equinox 900 можем да регулираме тоналността на всички 
раздели.

Tone Pitch не е наличен за режим Gold* или когато 
избраният режим на търсене използва настройката 
Depth (dP) Target Tone.

Преди да регулирате височината на тона, изберете 
предпочитаната настройка за целеви тонове (страница 33).
Това е така, защото промените в Tone Pitch се прилагат само 
към активната настройка на Target Tone

Как да регулираме разделите:
1. С бутона за настройки стигаме до настройката за кол-вото на 
разделите.

2.  Наискаме и задържаме същия бутон и влизаме в допълнителната 
настройка за тоналността на разделите.

3.   С бутоните + и  - регулираме тоналността.

4.   След като сме избрали нивото на първия раздел, натискаме и 
задържаме бутона ''Accept/Reject" и придължаваме със следние 
раздел.

Тоналност на тоновете (допълнителна настройка)

* EQUINOX 900 only
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Тоналност на тоновете (допълнителна настройка) 

Регулиране на височината на тона: Всички тонове
За да се осигури по-голяма чуваемост на железните и цветните цели, може да се зададе умишлена разлика между възможно 
най-високата височина на железните  тонове и най-ниската възможна височина на тоновете на цветните тонове.
Следователно цветна цел с идентификатор на целта, много близка до обхвата на черните метали, ще звучи много по-високо и 
следователно лесно ще се различи като цветна цел само от аудиосигнала.

Настройката за цветни метали не може да бъде по-висока от настройката за черни метали.

Примерът по-долу показва как „маскирането“ на участъци от пълния диапазон на тона улеснява чуването на ясна разлика 
между черните и цветните цели.

По подразбиране Tone 
Pitch Gap (1, 20)
Железните цели ще бъдат 
много ниски. Целите от 
цветни метали ще звучат 
ясно по-високо от черните 
мишени с подобен 
идентификатор на целта.

Максимална разлика в 
тона (1, 25) 
По-голямата разлика в тона 
между черните и цветните 
цели дава много лесно 
разграничаване.

Малка разлика в тона (11, 
12) 
Няма ясна разлика в 
височината между черни и 
цветни цели. Те може да са 
неразличими само от 
аудиото.

t2 има фиксирана по-широка ширина на диапазона от 500 Hzt1 има фиксирана ширина на тесен диапазон от 50 Hz

5 10 15

Най-висока височинаНай-ниска височина Пълен диапазон

5 10 15 20

20 2551 15
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С тази настройка можете да създавате свои 
собствени модели на дискриминация, за да 
засичате само желани от вас цели.

Засечениет от детектора цели се визуализират от самия 
детектор по два начина: като определена цифра в центъра на 
екрна и като определен сегмент на скалата.
Всеки от този сегмент може да се изключи или да се добави 
впоследствие. Следователно всички включени сегменти ще 
се засичат от детектора, а всички изключени ще бъдат 
отхвърляни.Тази комбинация от включени и изключени 
сегменти пряко зависи от модела на дискриминацията.
Самата скала на дискриминация състои сегменти от -19 до 
99.

Създаване на дискрминационен модел

1.  С бутона за настройки стигаме до настройката
"Accept/Reject".

2.  С бутоните - и + навигирайте до сегмента който искате или да бъде 
добавен или изключен. С вксяко натискане на бутона + ще местите 
сегмента с едно ниво в посока часовниковата стрелка. Сегмента, който 
в момента може да бъде редактиран ще мига бавно и съответното му 
ID- число ще бъде изписано в центъра на екрана.

3.  Натисни този бутон за да включиш или 
изключиш съответния сегмент.

4. По същия начин можете да добавяте илил изключвате и 
другите сегменти.

Приемане/Отхвърляне на засечени цели
Когато вече работим с нашия детектор и той е засякъл 
предмет под земята който сме исключили от модела на 
дискрминацията, то ние няма да чуем нито звук нито реакция 
на самия дисплей.
А когато детектора засича сегмент, който е вклчен с модела, 
то ние ще чуем и звук, и ще видим кой сегмент е това и ще 
видим ID- числото в центъра на екрана.

Също може по време на търсене да изключваме сегментите които не искаме 
детектора да ги засича.  Трябва само след като сме извадили вече нежеланната 
находка още веднъж да минем през нея със сондата и след като се покаже 
съответния й сегмент да натиснем бутона "Accept/Reject" и за в бъдеще няма 
да го засичаме този сегмент.Обаче ако искаме да го върнем вече трябва да 
отидем в настройките за модела на дискриминацията и от там да го 

възстановим.

All Metal (Режим всички метали)
С натискането на този бутон нив активираме режима "All Metal", 
тоест уреда ще засича всички метали под земята.

Това пък ще изключи текущия модел на дискриминация, за 
да засичаме всичко под земята.
Ако отново натиснем бутона "All Metal" отново ще се сърнем 
към модела ни на дискрминация.
Винаги като включваме детектора режима "All Metal" e 
изключен.

Приеми/Отхвърли

Тук виждаме 
че сегмента с
ID- числото 32 
е добавен в 
самия модел, 
тъй като 
детектора 
съобщава 
визуално
за находката.
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Тази разширена настройка ви позволява да 
корегирате границите на всеки един от 
разделите на тоновете. 

Най-честата употреба на настройката Tone Break е за ръчно 
контролиране на един вид точката, в която се появяват железни 
тонове.
Именно тази настройка ви позволява да преместите границата 
например на раздела с желените цели. Например, ще трябва да 
влючите сегмента 2 към първия раздел, за да има същия тон както и 
желязото. И точно тази настройка ще ви позволи да го направите.

Можете също така да регулирате крайните позиции на други тонални 
региони, за да получите по-голяма разлика между цели с различни 
нива на проводимост.
Идентификаторите на целите –19 до 0 са зададени като железни по 
подразбиране за режими Парк и Плаж, а –19 до 4 за са зададени като 
железни по подразбиране за полеви режим.
Когато корегирате  границите на разделите, само текущия режим ще 
бъде засегнат.

Тази настройка не е достъпна при режима Злато(само при 
Equinox 900), a също и когато преди това сме избрали да 
има само един раздел, то ест всичките цели да звучат по 
един и същ начин.

Регулиране на границите на разделите

Преди да регулирате Tone Break, изберете предпочитаната 
настройка за целеви тонове (страница 33).
Това е така, защото промените в Tone Break се прилагат 
само към активната настройка на Target Tone

EQUINOX 700 позволява да се регулира само позицията на 
прекъсване на тона на желязото (t1). EQUINOX 900 позволява да 
се регулират 4 позиции на прекъсване на тона (t1, t2, t3, t4).

1.  С бутона за настройките стигаме до настройката "Аccept/ Reject"

2.  Натискаме и задържаме бутона за настройки за около 2 секунди. 
И след като се покаже линия под иконката, това означава че сме 
влезнали в допълнителната настройка, именно тази която ни трябва.

3. Първо ще се пкаже първия раздел(под символ t1). На 
мястото на ID- числата на находките детектора сега ще ви 
показва границата на радела. И самия сегмент, последния 
на границата ще мига бавно.

4. Сега изберете вие кой сегмент да е последния за този 
раздел с бутоните + и -.

5.     За да потвърдите своя избор, тоест след като сте избрали кой 
сегмент да е последен натиснете бутона "Accept/ Reject".

Забележка: Крайната позиция на последния тонален 
регион не може да се регулира, тъй като крайната 
позиция винаги е 99.

Прекъсване на тонове (допълнителна настройка) 

* EQUINOX 900 only
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Настройката "Скорост на възстановяване" 
променя колко бързо ще реагира детектора след 
като засече една цел преди да засече следващата.

След като увеличим скоростта на детектора, той ще може по-
бързо да различава различните цели една от друга. Това 
помага ако се намираме в район с много железни отпадъци и 
малки ценни предмети сред тях.

Скоростта на възстановяване на EQUINOX 700 варира от 0 до 4. 
Скоростта на възстановяване на EQUINOX 900 варира от 0 до 8.

Когато променяте скосротта на детектора, само текущия 
режим ще бъде засегнат.

Когато скоростта е висока, то детектора ще засича по-добре 
сложните цели, обаче ще намали и способността на детектора 
възможно най-точно да определи метала под земята. А също 
и дълбочината на засичане ще се намали.

Тук цветната цел се 
маскира от желязната 

цел.

Цветната цел частично е 
маскирана от желязната 

цел.

И двете цели се чуват 
добре.

Ниска скорост

Средна скорост

Висока скорост

Регулиране на скоросттаD
Когато ще избирате нивото на скоростта за първи път, 
тествайте детектора с ваши предмети за да видите как той 
ще реагира при различна скорост. Как се прави това:

1. С бутона за настройки стигаме до нашата настройка "Recovery 
Speed".

2. С бутоните + и - регулирайте нивото. Промените ще се запазят 
автоматично.

Еквивалентни скорости при двата детектора Equinox

Тук виждате еквивалентните скорости на възстановяване между 
двата модела. EQUINOX 700 има по-малко стъпки за настройка и 
по-ниска максимална скорост на възстановяване от EQUINOX 900.

EQUINOX 900 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUINOX 700 1 2 3

Скорост на взмаховете
Добрата скорост е от дясно наляво за 2,-3 секунди. 
Обикновенно ако сте настроили детектора на висока скорост 
на възстановяване, в случая ще можем да се движим бързо и 
няма да пропускаме целите.

Също високата скорост на възстановяване помага да се 
намали страничния шум от земята, но в същото време 
намаля дълбочината. А ниската скорост на възстановяване 
при движение със същата скорост, около 2-3 секунди, ще 
увеличи дълбочината на засичане, но може да увеличи шума 
от земята. �

Ако по време на търсене по плажовете чувате много 
смушения от почвата, опитайте се да увеличите скоростта за 
да да ги премахнете тези шумове. Ако не помага променете 
скоростта на взмаховете.

Скорост на възстановяване 
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Iron Bias (допълнителнa настройкa)

Tази настройка помага да детектора да определя целта 
или като цветен или черен метал, когато самия 
предмет под земята съдържа както цветни така и 
черни примеси.

Тази настройка е налична само когато работим в режима 
Multi. 

Когато правим промени по тази настройка само текущия 
режим ще променен. 

EQUINOX 900 Iron Bias варира от 0 до 9、 
EQUINOX 700 Iron Bias варира от 0 до 3　

Забележка: За потребителите на EQUINOX 600 и 800 имайте 
предвид, че настройките на Iron Bias не са идентично 
конфигурирани и именувани в моделите 700 и 900.

КАК РАБОТИ IRON BIAS
Всички метални предмети или повечето от тях са смес от 
черни и цветни метали. И поради това детектора може да ви 
даде два сигнала. Даже понякога някои големи железни 
обекти могат да накарат детектора да ги идентифицира като 
цветен метал. Понякога ако имаме железен обект близо до 
цветни метали, то има вероятност детектора да го 
идентифицира отново като цветен сигнал.

ИЗБОР НА НАСТРОЙКА IRON BIAS
Задайте настройката Iron Bias така, че да отговаря на типа 
цели, които искате да откриете или игнорирате.

По-ниски настройки за Iron Bias

По-ниска настройка на Iron Bias (0–4 на EQUINOX 900 или 0–
2 на EQUINOX 700) се препоръчва В райони, където не искате 
да пропуснете никакви цели от цветни метали сред железния 
боклук, обаче повече цели от черни метали ще бъдат засечени 
и погрешно идентифицирани като желани цели от цветни 
метали.

При използване на по-ниска настройка на Iron Bias, търсене  
режима All Metal Mode се препоръчва, за да избегнете 
пропускането на желаните цели�

По-високи настройки за Iron Bias
Препоръчва се по-висока настройка на Iron Bias (5–9 на EQUINOX 
900 или 3 на EQUINOX 700) в среда с много железни боклуци.
Когато се използва по-висока настройка на Iron Bias, се препоръчва 
търсене с помощта на дискриминационен модел за маскиране на 
желязо.

Регулиране на Iron Bias

1.  С бутона за настройки отидете до настройката Recovery Speed.

2.  Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди. Под иконата на 
Recovery Speed ще се покаже линия, което ще означава че сме в 
допълнителната настройка Iron Bias.

3.  С бутоните - и + можете да регулирате нивото.

 Настройки по подразбиране за Iron Bias: 
Тук виждаме еквивалентните настройки на Iron Bias между 
двата модела. EQUINOX 700 има по-малко нива за настройка 
от EQUINOX 900.

EQUINOX 900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EQUINOX 700 0 1 2 3
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Идентифициране, точно определяне и 
възстановяване на целта



41 CONTENTS

Идентификационният номер на целта се появява, когато целта е засечена. 

Последната засечена цел или Target ID остава на дисплея за 
пет секунди или докато бъде засечена друга цел.

Забележка: Някои цели от цветните метали показват 
отрицателен идентификатор, ако има наоколо предмет от 
желязо.

Точност на определяне на целта

Технологията Multi-IQ осигурява по-голяма точност при 
идентифициране на целите и повишена производителност на 
по време на търсенето, особено в силно минерализирана 
почва. В доброкачествената земя, една честота може да 
работи добре, но дълбочината и стабилните идентификатори 
на целта ще бъдат ограничени поради шума от земята.

Едновременния многочестотен режим Multi-IQ ще постигне 
максимална дълбочина с много стабилен целеви сигнал. В 
минерализирана почва, единичните честотите няма да могат 
ефективно да отделят целевия сигнал от сигнала на самата 
земя, което ще дава слаби резултати. А по време на работа с 
Multi-IQ ще продължим да засичаме на голяма дълбочина.

Ако не засичаме нищо дисплея е празен с тези 2 чертички.

Дискриминационна скала
Тази скала съответства на 119 целеви идентификатора, 
разделени на 5 региона. Засеченените цели се показват като 
видими сегменти. Отхвърлените цели не се показват на самата 
скала.

Можете да правите разлика между желаните и нежеланите 
цели. Кои да се появяват по скалата на дискриминация. По 
този начин ще чувате само тези целеви сигнали, които искате 
да намерите. Нежеланите цели ще се игнорират.

Можете да направите това по следните 2 начина:

� Приемане/Отхвърляне на засечени цели при търсене с 
помощта на "Бутон за приемане/отхвърляне ".

� Създаване на модел на дискриминация чрез настройката за 
"Приемане/Отхвърляне".

Обект ID & 
Дискриминация 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН 
НОМЕР НА ЦЕЛТА
Числата за идентификация на целта (ID на целта) 
варират от –19 до 99 с железни (желязо) цели, 
вариращи от –19 до 0.

Когато сондата се движи над самата цел, 
детекторът обработва цифрово самия сигнал и 
представя резултата като число на LCD дисплея.
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Pinpoint

Преминаването към режим "Пинпойнтер" след като засечете 
сигнал, ще ви помогне с точност да определите 
местоположението на заровения обект.

Този режим може да се използва в 2 различни случая:

� Използвайки функцията като цяло, стр. 42.

� Ръчно изполване на тази функция, стр. 43.

Разликата в тона и силата на звука ще помогне да се 
идентифицира позицията и дълбочината на целта

TO
N

E

H
ig

h

QuietQuiet Loud

Lo
w

VOLUME

Тази цел ще произведе 
тих нисък тон

Тази цел ще произведе 
силен висок тон

Как визуално виждаме действието на
режима  "Pinpoint"
На самия дисплей ние визуално можем да видим колко е 
близък самия център на сондата към скрития предмет.
Когато целта се намира под центъра на сондата, звука се 
усилва и и сегментите от двете страни се събират.  
Когато всички сегменти на скалата са включени и събрани в 
една дъга, тогава предмета се намира точно под центъра на 
сондата.

Weak/off-centre target signal: Fewer 
discrimination segments are On� 
The target is located nearer to the 
outside of the coil�

Strongest target signal: All 
discrimination segments are On� The 
target is located directly below the 
centreline of the coil�

Определяне на точното място на целта
1. Натиснете бутона Pinpoint/Detect, за да изберете режима "Pinpoint" 
Иконата 
"Pinpoint" ще се появи в горния център на дисплея.

Идентификационният номер на  засечената цел ще остане на 
дисплея, а индикаторът за дълбочина ще покаже нейната 
приблизителна дълбочина.

2. Минете със сондата бавно през целевото място, като я 
държите паралелно към земята.
3. Като имате предвид целевия отговор, намерете центъра на 
целта, като се вслушвате за най-силния сигнал и/или гледате 
скалата на дискриминация на дисплея.
4. Когато всички сегменти на дискриминационната скала се 
покажат, това ще означава че целта се намира под центъра на 
сондата.

Ако имате затруднения с определяне на точното 
място на скритата под земята цел, натиснете отново бутона 
за режим "Pinpoint" и повторете целия процес. 
Ако не излезете след това от самия режим, детектора може 
да започне да издава странични шумове.
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Beep!

Beep!

Pinpoint (Continued)

КАК ДА ЛОКАЛИЗИРАМЕ ЦЕЛТА РЪЧНО
Можете също да определяте местоположението на целта без да използвате 
режима Pinpoint, обаче за това се изисква практика. Този метод се използва 
когато самата цел се намира на терен с много железни оптадъци.
Как се прави това:

1. Направете един вьзмах сус сондата над предполагаемата 
линия, където се намира целта�

2. Взслушайте се за момента, когато детектора ще издаде най-
силния звук.

3. Точно на това място направете една линия, дали с вашата 
обувка или ножчето.

4. След това се завъртете и проверете цялата линия с 
взмахове.

5. По-този начин, когато засечете сигнала ще знаете че 
предмета се намира на мястото където двете линии се 
пресичат.

Beep!

Beep!
След това се завъртаме и 

проверяваме цялата линия за 
да намерим самия предмет

1–3

Ето тук виждане как 
засичаме първата линия

4–5
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Слушалки, батерии и 
зареждане
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Безжични слушалки 

Безжични слушалки ML 85
Безжичните слушалки Minelab ML 85 с ниска латентност идват 
със самия детектор . Слушалките ML 85 могат да се използват и 
като кабелни слушалки.

Безжични слушалки Minelab ML 85

Сдвояване на безжичните слушалки
1. Натиснете продължително (2 секунди) бутона за безжично 
аудио на детектора, за да влезете в режим на безжичното сдвояване.

Това в бутона.

2. Натиснете и задръжте многофункционалния бутон 
(централния бутон) на слушалките ML 85, докато светодиодът 
започне да мига в червено и синьо.
3. Слушалките ще се свържат автоматично — безжичният 
аудио индикатор на детектора ще остане включен, а 
светодиодът на слушалките ще мига в синьо веднъж на всеки 
3 секунди.
Ако не се осъществи връзка в рамките на 5 минути, 
безжичното аудио ще се изключи автоматично.

СВЪРЗВАНЕ НА ПРЕДИШНО СДВОЕНИ 
СЛУШАЛКИ
Сдвоените преди това слушалки се свързват автоматично 
1. Натиснете бутона за безжично аудио, за да включите 
безжичната връзка

Бутонът за безжично аудио

2. Натиснете многофункционалния бутон (централния бутон) 
на слушалките ML 85, за да ги включите.
3. Слушалките ще се свържат отново автоматично

БЕЗЖИЧЕН АУДИО ИНДИКАТОР
Индикаторът за безжично аудио се появява на дисплея, 
когато безжичното аудио е включено. Той показва текущото 
състояние на безжичната аудио връзка.

Безжичен аудио индикатор

Бързо мигане: Режимът на безжично сдвояване е активиран 
и детектора търси безжични слушалки
Свети постоянно: Безжичните слушалки са сдвоени и 
свързани
Бавно мигане: Опит за повторно свързване към слушалки, 
които са били сдвоени преди това
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Кабелни слушалки

Безжичните слушалки ML 85 идват с допълнителен кабел, 
който позволява слушалките да се използват като кабелни 
слушалки.

Безжични слушалки Minelab ML 85 
със свързан допълнителен кабел

Всякакви стандартни 3,5 mm слушалки също могат да бъдат 
свързани към детектора.

Свързване на кабелни 
слушалки

1. Развийте пластмасовата капачка, която предпазва гнездото 
за слушалките на гърба на детектора.

2. Свържете кабела на слушалките към гнездото.

Специалеб символ за слушалки ще се покаже на 
дисплея, в горния десен ъгъл. 

Когато слушалките не се използват, уверете се, че 
пластмасовата капачка е завинтена здраво.

Слушалките с жак 6,35 mm могат да се използват с 
EQUINOX със специален адаптер за слушалки, наличен като 
аксесоар.

Свързване на водоустойчивите слушалки
И двата детектоа EQUINOX 700 и 900 са водоустойчиви и 
могат да бъдат напълно потопени до 5
 метра.
Водоустойчивите слушалки Minelab за серията Equinox трябва 
да се използват за подводно търсене, тъй като имат уникален 
конектор, който образува водоустойчиво уплътнение.�

1. Първо отвийте капачката, която покрива гнездото за 
слушалките.

2. Проверете дали гнездото и буксата на слшалкките са сухи, 
дали няма по тях остатъци от пясък.

3. Свържете буксата към гнездото.
4. Внимателно подравнете задържащия пръстен върху 

резбата на буксата и ги завийте заедно, като се уверите, че 
няма кръстосана резба.

       Специалеб символ за слушалки ще се покаже на 
дисплея, в горния десен ъгъл. 

5. Затегнете леко задържащия пръстен.

Потапяне във водата гнездото за 
слушалките
Гнездото за слушалки на детектора е водоустойчиво и няма да се 
повреди, ако бъде потопено.
Въпреки това, ако вода попадне в самия жак, това може да причини 
проблеми при свързането на слушалките. Ако това се случи, звукът 
от високоговорителя на детектора ще спре и иконата на слушалки ще 
се появи на LCD дисплея.
Изчистете водата от гнездото за слушалки, за да оправите проблема.

След като сте работили под водата се уверете, че зоната 
около конектора е суха и без пясък и кал, преди да 
откачите слушалките. Това ще предотврати навлизането на 
мръсотия и вода.
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Батерии и зареждане

CHARGER INFORMATION AND SAFETY
Детекторите от серията EQUINOX се доставят с USB кабел 
за зареждане с магнитен конектор.
Времето за зареждане от напълно изтощен до 100% е 
приблизително 5 до 6 часа при висок капацитет
(> 2 A при 5 V) се използва зарядно устройство. 
Всеки стандартен USB порт, съвместим с USB зареждане 
на батерията, може да се използва за зареждане на вашата 
батерия, но времето за зареждане може да е по-дълго, ако 
използвате портове с по-ниска мощност или зарядни 
устройства.

ВНИМАНИЕ: Зареждайте детектора с качественно USB 
зарядно устройство, което има минимален капацитет на 
зареждане от 2 A @ 5 V. Има риск от повреда на USB 
зарядното устройство, ако се използва зарядно устройство с 
ниско качество.
Потърсете следните маркировки на USB зарядните 
устройства:

ВНИМАНИЕ: Зареждайте детектора само при 
околна температура между 0°C и +40°C.

ВНИМАНИЕ: НЕ използвайте детектора под вода, докато 
се зарежда или когато е свързан към захранваща батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Металотърсачите и аксесоарите на 
Minelab не са предназначени за работа, докато са 
свързани към мрежово (AC) зарядно устройство.

Препоръчва се търсене с напълно заредена 
батерия. Време на работа на батерията е 
приблизително 12 часа.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Ако детекторът е включен по време на зареждане, времето 
за зареждане ще бъде по-дълго

1.Вкарайте кабела за зареждане към съответното зарядно 
с USB-порт.
2.Вкарайте конектора на кабела към магнитната букса на 
гърба на детектора.

USB A

На горната част над самия дисплей ще мига бавно зелена светлина.

3. Когато батерията ще се зареди, същата светлина ще свети 
постоянно.

Ето как това изглежда

Зареждане (мига)

Напълно заредена (свети постоянно)
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Индикатор на батерията 
Този индикатор показва текущото ниво на батерията.

Индикаторът за ниво на батерията (показано е напълно заредено състояние)

Детекторът регулира напрежението на батерията, 
така че неговата производителност да бъде 
постоянна, независимо от нивото на заряда.

Когато нивото на батерията е критично ниско,   на 
дисплея ще се появи "bF". След това детекторът 
автоматично ще се изключи. 

Работа с външна батерия

Много е важно да не се използва детектора под вода 
докато се зарежда.

Можете да работите с вашия Equinox докато сте свързали 
с външна батерия. Това ще ви помогне да продължите да 
търсите съкровища даже след като нивото на батерията е 
паднало. 

Просто свържете същия магнитен кабел от буксата за 
зареждане на гърба на вашия детектор, а другия USB-
изход го вържете към порта на батерията. Самата батерия 
може да я закрепите към самия подлакътник за по-голям 
комфорт.
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Грешки/ Отстраняване на 
неизправности
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Препоръчително действие

1.  Проверете дали конекторът на сондата е свързан 
правилно на гърба на контролния блок.

2.  Проверете кабела на сондата дали не е повреден.
3.  Проверете сондата за повреди.
4.  Свържете детектора към друга сонда.

Системна грешка
Кодът за системна грешка „Er“ ще бъде придружен от 
съответния код за грешката. След като детектора ни е 
информирал за системната грешка, той ще се изключи.

В случай на системна грешка, моля, изпълнете следните стъпки:

1. Рестартирайте детектора.
2.Ако грешката продължава, направете фабрично нулиране, 
като натиснете и задържите бутона за захранване за 5 
секунди.
3.Ако грешката си стои, моля, върнете детектора в най-
близкия оторизиран сервизен център за ремонт, който за 
България е Worlddetectors, тел. 0888 509 001.

Критично низко ниво на батерията
Когато нивото на батерията е критично ниско, на дисплея за 
идентификация на целта ще се появи „bF“. Детекторът ще се 
изключи 5 секунди след докладване на грешка с критично 
ниска батерия.

1. Заредете батерията.
2. Свържете към детектора външна батерия.
3. Свържете се с оторизиран сервизен център, какъвто за 

България е Worlddetectors, тел. 0888 509 001 за да 
смените вътрешната батерия.

Кодове за грешки

Някои грешки по време на работа на  детектора ще се покажат 
под форма на определен код на диспля.

Сондата не е свързана
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Ако имате някой от изброените проблеми, първо опитайте препоръчаните действия, преди да се свържете с оторизиран сервизен 
център, който за България e Worlddetectors.

Детекторът не се включва или се изключва сам (със или без кода за грешка „bF“)
1. Проверете дали сондата е свързана
2. Заредете детектора
3. Проверете дали детекторът се зарежда и зеленият светодиод за състоянието на зареждането мига
4. Проверете дали зареждате от USB източник за зареждане с капацитет на зареждане 2 A при 5 V.
5. Проверете дали магнитният конектор и интерфейсът за зареждане на гърба на Control Pod са чисти и без отломки.
6. Проверете дали USB кабелът за зареждане е правилно поставен/свързан към детектора

Непостоянен и/или страничен шум
1. Отдалечете се от източниците на електромагнитните смущения (EMI).
2. Извършете Auto Noise Cancel
3. Извършете земен баланс
4. Намалете нивото на чувствителност

Няма звук — При кбалени слушалки 
1. Проверете дали детекторът е включен и стартирането е приключило
2. Проверете дали слушалките са включени и вкарани докрай в гнездото
3. Проверете дали индикаторът за слушалки се показва
4. Проверете дали силата на звука е настроена на чуваемо ниво
5. Изключете слушалките и се уверете, че високоговорителят на детектора работи
6. Проверете дали в конектора на слушалките няма влага или замърсявания
7. Ако е възможно, опитайте да използвате различен комплект слушалки

Няма звук — слушалки ML 85
1. Проверете дали слушалките са включени
2. Проверете дали детекторът за безжична връзка е включен и сдвоен със слушалките
3. Проверете дали слушалките са заредени
4. Проверете дали силата на звука на детектора е настроена на чуваемо ниво
5. Проверете дали контролът на силата на звука на слушалките е настроен на чуваемо ниво
6. Сдвоете детектора към други слушалки
7. Опитайте с кабелни слушалки

Слушалките ML 85 не могат да се сдвоят
1. Опитайте да изключите слушалките ML 85 и след това да ги сдвоите отново
2. Уверете се, че слушалките са в рамките на 1 метър от контролния панел на детектора, без препятствия между слушалките и 
детектора (включително собственото ви тяло).
3. Отдалечете се от източници на смущения , например мобилни телефони
4. Ако наблизо има много други безжични устройства, сдвояването може да отнеме повече време. Отдалечете се от района и 
опитайте да ги сдвоите отново.
5. Нулирайте слушалките до фабричните настройки и опитайте да ги сдвоите отново с детектора
6. Сдвоете детектора с различен набор от съвместими безжични слушалки, след което опитайте да сдвоите отново слушалките 
ML 85 с детектора.

Чува се изкривяване/пукане в слушалките ML 85, когато са свързани чрез безжична връзка
1. Уверете се, че слушалките са в рамките на 1 метър от контролния панел на детектора, без препятствия между слушалките и детектора 
(включително собственото ви тяло).

Отстраняване на неизправности
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Вибрацията е включена, но не работи
1. Проверете дали основната вибрация е включена
2. Проверете дали вибрацията е включена за поне един тонален регион

Детекторът се зарежда и светодиодът за състоянието на зареждането мига, но индикаторът за зареждане липсва в лентата на 
състоянието
1. Проверете дали използвате от USB източник за зареждане с капацитет на зареждане 2 A при 5 V.
2. Ако зареждате от USB порт с по-ниско захранване (като порт за лаптоп), детекторът може да разрежда батерията с по-
бърза скорост, отколкото се зарежда. Това предотвратява появата на индикатора за зареждане. Опитайте да заредите с 
изключен детектор. ,
3. Избягвайте използването на USB удължителен кабел, когато зареждате

Високоговорителят скърца или е заглушен след потапяне в студена вода
1. Оставете до 30 минути вътрешното въздушно налягане на детектора да се върне към нормалното. Имайте предвид, че поставянето на 
детектора на земята с изправен контролен панел може да изравни вътрешното въздушно налягане по-бързо.

Индикаторът за слушалки е включен, но не са свързани слушалките
Възможно е да има вода в гнездото за слушалките.

1. Проверете дали гнездото за слушалките е чисто .
2. Ако има вода, използвайте сешоар с топъл (не горещ) въздух, за да изсушите гнездото.
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Безопасност, грижа и 
поддръжка
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Detector Care and Safety

ОБЩА ГРИЖА И БЕЗОПАСНОСТ
� Измийте ръцете си, преди да боравите с детектора, когато използвате слънцезащитни продукти или репеленти против 

насекоми.

� Лещата на дисплея е изработена от качествена оптична пластмаса за ясно виждане на екрана и следователно е податлива на 
надраскване или сериозни повреди, ако не се третира с нужното внимание. Силно се препоръчва използването на 
предоставения протектор за екрана. Сменяйте го периодично, ако се надраска или надраскан

� Никога не почиствайте лещата на дисплея с разтворители или почистващи препарати на алкохолна основа. За да почистите 
лещата на дисплея, използвайте леко влажна кърпа с мек сапунен почистващ препарат. Подсушете с чиста кърпа без 
власинки, за да премахнете петна от вода.

� Не използвайте разтворители или почистващи препарати на алкохолна основа, за да почистите която и да е част от вашия 
детектор. Използвайте леко влажна кърпа с мек сапунен препарат.

� Не потапяйте детектора във вода с Control Pod, разглобен от вала, тъй като отделението за батерии е водоустойчиво само 
когато е монтирано към доставения вал. Имайте предвид също, че използването на валове за следпродажбени услуги 
предотвратява правилното уплътняване на отделението за батерии, причинявайки да изтече/да се повреди

� Не позволявайте на детектора да влиза в контакт с бензин/петрол или други течности на петролна основа.

� Не поставяйте детектора или аксесоарите в контакт с остри предмети, тъй като това може да причини драскотини и повреди.

� Избягвайте попадането на пясък и песъчинки във всякакви движещи се части, включително валовете, фиксаторите и игото. 
Ако пясък и песъчинки се натрупат в тези части, те трябва да се изплакнат с прясна вода, след което да се изсушат напълно.

� Преди да отидете на откриване, проверете дали Camlocks захващат здраво валовете и не се плъзгат. Следвайте съветите, 
изброени в "Поддръжка на частите" — "Затягане на Camlocks" (страница 55).

� Не излагайте детектора на екстремни температурни условия. Диапазонът на температурата на съхранение е от −20°C до +70°C 
(–4°F до +158°F). Избягвайте да го оставяте в горещ автомобил.
Уверете се, че кабелът на бобината се поддържа в добро състояние, без напрежение, прегъвания и тесни завои.

� Не излагайте аксесоари, които не са посочени като водоустойчиви, на течност/влага или прекомерна влажност.

� Не позволявайте на малки деца да си играят с детектора или аксесоари, малките части представляват опасност от задавяне.

� Зареждайте детектора и аксесоарите само според предоставените инструкции

� Не зареждайте детектора или аксесоарите при екстремни температурни условия — Зареждайте детектора само при 
температури на околната среда между 0°C и +40°C (+32°F и +104°F) ★

� Не използвайте инструменти, за да затегнете конектора на бобината към контролния блок, това ще го повреди. Ако 
конекторът на бобината не се монтира лесно, отмийте мръсотията/песъчинките с прясна вода, след което го оставете да 
изсъхне, преди да опитате отново.

� Не се опитвайте да регулирате гайката на съединителя на намотката на гърба на контролния модул. Това е заключено на 
място и намесата ще повреди контролния панел.

� Не забивайте остри предмети в решетката на високоговорителя, за да го почистите, това ще го повреди и ще компрометира 
хидроизолацията. Почистете високоговорителя, като промиете прясна вода през решетката.



55 CONTENTS

ПОДДРЪЖКА НА ЧАСТИТЕ

Затягане на фиксаторите
Пластмасовите части на фиксаторите се разтягат леко по 
време на нормална употреба и може да се нуждаят от затягане 
периодично (на всеки няколко месеца при редовна употреба) 
или когато детекторът не е бил използван в рамките на месец 
или повече.

1. Отваряме фиксатора.

2. Затягаме винта.

3. Затваряме фиксатора.

4. Проверете дали е стабилна връзката.

Внимавайте да не затегнете прекалено силно винта, 
това може да повреди частите на фиксатора.

Поддръжка на батерията
Ефективността на литиево-йонната батерия може да се влоши, ако не 
се използва за дълго.Зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 до 
4 месеца, за да предотвратите това.
Дори при правилна грижа и поддръжка, производителността на 
литиево-йонната батерия намалява с течение на времето при 
нормална употреба. Поради това може да се наложи батерията да се 
сменя на всеки няколко години. Резервните батерии могат да бъдат 
доставени и инсталирани от оторизиран сервизен център на Minelab, 
който за България е Worlddetectors.

Не прилагайте никакви химикали, лубриканти, грес или 
силиконова смеси върху уплътненията ако сменяте 
вътрешната батерия, тъй като това ще повреди самото 
уплътнение.

Поддръжка на сондата
Протектора за сондата е сменяема част, предназначена да 
предпази сондата от повреди. Сменяйте защитноя протектор, 
когато стане прекалено износен.

След търсене на плаж/ в солена вода

Пясъкът е абразивен, а солта може да корозира металните 
части на детектора с течение на времето. Затова пазете вашите  
части на детектора.

Премавхване на на пясъка от детектора
Веднага след търсене на плажа или в солена вода, изплакнете 
всички части на детектора с прясна вода. Избягвайте да 
бършете детектора, за да отстраните пясъка, тъй като това 
може да накара пясъка да надраска самия детектор.

Поддръжка на гнездото за слушалки
Непосредствено след подводното търсене, уверете се, че 
зоната около конектора е суха и без пясък/кал, преди да 
изключите слушалките.

Ако пясък/кал случайно попадне в гнездото за слушалки, 
изплакнете го внимателно с прясна вода, преди да го 
изсушите добре.

Поддръжка на слушалките ML 85

За грижите и безопасността на ML 85 вижте инструкциите, 
които са включени в комплекта на  слушалките� 

Грижа и безопасност на детектора (продължение)
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Спецификации, 
предварително зададени 
настройки и съответствие
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Технически спецификации
EQUINOX 700 EQUINOX 900

Режими за търсене Парк, Поле, Плаж Парк, Поле, Плаж, Злато

Бутон за всички метали Yes

Потребителски профили 6 8

Бутон за потребителски профил Няма Има

Работни честоти (kHz) Multi, 4, 5, 10, 15 Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40

Изолиране на смущенията Автоматично, 19 канала Автоматично, 19 канала или ръчно

Баланс към почвата Автоматично, Ръчно и Режим за Проследяване

Чувствителност от 1 до 25 от 1 до 28

Звук от 0 до 25

Прагов тон от 0 до 25

Тоналност на праговия тон Фиксиран от 0 до 25

Целеви сегменти 119 сегмента за дискриминация: Железни:от −19 до 0 | Цветни:от 1 до  99

Целеви тонове 1, 2, 5, Всички тонове (At), Дълбочинни (dP)

Прекъсвания на тоновете Железни (t1) Железни, Цветни (t1, t2, t3, t4)

Тоналност на тоновете Тон 1 е регулируем:от 0 до 25 Всички тонове се регулират:от 0 до 25

Звук на тоновете Тон 1 е регулируем:от 0 до 25 Всички тонове се регулират: от 0 до 25

Скорост на възстановяване от 1 до 3 от 1 до 8

Iron Bias от 0 до 3 от 0 до 9

Индикатор  за дълбочината 5 нива 5 нива

Дискриминационни сегменти 119 сегмента 119 сегмента

Режим Пинпоинт Има

Безжично аудио Има

Дължина В сгънат вид: 61 см В разгънато състояние: 144 см

Тегло 1�27 кг

Дисплей Монохромен LCD дисплей

Дисплей и подсветка на клавиатурата Червена | Изкл., Високо Ниско ниво Червена | Изкл. , Високо, Средно и Ниско

Фенерче Вкл/ Изкл

Вибрация Вкл/ Изкл

Сонди в комплекта
11" сонда DD  с протектор 11" сонда DD  с протектор

6" сонда DD с протектор

Аудио изход Вграден високоговорител, Кабелни слушалки, Безжични слушалки

Слушалки в комплекта                               Minelab ML 85 

Батерия 3.7 V/5100 mAh вътрешна литиево-йонна батерия

Допълнителни аксесоари Упътване, протекто за екрана на английски, кабел за зареждане

Водоустойчив Водоустойчив до 5 метра, IP68

Диапазон на работната температура             –10°C to +40°C 

Температурен диапазон на съхранение             –20°C to +70°C 

Ключови технологии Multi-IQ®

Гаранция
3 години гаранция
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Основни настройки

Звук 20

Чувствителност 20

Подсветка Изключена

Фенерче Изключена

Вибрация Изключена

Режими на търсене, Профили

Парк 1 Парк 2 Поле 1 Поле 2 Плаж 1 Плаж 2 Злато 1* Злато *

Честота Multi Multi Multi Multi

Изолиране на 
смущенията 0 0 0 0

Баланс на 
почвата

Ръчно, 0 Ръчно, 0 Ръчно, 0 Проследяване

Звук на тоновете
12, 25, 25, 

25, 25
12, 25 4, 25 4, 25 4, 25, 25, 25, 25 12

Прагов тон 0 0 0 12

Тоналност на 
праговия тон 4 4 4 11

Целеви тонове 5
Всички тонове

(At)
2

Всички тонове

(At)
5 1

Тоналснот на 
целевите тонове

1, 6, 12, 18, 
25

1, 20 1, 20 1, 20 1, 6, 12, 18, 25 —

Приеми/ Отхвърли
–19 to 2
 3 to 99

–19 to 0
 1 to 99

–19 to 4
 5 to 99

–19 to 0
 1 to 99

–19 to 0
 1 to 99

Прекъсване на 
тоновете

0, 20, 56, 
84

0 4 4 0, 20, 56, 84 —

Скорост на 
възстановяването 2/4* 3/5* 3/5* 3/6* 3/6* 3/6* 5* 5*

Iron Bias 2/4* 1/2* 1/2* 0/0 3/6* 3/6* 4* 4*

Настройки по подразбиране

* EQUINOX 900 only
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Настройки по подразбиране (продължение)

Допълнителни настройки

Парк 1 Парк 2 Поле 1 Поле 2 Плаж 1 Плаж 2 Злато 1* Злато 2*

Ниво на тоновете

1 Тон 25 25 25 25

2 Тона 12, 25 4, 25 4, 25 —

5 Тона 12, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 —

Всички тонове(At) 12, 25 4, 25 4, 25 —

Дълбочина (dP) 12, 25 4, 25 4, 25 —

Тоналност на 
тоновете

1 Тон 11 11 11 —

2 Тона 1, 20 1, 20 1, 20 —

5 Тона 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 —

Всички тонове (At) 1, 20 1, 20 1, 20 —

Дълбочина (dP) 1, 20 1, 20 1, 20 —
Прекъсване на 
тоновете

2 Тона 0 5 0 —

5 Тона 0, 25, 50, 75 5, 25, 50, 75 0, 25, 50, 75 —

Всички тонове (At) 0 5 0 —

Дълбочина (dP) 0 5 0 —

* EQUINOX 900 only
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Фабрично нулиране

Функцията за нулиране на фабричните настройки връща 
всички настройки на детектора, режими на търсене и модели 
на дискриминация към фабрично зададеното им състояние.

1. Уверете се, че детекторът е изключен
2. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато 'FP' се 
появи на дисплея с ID на целта.

'FP' ще се появи на дисплея с ID на целта, 
когато фабричните настройки бъдат 
възстановени

Софтуерни актуализации

Детекторите от серията EQUINOX съдържат 
софтуер, който може да се актуализира чрез 
предоставения USB кабел за зареждане/
пренос на данни.

https://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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www.minelab.com

                     УърлДДетекторс ЕООД
Официален дистрибутор на Minelab за България
    Магазин – 1404 гр. София, бул. България 53

Работно време:     Понеделник
Вторник 
Сряда 
Четвъртъ
к Петък 
Събота 
Неделя

09:00 - 18:00               
09:00 - 18:00 
09:00 - 18:00           
09:00 - 18:00 
09:00 - 18:00                  
10:00 - 15:00 
Почивен ден

       За връзка с нас 
 мобилен: 0888 509 001 
minelabsofia@gmail.com 
www.worlddetectors.com

http://www.minelab.com

