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Добре дошли! 
Поздравления за покупката ви на EQUINOX! 
Откриването на метали е завладяваща и възнаграждаваща дейност 
на хората по целия свят. С познаването на вашия детектор EQUINOX 

можете да станете един от многото, които намират монети, 

съкровища, артефакти, златни късчета и др. 

EQUINOX е високопроизводителен детектор, включващ новата 

технология Multi-IQ на Minelab. С помощта на това ръководство за 

употреба, вие бързо ще научите как да настроите своя детектор за 

най-добри резултати. 

Minelab ви пожвелава успех в търсенето! 
Най-новите ръководства за инструкции за продукта и актуализациите на 
софтуери за детектори са на разположение на адрес: 

www.minelab.com 

Също така ви препоръчваме редовно да посещавате другите ни онлайн 

ресурси. Те често се актуализират и са с непрекъснато развиващ се източник 

на информация за продуктите. 

@MinelabMetalDetectors  Treasure Talk Blog 

 /MinelabDetecting  Success Stories 

Етичен кодекс за 
откриване на 
метали 
• Спазвайте правата и
собствеността на 
другите. 
• Спазвайте всички
закони, национални, 
държавни или местни. 
• Винаги получавайте
разрешение, преди да 
търсите сайтове. 
• Никога не
унищожавайте 
историческите или 
археологическите 
съкровища. 
• Оставете земята и
растителността така, 
както са били. 
• Винаги запълвайте
дупките си след 
изкопаване.

"На силно ловуваните плажове, когато трябва да 

покриете земята бързо след натоварен плажен ден, 

удивителната скорост на възстановяване на 

EQUINOX ви помага да останете една крачка пред 

конкуренцията за лов на плажове". 

– Gary Drayton, USA

"EQUINOX е най-вълнуващият детектор, 

който съм използвал от дълго време! 

Просто ме изненадва с това, което 

откривам в силно замърсени паркове." 

– Mark Williams, Australia

В ръководството се появява звездичка, показваща функции, включени само в модела 
EQUINOX 800. 
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 Съдържание 

Сглобяване и първи стъпки 

Този раздел ще ви покаже как да сглобите детектора на серията 
EQUINOX, заредете батерията и ще ви запознаем с контролния панел. 



 Съдържание в опаковката 

Съдържание в опаковката 

Детекторите от серията EQUINOX идват с всичко, което ви е необходимо, за 
да започнете да откривате. 
EQUINOX 800 идва с допълнителни аксесоари за още по-голяма 
универсалност. 

Подлакътник 
 Каишка 

 Болт 
Държач 

Горна тръба с дръжка 

Средна тръба 

Долна тръба 

EQX 11 Double-D сонда  

Протектор   

Свинска опашка (×2) 

Уплътнители 

     Болтове за сондата 

USB зареждащ кабел с Multi-протектор Първи стъпки (×2) Описание със Препоръки за 

Магнитен конектор За дисплея (Английски и руски език) съдържание 
Зареждане на 

батерията 

Включени в Включени в EQUINOX 800 
Калъф ML 80 wirelessEQUINOX 600 

Слушалки 

WM 08 wireless 
ML 80 Аудио модул 

Упътване

3.5 mm (1/8‑inch) wired USB зареждащ кабел 
Aux кабел 

USB зареждащ 
кабел 

headphones С магнитен конектор 
3.5 mm (1/8‑inch) 
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Сглобяване 
Следвайте тези стъпки за да сглобите вашият EQUINOX детектор. 

Свържете сондата с долната тръба 
1. Поставете двете уплътнения в дупките на тръбата

3
2 

2. Поставете тръбата върху сондата.

Уверете се,че дупките съвпадат с тези на сондата
1 

4 

3. Поставете болта и затегнете с ръка , но не много здраво.

Свържете тръбите 1

Прикачете подлакътника 
1. Поставете подлакътника на края на горната тръба

И го наместете в позицията ,която ви е удобна.
2

2. Поставете болта и затегнете внимателно с ръка. 1 

3. След това поставете каишката.

4 

3 

Свържете сондата 
1. Увийте кабела на сондата около долната и средната

тръба , но не затягайте прекалено много кабела.

2. Използвайте свинските опашки за да прикрепите
кабела към тръбите.

3. Свържете кабела с главното устройство.Входа се
намира от задната част.Затегнете с пръстена на
конектора.

1 
2 

3 

 ×2 
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След сглобяване на детектора 

След като сте сглобили Вашия EQUINOX, той трябва да изглежда ,както е 
показано на изображението по-долу. 

Подлакътник 

Държач 

Каишка 

Горна тръба 

Главно у-во (страничен изглед) 

Странични бутони 

Говорител 

Вход за слушалки 

3.5 mm (1/8‑inch) с 
водоустойчива капачка 

Магнитна букса за 
зареждане 

Вход за кабела на сондата 

EQX 11’‘ сонда 

Предпазител 

Дръжка 

(вградена Lithium-ion 
Презареждаща батерия) 

  Скоба за затягане 

Средна тръба 

 Средна скоба за затягане 

Сглобяване на сондата с долната тръба 
Долна тръба 

Болт за скоба 

Скоба 

Дупки за сглобяване 

 Кабел на сндата 

Винт 

Уплътнители (×2) 
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Батерия 

The EQUINOX детектора е с вградена литиево-йонна батерия.  

Прочетете 'Препоръки за зареждане' на стр. 62 за важна информация. 

За инструкции при зареждане на  WM 08 Wireless Аудио модул стр. 55. За инструкции при зареждане на 
безжичните слушалки , прочете на  стр. 57. 

Зареждане на батерията  

Работата с детектора трае около 
12часа.Моля,започвайте търсене с 
напълно заредена батерия.  

Детекторите от серията EQUINOX се доставят с USB 

заряден кабел, който разполага с магнитен съединител . 

1. Включете приложения кабел за зареждане в
стандартен захранващ USB-A порт.

2. Свържете магнитния съединител към интерфейса за
зареждане в задната част на контролния панел на
EQUINOX.

Зеленият светодиод за състоянието на заряда в 
горния ляв ъгъл на контролния панел ще мига бавно. 

3. Когато батерията е напълно заредена, светодиодът
за състояние на зареждането остава включен.

Статус LED  

Charging (flashing) – зареждане (мигаща светлина) 

Fully charged (on) – напълно зареден ( постоянна 
светлина 

Индикатор за статус на батерията 
Индикаторът за статус показва нивото на батерията.  

70% –100% 

30% – 70% 

<30% 

<5% (Нужно е презареждане) 

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

автоматично ще се изключи. 

       Детекторът регулира напрежението на 
акумулатора, така че неговата производителност 
да остане постоянна, независимо от заряда в 
акумулатора. 

Поддръжка на батерията 
Ефективността на литиево-йонната батерия може да се 
влоши, ако не се използва продължително време. Пълно 
зареждане на батерията най-малко веднъж на всеки 3-4 
месеца, за да се предотврати това. 
Дори и при правилна грижа и поддръжка, работата с 
литиево-йонна батерия намалява с течение на времето при 
нормална употреба. Следователно батерията може да се 
наложи да бъде подменяна на всеки няколко години. 
Батериите за смяна могат да се доставят и инсталират от 
оторизиран сервизен център.

Времето за зареждане от напълно празно до 100% е 

приблизително 4 часа, когато се използва зарядно устройство с 

голям капацитет (> 1.7A @ 5V). Аксесоари за зареждане на 

автомобили и стационарни се предлагат  отделно. 

Всеки стандартен USB порт, съвместим с USB зареждане 

на батерията 1.2 (BC1.2), може да се използва за 

зареждане на батерията, но времето  може да е по-дълго, 

ако използвате опции с по-ниска мощност. 

Ако детекторът е включен по време на зареждането, 
времето за зареждане ще е по-дълго. 
Изключване на кабела за зареждане  

Кабелът за зареждане може да 

бъде изваден от интерфейса за 

зареждане, като го издърпате 

настрани или го издърпате 

назад. 

 
Работа с банка за захранване  

Детекторът не трябва да се използва под вода, докато 

се зарежда или когато е свързан към банка за 

захранване. 

Можете да използвате своя детектор EQUINOX, докато 
сте го включили в преносима банка за захранване. Това 
означава, че можете да продължите да откривате, дори 
ако батерията на детектора е празна. 

Свържете банката за захранване към вашия детектор, като 

използвате приложения кабел за зареждане EQUINOX USB и 

продължите да откривате. Можете да го закрепите към стойката 

на подлакътника  чрез точките за закрепване на облегалките за 

ръце.
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Контролен панел 
EQUINOX контролен панел има монохромен LCD дисплей с осветление, 

клавиатура и странични бутони.  

Статус на батерия LED LCD Дисплей Wireless Аудио бутон 
 

Бутон за включване/изкл. 
 
Използва се и за връщане във 
фабрични настройки. 

Бутон за осветление 
 
При работа нощно време или в 

тъмни помещения. 

Режим на търсене 
 
Парк , поле,плаж , злато 
 

All-Metal Бутон 
 

. Активира се при вкл. на Bluetooth® 
или Wi‑Stream ,когато се свързва с  wireless слушалките или 

WM 08 wireless аудио модула. 

 Профил на 
ползвателя* 

Запазва 
настройките ви на 
търсене при 
следващо вкл. На 
детектора. 

Бутон за настройки 

Бутон за дискриминация 

Натиснете, когато се появи детекция,  
за да отхвърлите 

открит целеви идентификатор. Отхвърлените  
целеви идентификатори няма да произвеждат 

 аудио сигнал, когато бъдат открити. 
Използвайте за създаване 

 на модели за дискриминация и 
настройте региона на  

тоновете чрез менюто "Настройки". 

Пинпойнтер 
 
Натиснете, когато в менюто с 

настройки се върнете към 

екрана за разпознаване. 

Натиснете, докато откривате, 

за да активирате Pinpoint. 

Натиснете отново, за да се 

върнете в екрана за 

откриване. 

-  /  +
Натиснете за настройка на 

чувствителността или за 
промяна,когато сте в „Настройки“ 

Бутон за избор на честота 

Изберете от възможните опции: 

Multi, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz* и 40 kHz*.  

Протектор за дисплея 
Прилагането на защитен екран ще защити екрана 
ви от износване и надраскване от нормална 
употреба.Освен това защитното устройство за 
екрани включва текстово ръководство, което ви 
помага да научите настройките от най-високо 
ниво в менюто за настройки. 

1. Отстранете тънкия пластмасов филм от екрана на
детектора. Уверете се, че екранът е чист, без прах и 
пръстови отпечатъци. 
2. Отлепете защитната обвивка на предпазителя

на екрана, като внимавате да не докосвате 

страната на лепилото. 

3. Задръжте ръбовете на защитния екран,

подравнете го към екрана и леко нанесете. 

4. Избършете мехурчетата до ръба с мека, чиста

кърпа. 

5. Отлепете предния слой
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LCD Икони 

Цялата информация, която трябва да видите, когато откривате и 
коригирате настройките на детектора, се показва на големия LCD 
дисплей в контролния панел. 

Индикатор за батерия 

Показва нивото на 
батерията. (page 8) 

Осветление 
Показва се ,когато 
осветлението е включено. 
(page 32) 

Обект ID  

Показва обекта ID на 

скалата. (page 30) 

The Target ID Display also 

shows the values of detector 

settings as they are adjusted. 

Скала на 
дискриминация 
 

High resolution 50 segment (–

9 to 40) Discrimination Scale 

for accurate, stable target 

identification. (page 30) 

The Discrimination Scale 

indicates target signal strength 

when in Pinpoint. (page 36) 

It is also used to adjust 

Tone Regions for 

advanced audio settings. 

Индикатор за 
чувствителност 
 
25 нива на 

чувствителност събрани в 

5 отделни нараствания. 

(page 34) 

Меню настройки 
 

Настройките са в долното 

меню. 

(page 37) 

Настройка 

Допълнителни н-ки 

Индикатор за 
претоварване на плажа Пинпойнтер 

Показва автоматично 
Появява се ,когато 
пинпойнтера е активен. 

Намален предавателен 
сигнал на сила  (page 36) 
за предотвратяване на грешки  
В режим Плаж в екстремни  
условия 
(page 25) 

      Земен баланс

     Настройка на звука  Тон на звука 
 

     Ниво на праг на шума Тон на праг на звука 
 

     Звук на обекта Тон на звука на обекта 

Стоп на тоновете Приеми/отхв. обект 

     Бързина на търсене Разпознаване на желязо 

Аудио свързване 

Показва свързването 
на окабелени и wireless 
аудио у-ва ,свързани с 

детектора ви. (page 53) 

       Земен баланс 

Появява се , когато се активира 

опцията земен 

баланс(грундиране). (page 

40) 

Профил на ползвателя* 

Появява се ,когато 

използвате запаметени 

настройки от вашия профил 

(page 33) 

      Дълбочина 

Показва предполагаемата 

дълбочина на намерения 

обект. 

(page 35) 

    Честота на търсене 
 
Показва честотата на търсене 

(page 28) 

Честотният дисплей 

също показва кодове 

за грешки и показва 

избрания регион на 

тонове за разширени 

настройки. 

Режим на търсене 
Показва избрания режим:  
Парк,Поле, Плаж, Злато* 

Всеки режим има по 2 

индивидуални избора ,които 

да настроите.. 

(page 22) 

Режим на търсене 

Търсещи профили 
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Бърз старт 

EQUINOX е толкова лесен за работа,че дори и начинаещ би се справил 
само с няколко прости стъпки! Ето ги и тях :  

Преди да започнете работа заредете напълно батерията !Нужни са около 4 часа. 

Включване 
Натиснете бутона за включване . 

Изберете режим на търсене 
Изберете режима на търсене в зависимост от мястото , на което се намирате 
(EQUINOX 800 е показано). 

Изолиране на шума 
Изберете Noise Cancel от менюто за настройки        , след това натиснете 
Auto Noise Cancel. Отнема около 8 секунди да се изолира автоматично шума. 

Започнете търсене! 
Натиснете  за да се появи началната информация на дисплея, и започнете търсене! 

Ако все още чувате шум , 
моля,потърсете повече информация в 

упътването за Земен баланс (page 
40). 

Ако все още имате проблем с 
шума,намалете чувствителността от 

настройките. (page 34). 
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Основни и допълнителни настройки 

Когато променяте основните и допълнителните настройки, иконите в 
съответните режими ще се покажат на LCD дисплея.  

Основни настройки 

Корекции на някои настройки 
и Разширени настройки са 

основни. Всички режими за разпознаване 
Профилите за търсене  
ще бъдат засегнати от 

промени в настройката. 

Global Settings e.g. Volume; All Detect Modes и 

Search Profile икони са включени. 

Полуосновни настройки 

За полуосновни 
настройки и 

   Разширени настройки, Парково   
поле,и търсене на Плаж 

Всички профили имат 
една и съща настройка,а 

Профилите за търсене 
 в режим на злато не. 

Semi-Global Settings e.g. Threshold Level; The Detect 

Modes and Search Profiles affected by changes are 

on. 

 Междинни настройки 

В този случай ,когато 
променяте настройките , 
ще бъде променен само 
режима на работа ,с който 
работите. 

Local Settings e.g. Recovery Speed; Only the Detect 

Mode Search Profile affected by changes is on. 

Означение на опциите според това дали са 
в основни или междинни настройки  

   Настройка 
Честота Междинна 

Изолиране на шум Междинна 

Земен баланс    Междинна 

Настройка на звук Основна н-ка 

Ниво на тоновете Междинна 

Ниво на праг на 
шума Основна 

Тон звуков праг* Основна 

Тон на обект Междинна 

Промяна ниво тон Междинна 

Приеми/отхв. 
обект Междинна 

Спиране на тон Междинна 

Бързина на 
търсене Междинна 

Реагиране при 
желязо Междинна 

Чувствителност Основна 

Осветление Основна 

Рестартиране на търсещ режим 
Индивидуалните профили на търсене могат лесно да 

бъдат върнати към фабричните им настройки. Ще 

бъдат нулирани само местните настройки; всички 

глобални настройки ще останат в състоянието им за 

последно използване. 

1. Отидете в профила ,който искате да възтановите.
2. Натиснете и задръжте Detect Mode за 5 секунди..
Иконата ще присветне, 'SP' ще се появи на дисплея ID. 

 Ще индикира информация ,че профила е възтановен. 

'SP'  

Връщане на детектора във 
фабрични настройки 
Factory Reset (Възстановяване на фабричните 
настройки) ще върне всички настройки на детектора и 
режимите за разпознаване на фабричните настройки и 
ще деактивира всички безжични слушалки. 
1. Изключете детектора..

2. Натиснете бутона за вкл/изкл. за около 8 секунди..

3. 'FP' ще се появи на дисплея ,което индикира,че
сте върнали детектора във фабрични настройки..

'FP'  

4. Освободете бутона за разпознаване. Ще има
нарастващ тон на потвърждение. 

4. Освободете бутона за вкл/изкл. Ще чуете
нарастващ тон на потвърждение.



 Cъдържание 

Основни познания при търсене 

Този раздел съдържа голяма информация , както за начинаещи, така и 
за опитните потребители. 
Обясняват се основните принципи и техники за откриване. Можете да 
научите как да настроите детектора си за максимален комфорт и лекота 
на използване. 
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Как работи детекторът 
Металотърсачите създават електромагнитно поле, което прониква в земята. 

Металните предмети причиняват промяна в това поле, защото са 

електропроводими. Детекторът усеща тази промяна и изпраща сигнал обратно 

към управляващото устройство, като предупреждава оператора. 
 

Основни принципи 
Металните детектори работят чрез предаване на електромагнитно поле от търсещата бобина в земята. 
Всички метални обекти (цели) в това електромагнитно поле ще се захранват, създавайки свои собствени 
кръгови електрически токове (вихрови токове) и предават свое собствено електромагнитно поле. 
Търсещата бобина на детектора улавя този сигнал за приемане и сигнализира на потребителя, като 
произвежда целеви отговор. Детекторите на Minelab също са в състояние да разграничат (или да се 
диференцират) между различните целеви типове и могат да бъдат настроени да игнорират нежеланите 
цели.

1. Батерия

Изпраща заряд в детектора. 

2. Главно у-во
8 

  Това е мястото, където сигналът на            
предаване е 

генериран и приемащият сигнал е 
преработен и превърнат в цел и 
отговор. 

1
 3. Търсеща сонда(бобина)

Търсещата бобина на детектора 
предава електромагнитното поле в 
земята и получава обратното 
електромагнитно поле от целта. 

4. Предаване инфо за
електромагнитно поле (син) 

Електромагнитното поле на 
предаване (Tx) усилва целите, за да 
могат да бъдат открити. 

3 

4 

6 

5  7 

5. Цел

Целта е всеки метален предмет, 

който може да бъде открит от 

метален детектор. В този пример 

откритата цел е съкровището, което 

е добра (приета) цел. 

6. Нежелани цели

Нежеланите цели могат да бъдат 

железни (желязо), като например 

капачки и също могат да бъдат 

цветни, като например дръжки. Ако 

металдетекторът е настроен да 

отхвърля нежеланите цели, тогава 

няма да бъде получен целеви отговор 

за тези цели. 

7. Получаване инфо за

електромагн. поле (жълт) 

Получаващото (Rx) електромагнитно 

поле се генерира от енергизираните 

мишени и се получава от търсещата 

бобина. 

8. Отговор на обект (зелен)

Когато се установи добра (приета) 

цел, металдетекторът ще предизвика 

звуков отговор, например звуков 

сигнал или промяна на тона, и на 

екрана ще се покаже информация за 

целта.
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Идеи за откриване 
Полезно е да разберете няколко основни принципа на технологията за 
откриване на метал, така че да можете да изберете най-добрите 
настройки за различните условия при откриване.  

         За пълен речник за откриване на термини, посетете : 
  www.minelab.com/knowledge-base/getting-started/glossary-of-terms. 

Честота 
Работната честота на металдетектора е една от основните 

характеристики, която определя колко добре могат да бъдат 

открити цели. 

Честотата на детектора е колко пъти се предава 
сигнал в земята за секунда и се измерва в херци(Hz). 
1000 Hz = 1 kHz. 

EQUINOX е уникален с това, че предлага 
многофункционална и еднофазова работа. Прочетете 
"Честота" на страница 28 за повече информация. 

  Научете повече за технологията EQUINOX Multi‐IQ 
 На:                               Minelab Treasure Talk blog. 

Земен баланс 
Ground Balance е променлива настройка, която подобрява 

дълбочината на откриване чрез намаляване на шума в 

минерализираната повърхност. Минерализираната основа 

може да съдържа соли, напр. мокър плажен пясък или 

фини железни частици, напр. червена почва. Тези 

минерали реагират на предавателното поле на детектора 

по подобен начин, какъвто е целта. Поради много по-

голямата маса на земята в сравнение с погребаната цел, 

ефектът от минерализирането може лесно да прикрие 

малки цели. 

EQUINOX има различни режими за откриване (парк, 
поле, плаж, злато *), за да се справят с типичните 
условия на земята.  

Налице е и настройка за баланс на земята, 
прочетете "Земен баланс" на страница 40 за 
допълнителна информация. 

Фактори за дълбочина 

Най-често срещаният въпрос за металотърсачите е "На каква дълбочина откриват?" 
Простият отговор е "толкова дълбоко, колкото диаметъра на сондата е по - голям". Затова детектори с по-големи сонди ще открият 
по-дълбоко. Дълбочината на откриване обаче зависи и от технологията на детектора и от много фактори на околната среда. По-
пълният отговор обикновено е по-сложен и започва с "Зависи от това". Дълбочината, която металдетекторът може да открие, 
зависи от редица фактори: 

Големина на 
целта 
Големите обекти 
се откриват на по-
голяма 
дълбочина. 

Форма на целта 
Кръгли обекти 

(пръстени) се 

откриват на по-

дълбоко от плоски и 

дълги предмети 

(пирон). 

Ориентация 
Монета в 

хоризонтално 

положение се 

открива по-лесно от 

вертикално 

заровената. 

Проводимост на 
целта 
По-високо 

проводимите 

предмети(сребро) се 

откриват на по-

дълбоко от тези с 

по_ниска 

проводимост ( олово). 

Минерализация на 
почвата 
Цел в 
доброкачествена (не 
минерализирана) земя 
може да бъде открит 
по-дълбоко от целта в 
силно минерализирана 
земя. 
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Техники на търсене 

Правилната техника за откриване е важна, за да извлечете максимума от 
детектора си. Описаните техники ще ви дадат най-добрия шанс за успех. 

Държане на детектора 
Поставете ръката си през 
облегалката за ръце. Хванете 
дръжката на детектора и 
отпуснете предмишницата в 
подлакътника. 

Правилното положение на подлакътника 

трябва да ви позволи удобно да хванете 

дръжката. Лакътя трябва да седи точно 

зад облегалката за ръката и детекторът 

да се чувства като продължение на 

предмишницата. 

Настройка на дължината 
Долната тръба може да бъде настроена на няколко 

дължини между напълно изтеглена и напълно прибрана. 

Нагласете я на правилната дължина и затегнете 

ключалката, за да я задържате на място. 

Правилната дължина на детектора ще ви позволи да 
работите с уреда , без да се натоварвате. Ако сондата е 
твърде далеч от тялото ви, ще бъде трудно да 
балансирате и да маневрирате, докато откривате. Ако 
бобината е твърде близо до тялото ви, тя може да 
открие вашите инструменти за изкопаване или друг 
метал, който носите, причинявайки объркващи звуци. 

Въпреки че монтажът на сондата  е твърд и издръжлив, 

внезапните удари могат да причинят случайни сигнали и 

неточни целеви идентификатори, както и прекомерно 

износване. Внимателното търсене ще гарантира, че 

сондата работи на оптимално ниво по всяко време. 

Движение на сондата по време на търсене 

Ще постигнете най-добра ефективност, когато сондата се 

движи близо и успоредн на земята по всяко време. Това 

ще увеличи максимално дълбочината на откриване и ще 

подобри реакцията към малки обекти. Избягвайте 

прекаленото търкане на сондата по земята.  

Средната скорост на преместване на сондата е от 2 до 3 
секунди от дясно на ляво и обратното.  

Настройка на ъгъла на сондата 
1. Разхлабете гайката и болта, които захващат сондата за

тръбата. Тя трябва да е достатъчно свободна, за да 
позволи на сондата да се придвижва за настройка, но 
достатъчно здраво, че да може да задържа позицията си. 

2. Докато държите детектора в откриващо положение,

леко натискайте сондата към земята, докато тя седи

равномерно / успоредно със земята. Тя трябва да

остане успоредна, когато се повдига до височина на

почистване, приблизително 25 мм (1 инч) над земята.

3. Не затягайте прекалено сондата за да се движи.

Движение на сондата 

Детекторите от серията EQUINOX са детектори за 
движение, което означава, че сондата трябва да се 
движи по земята, за да открие цел. Ако се държи 
неподвижно над цел, тя няма да бъде открита. 
Откриването с движението от ляво вдясно се нарича 
"метене" или "люлеене" и с практиката ще се превърне 
в удобен и бърз начин на работа.При неправилно 
„люлеене“ може да пропуснете ценни предмети. 

Цели 

Металните обекти се наричат цели. Целите се състоят от 

черни и цветни метали. Черните метали са тези, които 

съдържат желязо, като стомана, пирони и някои видове 

монети. Цветните метали са тези, които не са магнитни, като 

злато, сребро, мед, бронз и алуминий. 
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Звуци на детектора 

EQUINOX произвежда разнообразие от различни звуци за цели , 
екологични сигнали и различни детекторни функции. 

Цели 
Целеви сигнал е звукът, генериран от детектора, 
когато се установи някакъв метален обект. 
Обикновено целевият железен  обект дава ниска 
тонална реакция, а цветната цел дава по-висока 
тонална реакция, която варира в зависимост от 
проводимите свойства на метала (например среброто 
ще даде по-висок тон от алуминий). 

Обем и целева близост 

Големите цели и цели близо до земната повърхност 
дават по-силни аудио сигнали. Сигналите, произведени 
от цели, отдалечени от сондата, са тихи и стават по-
силни, когато тя се приближава до целта.  

Дълбоки цели Плитки цели 

Тих сигнал 
Силен 
сигнал 

Без сигнал Тих сигнал 

Звукът, генериран от детектора при Pinpoint или Ground 

Balance, ще варира в зависимост от силата на сигнала (от 

минерализация на целта или на земята). Този обхват на 

звука е пропорционален на максималната настройка на 

звука. 

EMI  може да бъде получена и от други метални 
детектори, работещи наблизо. Винаги откривайте 
минимум на 15 метра разстояние от други детектори.  

15 m (45") 

EQUINOX не трябва да се използва на 

закрито. Металът в подовете и стените и 

домакинските уреди ще причинят значителни 

смущения в шума. 

Наземни смущения (или шум от земята) могат да 

възникнат, когато има високи нива на минерализация в 

почвата. Това може да бъде много често при откриването 

на места, особено рудници. 

Клавиатура 
Детекторът ще издава звук при натискане на бутоните на 

клавиатурата. Валидното натискане на бутон прави кратък 

звук "бип". Невалидно натискане на бутон прави слаб звуков 

сигнал. 

Шум / грешни сигнали 
Детекторът може да вземе нежелани шумови сигнали, 
както във въздуха, така и от земята. Тези фалшиви 
сигнали могат да бъдат намалени чрез използване на 
шумово отменяне или земния баланс. 
Чувствителността  също ще ви позволи да работите 
ефективно в трудни (или шумни) места. 

Електромагнитни смущения 

Електромагнитни смущения (EMI) могат да се появят в близост 

до електропроводи, телефонни кули или електрически огради. 

Това може да доведе до неефективна работа на датчика, 

причинявайки фалшиви сигнали и неточно идентифициране на 

целта.Тези шумове могат да се изолират .Повече на стр. 39. 

Праг на звука 
Постоянната "шумотевица", която може да се създаде от 
детектора, се нарича праг. Някои потребители искат да 
чуят тон на прага, така че да могат да чуят както целевите 
сигнали, така и отхвърленото целево аудио "заличаване". 
Когато бъде открита отхвърлена цел, Праговата "празнина" 
(става мълчание), което показва, че целта е разположена 
под сондата, но е била отхвърлена от модела на 
дискриминация. 

Има сигнал 

Няма сигнал 

Праг на звука  

 Приета цел Отхвърлена цел
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Упражнения преди работа 

Преди да се опитате да намерите истински цели, е важно да разберете 
как да тълкувате аудиото и визуалните сигнали на детектора. 

1. Съберете колекция от различни метални предмети, напр. различни

монети, златни и сребърни бижута, пирон, дръжка, месингов бутон и

алуминиево фолио.

2. Вземете детектора на открито, далече от известни източници на

електромагнитни смущения (EMI) и метални предмети.

3.  Поставете предметите в линия, на разстояние, за да позволите сондата да 

премине между тях. 

4.  Преминете със  сондата през тестовите цели едно по едно. Наблюдавайте 

екрана за откриване и слушайте звуците на детектора, докато минава през

всеки обект. Екранът за откриване и аудио отговор ще ви дадат подробна 

информация за идентификационния номер на целта. 

5. Не се притеснявайте, ако детекторът не произвежда звук над

ноктите - това се дължи на това, че детекторът започва в

параметъра Park Profile Profile 1, който отхвърля сигналите от

обикновени цели за боклук, включително железни цели.

6. Ако получавате сигнали от ясен кръг земя, може да има погребани

метални предмети. Опитайте да намерите различна област.

Бихте могли да запишете регистрационните номера на целевите 

групи за всяка от целите си. Когато отидете да откривате, винаги 

носете "тест цел" с вас, напр. монета, която е подобна на целите, 

които търсите. Погребвайте го на около 4 - 6 инча в рамките на 

вашето място за откриване и коригирайте настройките на EQUINOX, 

докато се чуе желаната реакция по отношение на целта за 

изпитване. По този начин ви гарантираме, че ще откриете същите 

типове цели, ако са там. Не забравяйте да изкопаете целевата си 

цел, след като сте готови!

Пирон Алуминий Малка монета Златен пръстен Small Coin Голяма монета Верижка
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Техника на пинпойнтера 
Добрата техника за пинпойнтинг ви помага бързо да стесните 

местоположението на погребан обект, позволявайки ви да определите 

точното му местоположение, преди да го изкопаете. 

Чрез комбиниране на добра техника за пинпойнтинг с 

функцията EQUINOX Pinpoint, ще можете точно да 

намерите заровена цел в района, преди да копаете.  

Възможно е да се определи цел успешно без да се 
използва Pinpoint, но това изисква практика. 

Конфигурация 
Стандартната сонда на EQUINOX е EQX 11‘‘ и има 
конфигурация за навиване на жици, известна като 
Double-D. 

При установяване на точността е полезно да се знае, че 

двойна D бобина има две припокриващи се намотки на жици 

във формата на две D. Регионите, създадени от 

припокриващите се намотки (излизащи от предния център на 

намотката до гърба), са най-чувствителната област и ще дадат 

най-силен отговор, когато дадена мишена е точно под нея. 
 

Предимствата на тази конфигурация включват по-ниска 

чувствителност към шума (особено в минерализирана земя), 

по-висока чувствителност и много задълбочен модел на 

търсене, изискващ по-малко припокриване. 
 

Double-D сондите могат да генерират сложни 

сигнали от плитки цели. Понякога могат да се чуят 

три отделни сигнали за една мишена, тъй като 

бобината се премества над нея. 

Ръчно определяне на целта 

1. Преминете бавно през целевото място, като държите
сондата успоредно на земята. 
2. Намерете центъра на целта, като слушате за най-
силния отговор на целевия сигнал. 
3. Направете умствена бележка за позицията или
маркирайте линия на почвата с обувката си или 
инструмента за изкопаване. 
4. Преместете на една страна, за да можете да предавате
сондата върху целевата група под прав ъгъл спрямо 
първоначалната посока. 
5. Начертайте целта на 90 ° от първоначалната посока и
повторете процеса. Обектът се намира, където се 
пресичат двете въображаеми линии. 

Beep!

2-3 

Beep! 

4-5 
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Възтановяване на целта 

Използването на подходящите инструменти и добрата техника за 
възстановяване на целта е важно, за да се предотврати повреждането 
на заровена цел, което би могло значително да намали нейната 
стойност. 
Уреди за изкопаване 
Различните местоположения за 

откриване имат различни типове земя, 

така че ще трябва да вземете 

подходящите инструменти с вас. Може 

да пожелаете да използвате 

комбинация от инструменти, когато 

копаете, за да ускорите процеса на 

възстановяване.Използвайте най-

качествените инструменти за копаене, 

които имате; Купете ги от специалист по 

откриване, тъй като инструментите, 

намиращи се в други магазини, могат да 

бъдат недостатъчни за възстановяване 

на целта и да се различават значително 

по отношение на качеството.  

Park I Местата като парк- ножът за копаене с назъбен ръб е чудесно за рязане 

на трева и фини корени, за да се образува чист пръстен от пръст. 

Малка силна лопата е полезна за копаене на по-големи дупки за по-

дълбоки цели.  
Field Зоните често се състоят от гъста глинеста почва. Малка силна 

лопата е полезна за копаене на по-големи дупки за по-
дълбоки цели. 

Beacб Типични пясъчни плажове означава, че целите могат да бъдат лесно 

възстановени с помощта на пластмасова лъжица или дори с ръцете ви. 

За извличането на потопени цели от водата е необходима  лопата с 

дълга дръжка. 

Gold* В рудници можете да използвате малка лопата (пластмасова) за да 
не увредите златните предмети ,които е вероятно да откриете. 

1. След като целта е набелязана, изчистете повърхността на земята на

насипен материал и проверете отново земята за сигнал. Ако няма сигнал, 

тогава целта е сред повърхностния материал. Ако целта все още е в 

земята, отново набелязвайте. 

2. Опитайте се да оставите земята точно както сте я открили..

3. Проверете дупката за цел. Ако целта не е в дупката, поставете детектора

на земята със сондата. Вземете шепа почва и я прекарайте през сондата, 

връщайки почвата в дупката, след като я проверите. Повторете тази 

процедура, докато бъде намерена целта. 

4. Проверете дали няма други цели в дупката. Запълнете дупката с цялата

почва и трева колкото е възможно по-добре.  

Моля, уверете се, че площта на земята е останала така, както сте я 

открили, и премахнете всички боклуци. 



 Cъдържание 

Режими на работа 
EQUINOX е еднакво приспособим за всички типове цели и условия на 
земята ... просто изберете вашето място за откриване и отидете! 
Разпознаването на режимите се основава на често срещани места за 
откриване, което улеснява всеки да избере  правилния режим за 
откриване . 
Този раздел обяснява разликите между режимите за разпознаване и 
включва някои страхотни съвети, които да ви помогнат да овладеете 
всеки режим. 

Описанията на режима на откриване в следващия раздел са за типичните места за откриване. Някои 
режими за откриване ще бъдат полезни в места, които не са представени от името, иконата или 
описанието на режима.
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Режими на работа 
Серията EQUINOX предефинира универсалното откриване с режими за 

разпознаване, които се основават на често срещани места за откриване. Просто 

изберете най-добрия и започнете да откривате. 
Характеристиките на EQUINOX  откриват режими, 

всеки от които представлява обща откриваща 

употреба: парк, поле, плаж и злато *. 

Всеки режим за разпознаване има два профила 

за търсене. 

Режим     
 Профил 

Всеки профил за търсене е предварително 
конфигуриран, за да оптимизира детектора за най-
добра ефективност в условията, характерни за това 
местоположение. Всеки от предварително 
конфигурираните Профили може да бъде променен и 
записан.EQUINOX си спомня последния използван 
Профил за търсене и ще се върне към него, когато го 
включите. Например, ако профилът за поле 1 е 
активен, когато е изключен, този профил за търсене 
ще бъде активен, когато детекторът бъде включен 
отново. 

Навигация 
Профилите за търсене на режима за 
откриване могат да бъдат преглеждани чрез 
натискане на бутона за разпознаване на 
режима. 

Настройка на търсещи профили 
Запазете любимите си настройки за откриване в 

профил 1 или 2 във всеки режим на разпознаване, 

след като сте се запознали с детектора. 

Не забравяйте, че някои настройки са глобални (стр. 

12) и ще бъдат коригирани за всички Профили за

търсене, когато се извърши промяна. 

За пълния списък на фабричните настройки за всеки 

профил на търсене, прочетете "Фабрични настройки" 

на страница 63. 

За да настроите търсещ профил: 

1. Отидете в режим на търсене и профила ,който искате да
настроите.

2. Променете глобалните и междинните настройки по

ваш избор.Ще бъдат автоматично запаметени.

3. Следващият път ,в който изберете този режим
,междинните настройки ще бъдат същите , които
сте настроили.

Избор на правилен режим 
Изборът на подходящия режим  е важен за постигане на най-

добра ефективност за средата, в която откривате.  

Профил за търсене 1 е подходящ за общи условия. 
Профил за търсене 2 е оптимизиран за по-трудни 
условия. Целевата чувствителност се подобрява, но 
може да се получи и допълнителен шум. 
Подробните описания на всеки режим на 
разпознаване са на следващите страници.

Park Field Beach Gold* 

Осн. / монети Бижута Монети/Реликви
Монети / Мокър / Сух 

пясък 
Под вода  Нормална 

почва Мръсна почва
Реликви 
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Park/Парк 
Страхотно място за развлекателни зони с боклук, включително най-
общо откриване. 

Park Mode е за търсене в градски паркове или други наскоро населени места, където може да има монети и бижута. 
Често има и много обикновени метални отпадъци, включително алуминиево фолио, дръжки, капачки за бутилки и 
т.н. Park Mode е добра отправна точка за други общи приложения като откриване на сладка вода или използване за 
лов на артефакти, като се приемат от всички целеви идентификатори . Настройките по подразбиране за Парк 
режим ще осигурят голяма дълбочина, точна целева разделителна способност и достатъчна дискриминация в 
затрупаните с боклуци райони, характерни за парковете за отдих. При честота, зададена в режим "Мулти", режимът 
Парк ще бъде най-чувствителен към широк спектър от цели, като отхвърля голяма част в кошчето. Ако се 
съмнявате в кой режим да търсите на дадено място , тогава използвайте този. 

Park 1: Осн. / Монети Park 2: Фини бижута 

Парк 1 е оптимизиран за нови монети и по-

големи бижута, които имат зададен модел на 

дискриминация по подразбиране. 

Ето защо това е идеалният профил, за да започнете да се 
учите на EQUINOX, преди да експериментирате с другите 
режими и по-специализирани настройки. Park 1 Multi-IQ 
обработва по-ниска честотна тежест на многочестотния 
сигнал, както и алгоритми, които максимизират 
балансирането на почвата, за постигане на най-добро 
съотношение сигнал / шум. Оттук Парк 1 е най-подходящ за 
общо откриване и търсене на монети. 

Парк 2 е по-подходящ за по-малки цели и по-големи 

количества отпадъци. То ще открие по-широк кръг 

от цели 

включително ниски проводници (или по-висока честота), 
напр. фини бижута. Всички цветни цели са приети по 
подразбиране. Скоростта на възстановяване също се 
увеличава, за да се определят ясно целите, които са 
защитени от железни отпадъци. Целевият тон е настроен 
на 50, за да позволи по-голяма идентификация на целите, 
отколкото да разчита по-силно на визуалните целеви 
идентификатори. Park 2 Multi-IQ обработва многочестотен 
сигнал с по-висока честота, докато се извършва Баланс на 
почвата.  

Горещи точки Трудни области – Алуминиево фолио 

За да постигнете максимален успех в откриването 

си, внимавайте за областите, където хората се 

събират. Те могат да включват паркови пейки или 

под дървета и други сенчести места, където 

хората седят, или в места за отдих близо до 

клубове или зрителски щандове. След фестивали 

или събития често има много обекти, които да се 

намерят (особено монети, които са били загубени) 

може да сте в конкуренция с други любители на 

металдетектинга! Винаги се уверете, че имате 

разрешение да откривате в обществени паркове, 

зони за отдих и частна собственост. 

Съвременните паркове обикновено 
съдържат голямо количество алуминиеви 
парчета от изхвърлени отпадъци (напр. 
Кутии за напитки, дръжки  и т.н.). Тъй като 
алуминият е много ниска проводяща 
целева цветна група, нейният целеви 
идентификационен номер попада в същия 
диапазон като фините бижута , 
Парк 1 е добър вариант в силно 
замърсени паркове. Отхвърлянето 
на целеви идентификатори 1 и 2 
(или по-високи, ако нежелан 
алуминий има по-голям размер) 
може също да помогне при 
изкопаването на по-малко боклуци. 
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Field / Поле 
Идеален за откриване в исторически обекти. 

Field Mode е за търсене на открити пасища, разорани полета и исторически  обекти. Тези среди обикновено 
съдържат железни отпадъци и цели от предишни човешки занимания. В силно замърсени зони Field Mode е 
подходящ за отхвърляне  и откриване на ковани монети и древни артефакти сред железните боклуци. С честота, 
зададена на Multi, Field Mode ще бъде най-чувствителната към най-широк обхват от цели . 

Field 1: Монети/Реликви Field 2: Фини монети/Реликви 

Field 1 е за общ лов с голямо отхвърляне на боклука. 

Това помага за намирането на желаните цели по-

лесно. 

Стандартът за дискриминация по подразбиране е зададен 
да отхвърля идентификационните данни за целта 1 и 2 
(повечето грешни сигнали). Първият тонален прекъсвач е 
настроен така, че идентификационните номера 1 и 2 на 
целта да произвеждат същия нисък тон като червените 
цели. Поле 1 Multi-IQ обработва нискочестотно претеглени 
многочестотни сигнали, както и алгоритми, които 
максимизират балансирането на почвата , за постигане на 
най-добро съотношение сигнал / шум. Следователно е най-
подходящ за общо откриване и лов на монети. 

Field  отговаря на места с висока плътност 

на мишените и боклуците. Тя ще открие по-

добре малки ковани монети на по-голяма 

дълбочина. Диапазонът на дискриминация 

по подразбиране е зададен, за да отхвърли 

идентификационните данни за целта 1 и 2 

(повечето грешни сигнали). Целевият тон е 

настроен на 50 тона, за да подобри аудио 

идентификацията и скоростта на 

възстановяване е по-бърза. Първият 

тонален пауза тон е зададен така, че 

идентификационните номера 1 и 2 на целта 

да произвеждат същия нисък тон като 

цветните цели. Поле 2 Multi-IQ обработва 

многочестотен сигнал с по-висока честота, 

по време на земния баланс. 

Горещи точки Мръсни зони - Кокс 
Когато става въпрос за откриване на 
исторически елементи, вие ще искате да 
намерите стари обитавани места, които може би 
отдавна са изчезнали от повърхността. 
Изследването е чудесен начин да разберете 
къде могат да са съществували стари градове , 
карти и могили. Този метод за избор на търсене 
може да се изплати и да донесе чудесни 
резултати. Прясно изораните полета също са 
много добри места за откриване, тъй като 
дълбоките мишени може да са били изхвърлени 
на повърхността по време на оране. 

Коксът е въгленът и въглеродният 
вторичен продукт от изгорели 
въглища и е преобладаващ в 
исторически населените райони. 
Обикновено коксът има целеви 

идентификатор от 1 или 2. По тази 

причина той по подразбиране е 

отхвърлен в режим на поле. 

Забележете, че това може да доведе до 

пропускане на някои малки цветни цели. 

Поле 1 Multi-IQ, дори при приемане на 
целеви идентификатори 1 и 2, ще 
отхвърли повече кокс  от поле 2, 
използвайки Multi-IQ. 
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Beach / Плаж 
Оптимизиран режим за осолени почви , сух и мокър пясък,както и под 
вода. 

Beach Mode е за плажовете със солена вода, включително сух пясък, мокър пясък  и подводни условия. 
Обикновено наличната сол прави пясъка и водата да са много проводящи, което води до шумове. Multi-IQ е по-
способен да намали този шум от който и да е едночестотен режим. Следователно Multi е единствената опция за 
честота. 
Режимът на плажа конкретно идентифицира остатъчната солева реакция и определя железен обект ID - 
показващ, че това е нежелан обект - така че желаните нископроводими мишени (като златни верижки) лесно 
могат да бъдат открити с минимална намеса от солената вода. 
Скоростта на възстановяване е сравнително висока, за да намали допълнително нежеланите сигнали за солена 
вода, без много да жертва дълбочината на откриване. 

Beach 1: Сух/Мокър пясък 
Beach 1 е най-полезен за откриване в 
мокър / сух плажен пясък, а също и в 
плитки води, където проводими солеви 
сигнали са преобладаващи. Има добра 
чувствителност към монети и малки / големи 
бижута. Плаж 1 намалява солевия сигнал, 
като същевременно поддържа висока 
предавателна мощност и все още е 
чувствителен към желаните цели. Beach 1 
Multi-IQ обработва нискочестотно претеглени 
многочестотни сигнали и използва специални 
алгоритми за максимално балансиране на 
почвата за сол. 

Beach 2: Под вода 
Beach 2 дава най-добри резултати при плитко 

гмуркане, като бобината и / или детекторът са 

напълно потопени. В тези случаи е налице много 

силен солеви сигнал, така че Плаж 2 има по-

ниска мощност на предаване, което води до 

много по-малко шум. Този профил може да бъде 

полезен и при сухи условия, при които има 

изключително високи нива на шума на земята. 

Beach 2 Multi-IQ обработва много ниска 

претеглена мулти-честотна комбинация, 

използвайки същите алгоритми като Beach 1 за 

максимално балансиране на почвата за сол. 

Горещи точки Трудни зони – черен пясък 

Има добри шансове за намиране на монети и 
бижута под кейове, до стъпалата и входните 
пътища до и от плажа. Влизането във водата може 
да ви даде предимство пред други детектори, 
които остават на пясъка. Изследвайте 
корабокрушения, ако се интересувате от 
исторически находки. Понякога горните пластове 
пясък ще бъдат измити от бурни атмосферни 
условия, излагайки някои по-дълбоки слоеве, 
които често съдържат добри цели. 

Някои плажове съдържат черен 
пясък, който е с високо съдържание 
на естествено желязо и често е 
магнитен. Това води до непрекъснато 
откриване на фалшиви сигнали, което 
прави нормалното откриване на 
плажа невъзможно. Режимът на 
работа автоматично усеща черния 
пясък и намалява мощността на 
предаване, за да се гарантира, че 
целите все още могат да бъдат 
открити, без да възниква 
претоварване. Когато се усети черен 
пясък, индикаторът за претоварване 
на плажа ще се появи на дисплея. 
Когато тази икона изчезне, пълната 
предавателна мощност автоматично 
се възобновява. 
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Gold*/Злато* 

    Най-подходящ за търсене на злато в минерализирани златни полета. 

Gold Mode* е за търсене на злато. Обикновено златните късчета се намират в отдалечени златни полета, където целите са 

по на рядко разположени. Златият режим * използва специално аудио с непрекъснат звук, с по-фини вариации от другите 

режими за разпознаване. Този аудио сигнал започва, когато сондата за първи път се приближи към целта и след това 

продължи. По време на периода на откриване, обемът на сигнала и стъпката варират пропорционално на силата на целевия 

сигнал. Gold Mode е идеално подходящ за намиране на по-малки повърхностни златни късчета (и някои по-големи на голяма 

дълбочина), които се намират в минерализираната почва.

Gold 1: Нормална почва 
Gold 1 е подходящ за търсене на малки 

златни късчета в "лесна" почва. Повечето 

златни места имат променливо ниво на 

минерализация на желязото, което ще изисква 

постоянно регулиране на земния баланс, 

поради което настройката за проследяване на 

земя е стандартната настройка. Целевият тон 

е настроен на 1, а аудиото е оптимизирано за 

лов на златни късчета. Gold 1 Multi-IQ 

обработва високочестотно претеглени 

многочестотни сигнали, докато се извършва 

земен баланс.. 

Gold 2: „Трудна почва“ 
Gold 2 е най-добре за търсене на по-дълбоки 

златни късчета в "трудни" земни условия. Gold 2 

има по-ниска скорост на възстановяване, което 

ще увеличи дълбочината на откриване. 

Възможно е, обаче, да се получи по-голям шум 

на земята в по-тежки минерализирани условия. 

Балансът за проследяване на заземяването е 

настройката по подразбиране. Целевият тон е 

настроен на 1, а аудиото е оптимизирано за лов 

на златни късчета. Gold 2 Multi-IQ обработва 

високочестотен многофазен сигнал, докато се 

извършва земен баланс. 

Горещи точки Трудни райони – горещи скали 

Най-добрите места за откриване на златни късчета 
са тези , които са вече изровени(рудници). Много 
правителствени минни агенции публикуват карти 
на златни находища и предлагат съвети за 
получаването на съответни разрешителни за 
търсене. Някои специфични области за търсене на 
злато включват хвостохранилища от златни мини, 
стари разкопки, изложени, сухи  места и стари 
рифни минни сметища и склонове. 

"Горещи" скали обикновено се срещат в 

местата за търсене на злато. Това са 

скали, които се минерализират различно от 

заобикалящата ги почва. Високо 

минерализирана скала, заровена в леко 

минерализирана земя, ще се счита за 

гореща скала. Камъните лесно могат да 

бъдат сгрешени за златни късчета. 

Идентификационният номер на целевата 

група може да помогне тук, като горещите 

скали обикновено имат отрицателен 

целеви идентификационен номер и злато с 

положително идентифициране в много 

нисък диапазон на проводимост.



 Cъдържание 

Функции на дисплея 
Екранът за откриване ще ви информира, докато работите с уреда. 
Информацията за откриване  може да се преглежда и настройва в 
движение.  Функциите на екрана са настройките на детектора или 
екранни статуси.
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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. 
 

EQUINOX има едновременна мултичестотна 
способност с технология, наречена Multi-IQ, както и 
селекция от единични честоти.  

Коригирането на честотата е локално; само 

текущият Профил за търсене в режим на откриване 

ще бъде повлиян от промените в тази настройка. 

Смяна на честотата 
Работната честота се променя лесно и има 
специален бутон на контролния панел. 

Натиснете бутона Честота, за да преминете 
към следващата налична . Честотата ще се 
показва на дисплея . 

За всички режими на разпознаване Multi 
е препоръчителната честота. 

Отменянето на шума трябва да се 
извършва винаги, когато се променя 
настройката за честотата. 

Работа с една честота 
Използването на една честота може да има леко 
предимство пред мулти-честотата при определени 
ситуации на откриване. Например; ако търсите само 
по-големи високопроводими цели, разположени на 
голяма дълбочина, използването на 5 kHz може да 
даде предимство. По същия начин, ако сте били лов 
само за много фини златни бижута на плитка 
дълбочина, тогава 20 kHz * или 40 kHz * може да даде 
по-добри резултати в някои откриващи среди, като 
например на плажа на сухия пясък.В някои шумни 
среди (напр. високата електромагнитна 
интерференция, където шумовото отменяне не е 
напълно ефективно), една честота може да получи по-
малко шум, отколкото Multi, но максималната целева 
чувствителност за широк спектър от цели ще бъде 
намалена. 

Честоти и режими на търсене 
Режимите за разпознаване на EQUINOX имат различни 

селекции от мулти и единични честоти. Всеки режим на 

разпознаване е ограничен до честотите, които ще дадат 

най-добра ефективност за този режим. Например, Park 

и Field могат да работят във всяка налична честотна 

настройка, тъй като добри резултати могат да бъдат 

постигнати във всяка честота. Всеки режим обаче може 

да изпълнява успешно само типичните плажни условия 

в Multi, поради което единични честоти не са налични. 

Също така,GOLD  * е оптимизиран за откриване на 

нископроводими златни късчета, които по-лесно се 

откриват при по-високи честоти. Следователно ниските 

единични честоти (5 kHz, 10 kHz и 15 kHz) не са 

налични. 

EQUINOX 600  

Multi 5 kHz 10 kHz 15 kHz 

Park 

Field 

Beach 

EQUINOX 800  

Multi 5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz 40 kHz 

Park 

Field 

Beach 

Gold* 
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Multi-IQ Технология 
Multi-IQ е едновременно мулти-честотно откриване и може да се разглежда като комбиниране на предимствата за 
ефективността на FBS и VFLEX в ново сливане на технологии.Мулти-IQ постига високо ниво на точност на целите на 
дълбочина много по-добра от всеки един честотен детектор, включително превключващи се детектори за единична 
честота, които претендират, че са много честотни. Когато Minelab използва термина "мулти-честота", означава 
"едновременно" - т.е. повече от една честота се предава, получава и обработва едновременно. Това позволява 
максимална целева чувствителност във всички типове и размери на целите, като същевременно се минимизира 
шума на земята (особено в морската вода). Диаграмата има за цел да бъде опростено представяне на това, как 
различните честоти на работа са по-подходящи за различните цели; т.е. ниски честоти (например 5 kHz) са по-
отзивчиви към високи проводници (например големи сребърни мишени) и високи честоти (например 40 kHz *) са по-
чувствителни към ниски проводници (например малки златни късчета). 
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5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz* 40 kHz* 

сребро ЧЕСТОТА 
Златни 
късове 

При модел 600 нямате избор на работа с честота 20 или 40 килохерца!Но ако работите на Мулти режим ,тогава 
уреда работи с всички честоти вкл.20 и 40 килохерца. 

Единични честотни диапазони 
Освен че работят с мултичестотна трансмисия, детекторите EQUINOX 

също имат опции за единична честота, при които цялата мощност на 

предавателя се комбинира в една честота за намиране на конкретна 

цел. 

При избора на датчик с опции за единична честота е важно да се има 

предвид не само броят на честотите, но и честотният обхват. Детектор 

с по-голяма честота, но по-малък диапазон обикновено е по-малко 

гъвкав от детектор с по-малко честоти и по-широк обхват. Също така е 

важно да се признае, че някои честотни ленти може да имат 

ограничена стойност поради широкото им използване от 

комуникационните агенции те не са достъпни за потребителски 

продукти, като метални детектори. 

EQUINOX 600 предлага 3 единични честоти 
от 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz в допълнение към 
Multi, давайки 3 пъти (3) обхват или 
съотношение от 5 kHz до 15 kHz, оттам и 
технологичното обозначение 3F × 3. 

EQUINOX 800 предлага 5 единични честоти 
от 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz и 40 kHz в 
допълнение към Multi, давайки разширен 
обхват от 8 пъти (× 8) или съотношение от 5 
kHz до 40 kHz. 
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Обект ID & Дискриминация 

Откритата цел е показана както като число, така и като сегмент по скала. 
Означават се нейните черни или цветни свойства за бързо и лесно 
идентифициране. 

Обект ID 
Тъй като намотката е преместена над целта, 

детекторът цифрово обработва целевия сигнал и 

представлява резултата като число на LCD. Целевият 

идентификатор се използва за разграничаване на един 

тип метална цел от друга. Идентификационните номера 

на целевите групи варират от -9 до 40. Железни 

(железни) цели варират от -9 до 0. Цветните цели 

варират от 1 до 40. 

Последният открит ID на целта остава на 

течнокристалния дисплей за пет секунди или докато не 

бъде открита друга цел. Ако няма детекция или 

детекторът преминава през цел, която отхвърля, LCD 

дисплеят ще покаже две тирета. 

Запишете целевите идентификатори на 

обектите, които намирате. С течение на 

времето ще можете да създадете собствени 

модели на дискриминация, като използвате 

тази информация , вашите разкриващи се 

сесии са по-продуктивни. 

Скала на дисплея 
Тази кръгова скала съответства на 50 целеви 
идентификационни номера, групирани в 5 региона. 
Приетите (открити) цели са показани като видими 
сегменти. Отхвърлените (неоткрити или "заличени") 
цели са изключени. 
Забележка: това е противоположно на детекторите X-
TERRA, Safari, E-TRAC и CTX 3030. 
Можете да различавате между желаните и нежеланите 
цели, които се показват по скалата за дискриминация. 
Затова чувате само целеви сигнали от тези, които 
искате да намерите. Нежеланите цели са игнорирани. 

Сивата икона  
Примигва на дисплея.
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Типични примери за обекти/цели 
Въпреки че идентификационните номера на целите и скалата за дискриминация дават добро представяне на 
свойствата, желаните и нежелани цели могат да попаднат навсякъде в общия диапазон от -9 до 40. Ето някои 
често срещани примери за добри и лоши цели , показващи регионите на тонове, където вероятно ще бъдат 
открити. 

-9 to 0 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 
Желязо Слабо проводими Слабо проводими Високо проводими Много високо проводими

Нови монети 13 21 25 29 30 35
5¢ 1¢ 10¢ 25¢ $1 50¢

2 5 12 16 19 21
22 

50c  1c 2c 5c  2 10c  20c   
1

12 13 16 17 
21   

$15c 10c 20c 50c 
$2

Желязо Фолио Малки Алуминий , злато Мед Сребро 

Пирони,болтове 
Коксови 
обекти 

Стари монети 
Кен Сребърни монети 

Гореши скали Малки златни късове 
Златни 
късове

Големи златни 
късове 

Това е само начален справочник. Целевите идентификатори могат да се различават от показаните 
примери, в зависимост от действителния състав на метала, състоянието на земята и настройките на 
детектора.  

Обекти ID Точност 
Multi-IQ Технологията  дава по-голяма точност на целевото идентифициране и повишена ефективност при откриване, особено 

в силно минерализирана среда. В доброкачествена земя една единствена честота може да функционира адекватно, 

независимо от дълбочината и стабилността. Целевите идентификатори ще бъдат ограничени от шума на земята. Повечето IQ 

едновременни мулти-честоти ще постигнат максимална дълбочина с много стабилен целеви сигнал. В минерализираната земя 

единичните честоти няма да могат ефективно да отделят целевия сигнал от земния сигнал, което ще доведе до понижени 

резултати. Multi-IQ ще продължи да  открива на дълбочина, като губи минимална точност на целевия идентификатор. 

Единична честота Multi-IQ Единична честота Multi-IQ 
Frequency Multi-Честота Frequency Multi-Честота 

26 26 20 to 33 26 

20 to 33 26 Желязо 26 

Желязо 26 
Неприхванат 

обект 27 

Неприхванат обект 27 
Неприхванат 

обект 20 to 33 

Стабилност в нормална почва Стабилност в осолена почва 

Дълбочина Точност на обект 
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Осветление 
EQUINOX LCD дисплей има осветление  ,което улеснява работата ви в тъмни и 
неосветени помещения.  

EQUINOX 600 има 2 настройки за нивото на фоновото осветление, Off(изкл.) и High(силно). 
EQUINOX 800 има 4 настройки за нивото на фоновото осветление, Off(изкл), High(силно), Medium(средно) и 
Low(слабо) 

При включване на детектора осветлението е изключено.  

  Непрекъснатото използване на фоновото 
осветление, особено при пълна яркост  
, ще доведе до намалено време  
за работа на батерията. 

Включване на осветлението 
Натиснете бутона за осветление в горния ляв ъгъл на контролния панел.  

Ще се появи икона при включване на осветлението. 

Настройката на фоновото осветление ще бъде запомнена, след като детекторът е 
изключен. Когато детекторът отново се включи, подсветката 
автоматично ще се върне в последно използваното състояние. 

Настройка на яркостта на осветлението* 
The EQUINOX 800 има тази опция. 

1. Натиснете бутона Backlight отляво на контролния

панел. Подсветката ще свети с пълна яркост

(висока).

2. Всяко натискане на бутона за фоново осветление

ще намали яркостта му с едно ниво, докато

фоновото осветление не се изключи.
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Потребителски профил* 

EQUINOX 800 разполага с допълнителен страничен бутон за 
потребителския 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 "Търсене на режим в парка" Профил 1. 

Запазване на потребителски профил 
1. Изберете режима на разпознаване, който искате да

използвате като основа за потребителския си
профил. Коригирайте настройките, които искате да
запазите.

2. Натиснете и задръжте бутона за потребителски
профил отдясно на контролния панел.

3. Иконата Потребителски профил на дисплея ще започне да

мига бързо. Тогава ще остане включена и ще се появи 

повишен тон за потвърждение, което показва, че 

потребителският профил е запазен. 

Активиране на потребителски профил 
Натиснете бутона Потребителски профил по всяко време, за да го активирате отново . 

Ще се появи тази икона,когато профила е активен. 

Всички промени, направени в локалните настройки, когато потребителският профил е активен, 
ще бъдат запазени автоматично. За да излезете от потребителския профил, натиснете бутона с 
иконката. Настройките ще се върнат в последно използвания Профил за търсене в режим на 
откриване и иконата Потребителски профил ще се изключи.
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Чувствителност 

EQUINOX е много чувствителен и има 25 нива на чувствителност. Важно е 
да настроите правилното ниво за вашите условия за откриване.  

Чувствителността регулира нивото на реакция на 
детектора към целите и околната среда, като 
контролира количеството усилване, приложено към 
сигналите, получени от детектора (понякога 
наричан Rx gain). Целите се откриват като 
отделни звукови сигнали, които спират, ако 
сондата се държи неподвижно. Интерференцията 
или шумът обикновено звучат като пукане , което 
обикновено продължава, когато сондата се държи 
неподвижно. 
Настройката за чувствителност има диапазон от 
1 до 25, като настройката по подразбиране е 20. 

Коригирането на нивото на чувствителността е 

глобално; всички Профили за търсене в режим на 

откриване ще бъдат засегнати от промените в тази 

настройка. 

Индикатор 
Индикаторът за чувствителност на екрана на 

EQUINOX показва приблизителното ниво на 

чувствителност на стъпки от 1 до 5. 

Препоръчителни настройки 
Някои експерименти с нивото на чувствителност може да са 
необходими за различни места за откриване. За начинаещи 
започнете с ниска настройка и я увеличавайте постепенно. 
Преодоляването на чувствителността на EQUINOX може да 
намали фалшивите сигнали и смущения. Това също така ще 
подобри диференцирането между сигналите, причинени от 
метални цели и тези на почвената минерализация. 

Нов потребител 20 
 

Незамърсен парк или поле 22 
 

Замърсен парк или поле 20 
 

Морска вода 20 
 

Режим Злато*  15-25 
 

Напреднал потребител 22-25 
 

Замърсена почва  15-18 
 

Засичане на цел вкъщи 1-10 
 

Настройка 
Винаги избирайте най-високата стабилна настройка за чувствителност, за да осигурите оптимална 
производителност. Можете да регулирате само нивото на чувствителност от екрана за откриване. Преди да опитате 
да регулирате чувствителността, уверете се, че не сте в профила си или Менюто с настройки. 

1. Като държите сондата неподвижна, използвайте бутона

Plus (+), за да увеличите чувствителността, докато започнат 

да се появяват фалшиви сигнали.  

2. Намалете нивото на чувствителност, като натиснете бутона

минус (-), достатъчно, за да изчезнат тези фалшиви сигнали.  

3. Точното ниво на чувствителност ще се покаже на дисплея

ID и ще изчезне след 3 секунди на неактивност.
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Индикация за дълбочина 

Тази опция показва приблизителната относителна дълбочина на откритата 
цел.  

Дълбочината е само ръководство; по-малко стрелки , толкова целите са на по-плитко, повече стрелки показват по-
дълбока цел. Точността може да варира  в зависимост от типа прицел и условията на земята. 

Индикаторът има 5 нива от приблизително 50 mm (2 "). 

Когато няма откриване, иконата за дълбочина е изключена. 

След откриване на целта, индикаторът за дълбочина ще остане на LCD дисплея 

 до 5 секунди или докато бъде открита следващата цел. 

Ето един пример за четене на индикатора и 

приблизителна целева дълбочина за цел, открита в доброкачествена почва: 

50mm 100mm 150mm 200mm >200mm

2" 4" 6" 8" >8" 

Точността на дълбочина намалява в силно 
Минерализирана почва! 
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Пинпойнтер 
Ако преминете към "Пинпойнт", когато откриете цел, активирате визуализирането 

на силата на сигнала на целевата скала, за да ви помогне точно да откриете 

заровената цел. 

При активиране на Pinpoint шаблонът за дискриминация 
временно е деактивиран, така че EQUINOX да открива 
всички метали. Pinpoint също изключва откриването в 
движение, така че да се чуе целеви сигнал, дори ако 
сондата е неподвижна. Pinpoint прогресивно прикрива 
реакцията на Target, като намалява чувствителността 
при всяко почистване, докато остане само много тясна 
целева реакция. Това помага да се определи точното 
местоположение на целта. 
При Pinpoint реакцията на детектора показва силата на 

целевия сигнал непосредствено под бобината. Отговорът на 

аудио сигнала е модулиран за тон и обем. Разликата в тона и 

обема ще помогне да се намери позицията и дълбочината на 

целта. 
 

Засичане на цел с пинпойнтер 
1.  Натиснете бутона Pinpoint / Detect, за да влезете 

в Pinpoint. Иконата Pinpoint ще се появи в горния 
край на LCD екрана. 

Идентификационният номер на откритата цел ще 
остане на дисплея на целевия идентификатор и 
индикаторът за дълбочината ще покаже 
приблизително на колко инча е. 

2. Движете сондата бавно през целевото 
място, като я държите успоредн на земята. 

3. Отчитайки отговора, намерете центъра на целта,
като слушате най-силния сигнал и / или гледате
скалата за дискриминация на течнокристалния
дисплей.

4. Когато всички сегменти на скалата за дискриминация
са включени, целта ще бъде под центъра на сондата. 
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тих висок тих 

Звук 

Този обект ще се 
индикира със 
силен и висок 
звук 

Този обект ще се 
озвучи тихо и с 
нисък тон 

Ако имате затруднения в откриването на 
целта,отдалечете сондата.Приближете я пак и 
натиснете пинпойнт. 

За повече информация относно техниката на 
пинпойнтинг, прочетете "Техника на пинпойнтера" на 
страница 19. 

Визуализация 
Дискриминационният мащаб на течнокристалния дисплей се използва за представяне на близостта на целта до 
центъра на сондата. Тъй като целта се приближава до центъра на и, обемът на сигнала се увеличава и става по-
висок и сегментите на скалата за дискриминация започват да се появяват от външната страна на скалата. Когато 
всички сегменти на скалата за дискриминация са включени, целта ще бъде под центъра на бобината. 
. 



 Cъдържание 

Меню настройки 
Менюто за настройки съдържа много функции за подобряване на 

ефективността. Можете да регулирате шума, земния баланс, силата на звука, 

целевите тонове и др. 
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Меню настройки 

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

Настройки  

Тези настройки от първо ниво са стандартните за 

откриване, които контролират ефективността на вашия 

детектор.  

Изолиране на шума 

Земен баланс 

Настройка на звука 

Праг на звука 

Тон на целта 

Приеми/Отхвърли 

Възтановяема бързина 

Навигация в менюто  

Менюто "Настройки" може да се достигне като 
натиснете бутона "Settings". 

Всяко натискане на бутона Настройки ще премине към 

следващата настройка в менюто  в посока отляво 

надясно. След последното настройване детекторът се 

връща към екрана за откриване. Натиснете бутона  

отново, за да започнете отново превъртането отляво.  

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

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

Допълнителни настройки 

Разширените настройки дават допълнителен контрол 
за персонализиране на аудио и целеви сигнали на 
детектора. Имате звукови опции, които да ви 
помогнат да чуете още повече информация за 
откритите цели само от аудиото. 
Advanced Settings are located in the Settings Menu, 
indicated by a line beneath the top-level Setting icon. 

Ниво на тоновете 

Праг на звука* 

Тоналност на тона 

Без тон 

Чувствителност към желязо 

Достъп до разширени настройки 
1. Навигирайте до всички настройки на най-високо ниво,
които имат разширена настройка (например Настройка 
на нивото на звука). 

2. Натиснете и задръжте бутона за настройки за 2 секунди.

Под иконата ще се появи ред, който показва, че сега 

можете да настроите разширената настройка (например 

тоналност на тона). Екранът също ще се промени, за да 

покаже разширените стойности, които вече можете да 

настроите. 

2 секунди 

3. Натиснете и задръжте бутона за настройки за 2
секунди, за да се върнете към началната
настройка

Менюто "Настройки" помни дали е осъществена 
промяна за разширени настройки и ще ви върне тази 
настройка следващия път, когато натиснете бутона 
отново.

Тоновете за праг на звука са опция само при  EQUINOX 600. 
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Изолиране на шума 

Шумовото изолиране намалява ефекта от електромагнитния шум в 
околната среда от източници като електропроводи, кули на мобилни 
оператори и други металотърсачи в близост. 
 

Детекторите могат да станат шумни поради електрически 

смущения от електрически стълбове, електрическо 

оборудване или други детектори, работещи в близост. 

Детекторът интерпретира тези смущения като 

непоследователни, непостоянни откривания. 

Настройката за шумово изолиране ви позволява да 

промените канала за анулиране на шума. Това леко 

измества честотата на предаване на детектора, 

за да  реагира по-малко на източника на шума. 

Шумовото изолиране влияе както на нивото на 

шума при откриване , така и на точността на 

определяне. 
Настройката за анулиране на шума има 19 канала с обхват 

от -9 до 9, като настройката по подразбиране е 0 за всички 

Профили на търсене в режима за откриване. 

Редактирането на отмяната е локално; само текущият 

Профил за търсене в режим на откриване ще бъде 

повлиян от промените в тази настройка. 

Препоръчително е да използвате автоматично 
изолиране на шума. Отмяна на шума трябва да се 
извърши при промяна на честотата. 

Ръчно изолиране на шума* 
Ръчната настройка ви позволява да слушате всеки 
канал, така че да можете ръчно да изберете този с най-
малко смущения. 
Това може да се окаже полезно при откриване 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 
целевия идентификатор. Дръжте детектора високо 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 екрана Detect. 
5. Новият канал за отмяна на шума ще бъде запазен за
текущия профил за търсене.  

Автоматично изолиране на шума 
Auto Noise Cancel автоматично сканира и чува 
всеки честотен канал, след което избира този с 
най-малко смущения. 

1. Задръжте сондата неподвижна и далеч от земята.

2. Натиснете бутона за настройки и изберете Noise Cancel
В менюто.

3.

Натиснете бутона Accept / Reject (Приемане /
Отхвърляне), за да задействате Auto Noise

Спиране на процеса 

Auto Noise спирането при Equinox 600 може да се направи 
Чрез натискане на (–) или (+) бутоните 

4. По време на автоматич. Анулиране скалата за дискриминация
Ще покаже напредъка и ще
С чуе серия от звукове около 8 секунди

Когато процеса е завършен, автоматичния канал ще
Ще индикира на дисплея и ще се чуят три
Тонове.

5. Натиснете  Detect Mode или Pinpoint/Detect
За да се върнете в началния екран.

6. Настройката ще бъде запаметена в търсещия профил
При следващо търсене.

Автоматично анулиране на 
шумовете  

Понякога , този 
избор на анулиране 
няма да изолира 
напълно шумовете. 
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Земен баланс 

Земният баланс намалява шума, причинен от минерализация на земята, 
позволявайки да се открият по-ясно целите.  

Настройката на земното равновесие калибрира 
детектора на местната почва, за да елиминира 
фалшивите сигнали, причинени от 
минерализация. 
Настройката Ground Balance има диапазон от -9 до 99, 

като по подразбиране е 0 за всички профили за търсене в 

Park, Field и Beach режим. 

Този метод се препоръчва в режим Злато*.  
Настройката на земното равновесие е местна; само 

текущият Профил за търсене в режим на откриване ще 

бъде повлиян от промените в тази настройка. 

Автоматичен Земен баланс 
При автоматичен баланс на земната повърхност, 
детекторът автоматично определя най-добрата 
настройка за балансиране, след като операторът 
постави началото на балансиращия процес. 

Това е препоръчващия избор за балансиране. 

1. Отидете в менюто Ground Balance.

2. Натиснете и задръжте Accept/Reject бутона през
целия процес на Балансиране.

Ръчен земен баланс 
Балансът на земята може да се регулира ръчно, 
докато се чуе минималното количество сигнал . 

1. Отидете в настройики и след това  Ground Balance
в менюто.

2. Повдигайте и снижавайте сондата на
място,където има минимални смущения..

Слушайте аудио отговор, за да интерпретирате 
резултата от Баланса; нисък тон показва, че трябва 
да увеличите стойността му  и висок тон показва, че 
трябва да го намалите. 

3. Натиснете бутоните Минус (-) и Плюс (+), за да
промените ръчно стойността на Баланс на земята, 
докато се чуе минимално количество сигнали. 
Стойността на Ръчно балансиране на земята се 
показва на дисплея на целевия идентификатор.

Ще се появи тази икона , която ще мига 
бързо. 

3. Повдигнете и спускайте намотката неколкократно

върху ясен слой почва, който не съдържа никакви цели. 

Наблюдавайте динамичното актуализиране на 

стойността на земното равновесие в дисплея на 

целевия идентификатор, тъй като звукът намалява в 

отговор на почвата. 

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

 4.Пуснете бутона Accept/Reject.                        

Настройката по подразбиране  от 0 се препоръчва за 

режими Парк, поле и плаж, защото тези места 

обикновено имат по-малко минерализация от златните 

полета. Въпреки това, ако земята генерира много 

сигнали за шум (и / или нивото на чувствителност е 

много ниско) използвайте тази опция. Ако процесът на 

автоматичен баланс на земята не намалява значително 

шума (поради силно минерализиране или високо 

съдържание на сол), повторете процедурата за 

автоматично балансиране на земната повърхност, като 

преместите сондата отстрани и опитайте отново. 



 Съдържание Земен баланс  |  41 

Проследяване на Земния баланс 
Когато е активен Баланса, детекторът непрекъснато 

настройва автоматично баланса на земната повърхност по време на откриването. Това 

гарантира, че Ground Balance винаги е настроен правилно. 

Проследяването на баланса на земята е стандартният и препоръчителен метод за режима Злато*. 
Настройването на земния баланс може да бъде полезно и при използване на плажа 
,както и под вода (в солена вода). 

Иконата ще се появи на LCD дисплея. 

Когато проследяването е активно. 

1. Натиснете бутона Settings (Настройки), за да се
придвижите до настройката Ground Balance в 
менюто . 

2. Натиснете бутона Accept / Reject (Приемане /
Отказ), за да активирате Баланс за проследяване 
на земя. Иконата за проследяване ще се появи на 
дисплея.  

3. Когато се върнете към екрана за откриване,
Ground Balance ще проследи автоматично във 
фонов режим, указан от иконата за проследяване. 
Иконата ще остане включена, докато се изключи 
проследяването на земното равновесие. 

Изключване на проследяването. 

1. Натиснете бутона Settings (Настройки), за да се
придвижите до настройката Ground Balance в 
менюто . 

2. Натиснете бутона Accept / Reject (Приемане /
Отказ), за да изключите Balance Ground Tracking. 
Иконата за проследяване ще изчезне и ръчният 
баланс на земята ще бъде активен.
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Настройка на звука 

Настройката за регулиране на силата на звука контролира нивото на 
всички звуци на детектора, за да ги направи по-силни или по-тихи. 

Регулиране на силата на звука променя силата на звука на всички тонове , 

включително сигнали за засичане, тон на прага и тоновете за потвърждение. 

Настройката за регулиране на силата на звука има диапазон от 0 (изключен) до 25 с по подразбиране 

настройка  20 за всички Профили на търсене в режим на откриване. 

Когато нивото на звука е настроено на 0, аудио звуйа е изключен 

Промените за регулиране на силата на звука са глобални и всички тонове ще бъдат засегнати от 
промените в тази настройка. 

Настройка на нивото на звука 
1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да
преминете към настройката за регулиране на 
силата на звука в менюто . 

2. Използвайте бутоните Минус (-) или Плюс (+), за
да намалите или увеличите силата на звука до 
комфортно ниво, като се уверите, че силните 
сигнали (близки или големи обекти) няма да бъдат 
с прекалено силен звук и да навредят на слуха ви 
при продължителна работа с детектора. 
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Ниво на тоновете (допълнителни настройки) 

Тази разширена настройка ви позволява да зададете различно ниво на 
звука за всеки тон. Това е чудесна функция при откриване на замърсени с 
желязо местоположения.  

Обемът на всеки тон може да се регулира. 

Настройката за тоналност има обхват от 0 (изключен) до 25, 

с настройка по подразбиране 12 за черни метали и 25 за 

цветни метали. 

Регулирането на тоналното звучене е локално; само 

текущият Профил за търсене в режим на откриване ще 

бъде повлиян от промените в тази настройка. 

Броят на тоновете ще се различава в зависимост от 

зададената стойност на настройката "Насочване на 

тон". Това ви позволява да 

изберете от 1, 2, 5 и 50 тона. Прочетете "Избор на броя 

на целевите тонове" на страница 47 за повече 

информация. 

t2 

t1 

Екран за регулиране на силата на 
звука за тоналност 1 (t1) с 
настройка на тон на звънене 2; 
Дискриминационната скала е 
разделена на 2 региона.  

t3 
t2 t4 

t1 t5 

Екран за регулиране на силата на 
звука за тоновете 1 (t1), с 
настройка за тон 5; 
Дискриминационната скала е 
разделена на 5 региона 

Настройка 
1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да преминете към настройката за регулиране на
силата на звука в менюто Settings (Настройки). 

2. Натиснете и задръжте бутона Settings (Настройки) за 2 секунди. Ще се появи линия под
иконата, която показва, че е избрана настройката за увеличаване на тоналността. 
3. Честотният дисплей ще посочи текущия регион, който понастоящем е избран (например t1),
и ще бъдат включени сегментите на региона на тоновете в скалата за дискриминация. 
Натиснете бутоните минус (-) или плюс (+), за да регулирате силата на звука на избрания 
регион на тон. 
4. Натиснете отново бутона Accept / Reject (Приемане / Отказ), за да преминете към следващия
регион на тона (т.е. t2). 1, 2 или 5 тонални региони могат да бъдат регулирани в зависимост от 
избраната настройка на тон. 
При EQUINOX 600 може да се настрои само тонът за желязото (t1). 
5. Повторете, докато всички региони на тонове бъдат коригирани.
6. Дългото натискане на бутона Настройки ще ви върне настройката за регулиране на силата
на звука. 

В замърсени с желязо места , задайте тона на железни тонове до нула и увеличете 

обема на останалите  тонове, където ще се появят предпочитаните от вас цели. 

Няма да чуете нежеланите железни цели и силно желаните високопроводими сигнали 

ще бъдат подчертани, като се даде най-силен отговор за тях. 

Други цветни цели, които не са в рамките на предпочитания целеви район, 
ще бъдат чути, но ще бъдат по-тихи. 
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Ниво на праг на звука 

Прагът е постоянният фонов звук, който може да се генерира от детектора.  

Прагът е полезна настройка за разграничаване на 
желаните и нежелани цели, както и за чуване на 
отговорите на малки златни късове. 
Настройката за ниво на прага има диапазон от 0 до 
25, като настройката по подразбиране е 0 
(изключена) за режими Парк, поле и плаж, а 
настройката по подразбиране е 12 за режим Злато *. 

Промените в нивото на прага са полу-глобални; 

Профилите за търсене в парка, полето и брега 

ще бъдат засегнати от промените в тази 

настройка, когато сте в някой от тези режими. 

Gold Mode* режима е разграничен от останалите режими.. 

Заглушаване 

Когато бъде открита 

отхвърлена цел, праговия 

тон става безшумен, за да 

покаже, че отхвърлената 

цел е под сондата. 

Ако прагът е зададен на 0, 

няма да чуете 

заглушаването на 

отхвърлените цели. 

Усилване на прага 

Праг на звука 
Приет обект 

Заглушаване 

Праг на звука 
Отхвърлен 
обект 

Настройка 
Настройката на нивото на прага за всички режими на 
разпознаване се регулира по същия начин. 
1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да
преминете към настройката Threshold Level (Ниво на 
прага) в менюто Settings (Настройки). 
2. Натиснете бутоните минус (-) или плюс (+), за да
настроите нивото на прага. Корекцията влиза в сила 
незабавно, затова слушайте аудиото, за да изберете 
предпочитаното от вас ниво. 
С EQUINOX 800 тонът на тоналния тон може да бъде 
зададен по-високо или по-ниско чрез настройката 
Threshold Pitch Advanced (тоналност на прага) (стр. 45). 

Праг в режими Парк , Поле и Плаж 
В режимите  Парк, Поле и Плаж се използват 

опростен тип прагов тон, т.е. "референтен" праг. Това 

е непрекъснат фонов тон, който ще бъде празен, 

когато бъде открита отхвърлена цел. Без референтен 

праг, откриването на отхвърлена цел ще бъде 

безшумно и няма да бъдете осведомени за 

съществуването на дадена цел. За типично 

съкровище, откриващо се на места, където често има 

голямо количество боклук , постоянното аудио 

заличаване може да бъде несработено. Minelab 

препоръчва да се използва настройка за нивото на 

прага 0 (изключено) за тези режими, освен ако не 

искате да чувате заглушаване на звука. 
 

Праг на звука в режим Злато* 

Режимът "Threshold for Gold"(в режим Злато*) е "истински" праг на тон, който може да бъде регулиран, за да се подобри 

чуването на слаби сигнали от малки златни късчета. За разлика от "референтния" праг, "истинският" праг позволява сигналите 

от злато да се подчертаят в типично минерализирани "шумни" златни полета. По-голямо управление на целевия аудио отговор 

може да бъде постигнато чрез регулиране на настройките на прага и силата на звука заедно. 
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Тоналност на прага* (Допълнителни настройки) 
Тази усъвършенствана настройка за EQUINOX 800 ви позволява да зададете 

тона на прага да бъде по-висок или по-нисък.  
 

Threshold Pitch ви позволява да регулирате аудио стила на 
Праговия тон. Може да се коригира така, че да  е удобно за вашия слух. 

       Настройката Threshold Pitch има диапазон от 1 до 25 с настройка по подразбиране 4 за Park, Field и Beach    
режими и по подразбиране 11 за Gold Mode. 

Промените в праговите стойности са полу-глобални; Парк, поле и плаж. 
Профилите за търсене ще бъдат засегнати от промените в тази разширена настройка 
когато сте в някой от тези режими. Режимът на злато * се регулира 
отделно от другите режими. 

Настройка на тонлаността 

1. Използвайте бутона Настройки, за да се придвижите до Ниво на прага в менюто.

2. Натиснете и задръжте бутона Settings (Настройки) за 2 секунди. Ще се появи линия под иконата Threshold Level,
която показва, че сте избрали настройката Threshold Pitch и на дисплея за честотата ще се появи "Pt". 

3. Натиснете плюс (+), за да зададете тона на прага на по-високo ниво. Натиснете минус (-), за да зададете тона на
прага на по-ниско ниво. Всички корекции се запазват автоматично. 

4. Дългото натискане на бутона Settings (Настройки) ще ви върне към настройката Threshold Level (Ниво на прага).
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Tон на обектите 
Настройката на целевия тон контролира броя на различните тонове, които ще 

чуете за различните видове цели и броя на регулируемите региони на тонове в 

разширените настройки. 

Целевият тон ви позволява да разделите 
диапазона на целевия идентификатор в 
отделни региони на тонове. Следователно 
можете да чуете повече или по-малко 
тоналности при различните цели. 

Примери, показващи крайните позиции по подразбиране за региона на 
тона за режим Парк. 

Настройката  има опциите от 1, 2, 5 и 50.  

Настройката на целевия тон е 

местна; само текущият Профил за 

търсене в режим на откриване ще 

бъде повлиян от промените в тази 

настройка. 

Режимът злато * има настройка за 
тон на звънене само на 1 и не може да 
бъде променена. 

Избиране брой на тонове 
за обектите 
1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за
да се придвижите до Target Tone в менюто . 

2. Използвайте бутоните Минус (-) и Плюс

(+), за да изберете броя аудио тонове от 1, 2, 

5 или 50. 

Търсещ 
профил Фабрична настройка 
 

Park 1 5 

Park 2 50 
 

Field 1 2 

Field 2 50 
 

Beach 1 5 

Beach 2 5 
 

Gold 1* 1 

Gold 2* 1 
 

Всички тонове са еднакви. 

По подразбиране това е в раздела 

"черна / цветна цел", но тази точка 

може да бъде коригирана. 

Сигналите за черни тонове имат 

един инерционен сигнал ,а 

цветният сигнал има различен тон. 

Всеки от регионите на тонове има 

различно съдържание. 

По подразбиране това е в раздела 

"черна / цветна"цел, но тази точка 

може да бъде коригирана. Регионът 

за черни тонове има тесен диапазон 

от по-ниски тонове. Регионът за 

цветни тонове има по-широка гама от 

по-високи тонове.  

t1 

t2 

t1  

t3 
t2 t4 

t1 t5  

t2 

t1 

Зависимости при тоналностите 
Когато настройката за целеви тонове се промени, опциите в Разширени настройки 
на тонален звук, тон на разстояние и тонален тон също се променят. 

Тези региони на тонове могат след това да контролират крайните си позиции в 
точка, обем и тон на региона индивидуално. 
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Ниво на тоновете(допълнителни настройки) 

Тази разширена настройка ви позволява да регулирате терена на 
целевите отговори за конкретни типове цели. Това улеснява чуването на 
предпочитаните от вас цели. 
 

Степента на всеки регион на тонове може да бъде 
коригирана. Това може да е полезно, за да се помогне 
за разграничаване на общи цели с подобни 
идентификационни данни за целеви групи. 

Тази настройка е в диапазон от 1 до 25.  

Регулирането е локално; само текущият 
профил за търсене в режим на откриване ще 
бъде повлиян от промените в тази 
разширена настройка. 

Тази опция не е активна в режим Злато*. 

EQUINOX 600 позволява само да се настрои първият 
тон. 
EQUINOX 800 позволява да се коригират всички 
тонове. 

Настройки по подразбиране 

В зависимост от зададения брой на целевите тонове, 
съществуват различни настройки по подразбиране за 
тонална честота за всеки регион на тонове. Те могат 
да бъдат коригирани към различни стойности по всяко 
време.  

Брой на тоновете Настройики по подразбиране 
 

1 11 
 

2 1, 20 
 

5 1, 6, 12, 18, 25 
 

50 1, 20 
 

Насторйка: 1, 2, или 5 тонове 

1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да
се придвижите до Target Tone в менюто. 
2. Натиснете и задръжте бутона Settings
(Настройки) за 2 секунди. Под иконата на целевия 
тон се появява ред, който показва, че сте избрали 
настройката за тонометрична настройка. 
3. Натиснете плюс (+), за да настроите целевия
тон на по-високо ниво. Натиснете минус (-), за да 
настроите целевия тон на по-ниско ниво.  
4. За да преминете към настройка на терена на
следващия регион на тон (т.е. t2), натиснете 
бутона Accept / Reject. Ако настройката "Насочване 
на тон" е зададена на стойност 1, ще има само 1 
регион на тон (t1).  
5. При продължително натискане на бутона
Настройки ще се върнете в предишната настройка
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Настройка: 50 различни тонове 
Когато е избрана настройка "Насочване на тон" 
от 50 за профил "Търсене",  "Разширена 
настройка за тон" се държи по различен начин. 
За да се осигури по-голямо аудио разделяне 
между железни и цветни цели, може да се зададе 
умишлено несъответствие между най-високия 
възможен тон на черните тонове и възможно най-
ниско ниво на цветните тонове. 
Следователно целта за цветни метали с 
идентификационен номер на целта, близка до 
обхвата на желязото, ще звучи много по-силно и 
по този начин лесно се различава като цветна 
цел. 
Примерът по-долу показва как "маскирането" на 
участъците от пълния диапазон на тоновете 
улеснява чуването на ясна разлика между 
черните и цветните метали. 

t2: 500 Hz 
range 

 t1: 50 Hz 

 range 

t2: 500 Hz 

range 
t1: 50 Hz 

range 

Настройката Tone Pitch от 1, 24 
е представена на скалата за 
дискриминация, когато 
настройката Tone Break е -5.

Диапазонът на цветните 
тонове от 500 Hz е 
разпространен в Тонална 
област 2 (t2), а диапазонът 
от 50 Hz на железен тон е 
разпространен в Тонална 
област 1 (t1).

Това показва същата настройка на 
височината на тона, но по-висока 
настройка на тонален пробив от 
10.

Това означава, че високите 
тонове от 500 Hz се 
компресират в по-малко 
целеви идентификатори, а 
ниските тонове от 50 Hz се 
разтягат на повече целеви 
идентификатори.

Железните цели ще бъдат с 

много ниски тонове. 

Цветните метали ще звучат 

значително с по-високи 

тонове от желязото  с 

подобен идентификационен 

номер на целта. 

Най-нисък тон диапазон Най-висок тон
  

5 
1
0 
 

По-голяма разлика в степента 5 10 15 20 

Между желязо и цветни  
Метали, прави разграничава- 
Нето по-лесно. 

Няма ясна разлика в терена между желязо и зветни метали. Те могат да бъдат с неразличим аудио звук. 
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Приеми/Отхвърли обект 
Можете да създадете свои собствени модели на дискриминация, за да откривате или 
игнорирате конкретни обекти, така че да можете да копаете повече съкровища и по-малко 
боклук.  

Целите са представени, както от целеви идентификационен 

номер, така и от отделен сегмент на скалата за дискриминация 

(стр. 30). 

Сегментите за целеви идентификатори могат да се включат или 

изключат, за да откриват (приемат) или да пренебрегват 

(отхвърлят) цели. Всички приети целеви идентификатори ще 

бъдат приети и всички идентификационни цели, които са 

изключени, ще бъдат отхвърлени. 

Комбинациите от приети и отхвърлени сегменти се 
наричат дискриминационни модели. 

Дискриминационната скала има диапазон от -9 до 40.  

Характеристиките на дискриминация са локални, само 

активният профил за търсене в режим на откриване ще 

бъде повлиян от промените.. 

Създаване на модел 
1. Използвайте бутона Настройки, за да преминете към

"Приемане / Отхвърляне" в менюто . 

2. Придвижете се до целевия идентификатор, който искате

да промените, като използвате бутоните минус (-) и плюс

(+). Бутонът "Плюс" ще премести един сегмент по посока

на часовниковата стрелка с всяко натискане. Бутонът

"минус" ще се премести на един сегмент обратно на

часовниковата стрелка при всяко натискане.

Текущият избран целеви идентификационен номер ще
мига бавно и съответният целеви идентификационен
номер ще се покаже на дисплея на целевия
идентификатор.

3. Натиснете бутона Accept / Reject, за да
включите или изключите ID на целта. 
Идентификационният номер на целта ще 
бъде открит, ако сегментът на целевия 
идентификатор е включен. 

4. Продължете да се движите около скалата за
дискриминация, като включвате или изключвате 
целевите идентификатори с бутона Приемане / 
отхвърляне, докато не създадете предпочитания модел 
на дискриминация. 

Приеми/отхв. Засечени обекти 
Целта може да бъде отхвърлена при откриване, ако 

съответният целеви идентификатор понастоящем е 

включен в модела на дискриминация. 

Ако понастоящем се приеме целеви идентификатор и 

се получи детекция, ще се чуе аудио отговор, 

сегментът на идентификационния номер на целта ще 

мига и идентификационният номер на целевата група 

ще се покаже на дисплея на целевия идентификатор. 

За да отхвърлите 
откритата цел, натиснете 
клавиша Accept /Reject. 

Приета цветна мишена с Идентификационният номер на целта 32 е 
открит. Сегмент 32 на скалата за дискриминация ще мига. 

Насочванията с този идентификационен номер за 
цел ще бъдат отхвърлени и няма да бъдат чути. 
Последната отхвърлена цел може да бъде незабавно 
отново приета чрез натискане на бутона "Приемане 
/ Отхвърляне" , докато не се осъществи друго 
откриване преди това. Приемането на отхвърлен 
целеви идентификатор не е възможно директно от 
екрана за откриване. Отхвърлените целеви 
идентификационни номера трябва да бъдат 
повторно приети чрез коригиране на модела на 
дискриминация чрез настройката за приемане / 
отхвърляне в менюто. 

All-Metal (Всички метали) 
Включете всички метали, като натиснете  
бутона „All-Metal " на контролния  
панел. 

         Това забранява текущия модел на дискриминация 
, така че ще бъдат открити всички метални обекти. 

Натиснете отново бутона "All-Metal", за да  
включите отново дискриминационния модел. 
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Прекъсване на тонове (допълнителна настройка) 

Тази разширена настройка ви позволява да премествате крайната позиция на 
всеки регион на тонове.  

Много нископроводими цветни цели в различни земни условия 

могат да бъдат открити в обхвата на целевия ID на желязото. 

Настройката  ви позволява да преместите точката, в която 

детектора реагира на черните тонове. Например, може да се 

наложи да се появят черни тонове за всяка цел с 

идентификационен номер на целта от -9 до 2. Използвайки 

настройката за тонално пречупване, можете да преместите 

крайната позиция на тон в желаната до 

2. Това премества някои цветни цели в черния цвят, но сега ще 

пренебрегнете и много от "лошите" железни цели. 

Можете също така да коригирате крайните позиции на други 

региони на тонове, за да постигнете по-голямо разграничение 

между целите на различни нива на проводимост. 

Целевите идентификационни номера от -9 до 0 са зададени по 

подразбиране като "черни" за парковите и бреговите режими и -9 

до 2  са зададени по подразбиране като "черни" за режима Поле. 
 

Регулирането  е локално; само текущият 
профил за търсене в режим на откриване ще 
бъде повлиян от промените в тази 
разширена настройка. 

Тонално прекъсване не е налице в режим Злато *, 
или когато настройката за тон  е 1. 

Настройка 
EQUINOX 600 позволява да се регулира само позицията на 
черно тонално прекъсване (t1). EQUINOX 800 позволява да се 
регулират 4 позиции на тонално прекъсване (t1, t2, t3, t4). 
1. Използвайте бутона Настройки, за да преминете към
"Приемане / Отхвърляне" в менюто . 
2. Натиснете и задръжте бутона Settings (Настройки) за 2
секунди. Под иконата "Приемане / отхвърляне" се появява ред, 
който показва, че сте избрали настройката "Прекъсване на 
тонове". 

Понастоящем избраният регион за тонове ще се покаже на 

дисплея с честота (например t1). Дисплеят на целевия 

идентификатор ще покаже текущата стойност на крайната 

точка на региона на тона (например 0) и съответният сегмент 

на целевия идентификационен номер ще мига бавно. 

3. Придвижете се до сегмента на целевия идентификатор,

който искате да използвате като крайна позиция; Натиснете 

бутона Plus (+), за да преместите крайната позиция един 

сегмент по посока на часовниковата стрелка. Натиснете 

бутона минус (-), за да го преместите един сегмент обратно на 

часовниковата стрелка. 

4. За да преминете към настройването на следващото крайно

положение на региона на тон (т.е. t2), натиснете бутона 

Accept / Reject. 

Обърнете внимание, че крайната позиция на последния 

регион на тона не може да бъде коригирана, защото крайната 

позиция е винаги 40. 

Настройки по подразбиране 

В зависимост от броя на избраните целеви тонове, 
всеки режим има различни предварително зададени 
настройки. Те могат да бъдат коригирани.  

Брой тонове Парк | Плаж Поле 
 

2 0 2 
 

5 0, 10, 20, 30 2, 10, 20, 30 
 

50 0 2 
(1 позиция) (1 позиция) 

Примери на екрана , когато настройката за тон на тона е 5. 

× 3 

. . 
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Възтановяване на скорост 

Настройката "Скорост на възстановяване" променя колко бързо 
реагира детектора след откриването на една цел, да открие друга цел.  

Чрез увеличаване на скоростта на възстановяване, 
детекторът може по-добре да разграничава 
множество цели, които са близки. Това помага в 
райони с големи боклуци за намиране на по-малки 
желани цели сред по-големите железни боклуци. 
EQUINOX 600 има 3 Target Recovery скорости, а 
EQUINOX 800 има 8 скорости на възстановяване.  

Възстановяване Регулирането на скоростта е локално; 

само текущият Профил за търсене в режим на 

откриване ще бъде повлиян от промените в тази 

настройка. 

При използване на по-високо ниво Скоростта на 

възстановяване може да увеличи способността на 

детектора да намира трудни цели, но също така води до 

намаляване на точността на целевия идентификатор и до 

по-малка дълбочина на откриване. 

Настройка 

Когато коригирате скоростта на възстановяване за първи път, 
задайте някои припокриващи се цели, за да проверите как 
детекторът отговаря с различни настройки за скоростта на 
възстановяване. 
1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да се

придвижите до скорост на възстановяване в менюто Settings 
(Настройки).  
2. Натиснете бутоните Минус (-) и Плюс (+), за да намалите
или увеличите скоростта на възстановяване. Корекциите се 
запазват автоматично. 

EQUINOX 600/800 еквивалентни скорости на 
възстановяване 
По-долу са показани еквивалентните скорости на 

възстановяване между двата модела. EQUINOX 600 предлага 

по-малко увеличения на настройката и по-бавна максимална 

скорост на възстановяване от модела 800. 
 
EQUINOX 800 1 2 3 4 5 6 7 8 

EQUINOX 600  1 2 3 
  

Ниска скорост 

Средна скорост на търсене 

Висока скорост 

Стандартни настройки за скоростта на 
възстановяване:  

Detect Mode EQUINOX 600 EQUINOX 800 
 

Park 1 3 5 

Park 2 3 6 
 

Field 1 3 6 

Field 2 3 7 
 

Beach 1 2 6 

Beach 2 3 6 
 

Gold 1* — 6 

Gold 2* — 4 
  

Движение на сондата 
Добрата обща скорост на движение е около 2-3 секунди от 

дясно на ляво . По-високата скорост на възстановяване 

обикновено дава възможност за по-бърза скорост на 

движение с по-малка вероятност от пропускане на цели. По-

висока скорост на възстановяване при една и съща скорост 

на движение ще помогне да се отхвърли шума на земята, но 

също така ‚ще се намали дълбочината на откриване. По-

ниска скорост на възстановяване, при една и съща скорост на 

движение, ще увеличи дълбочината на откриване, но може да 

увеличи шума.                                    Ако имате високи нива на 

шум на земята на плажа или когато откривате под вода, 

опитайте да увеличите скоростта на възстановяване, за да 

намалите шумът.  
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Засичане на желязо ( допълнителни настройки) 

Настройката  регулира вероятността детекторът да идентифицира цел 
за желязо, но всъщност да е открил цветен метал.  

       Всички железни цели произвеждат комбинация 

от железен и цветен отговор. Големите железни цели дори 

могат да имат по-силен цветен отговор.  

Настройката "Iron Bias" предоставя известен контрол върху 

реакцията на целевия идентификатор. По-ниската 

настройка на Iron Bias ще позволи доминирането на 

естествения отговор, което означава, че целта е по-

вероятно да бъде класифицирана като цветен метал. По-

високата настройка ще увеличи вероятността целта да 

бъде класифицирана като желязо. 

Настройката "Iron Bias" има диапазон от 0 до 9. Iron Bias е 
налице само когато работната честота е Multi.  

Настройката на Iron Bias е локална; само 
текущият профил за търсене в режим на 
откриване ще бъде повлиян от промените в 
тази разширена настройка. 

В среди с плътни железни отпадъци се препоръчва по-висока 

степен на нивото, за да ги маскирате. В зоните, където не 

искате да пропуснете каквито и да било цветни цели между 

железни боклуци, се препоръчва по-ниска настройка. Това ще 

доведе до откриване на повече железни цели и 

идентифициране като желани цветни цели. 

EQUINOX 600/800 Iron Bias настройки 

По-долу са показани еквивалентните настройки за  между 

двата модела. EQUINOX 600 предлага по-малко увеличения на 

настройката и по-ниска максимална стойност на желязо, 

отколкото модел 800. 
 

EQUINOX 800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EQUINOX 600 0 1 2 3 
  

Настройки по подразбиране:  

Режим EQUINOX 600 EQUINOX 800 
 

Park 1 2 6 

Park 2 0 0 
 

Field 1 0 0 

Field 2 0 0 
 

Beach 1 2 6 

Beach 2 2 6 
 

Gold 1* — 6 

Gold 2* — 6 
 

Настройка 

1. Използвайте бутона Settings (Настройки), за да
се придвижите до Скорост на възстановяване в 
менюто.  
2. Натиснете и задръжте бутона Settings
(Настройки) за 2 секунди. Под иконата за скорост 
на възстановяване ще се появи ред, в който се 
показва, че сте избрали настройката "Iron bias" и 
на дисплея с честота ще се появи "FE". 
3. Натиснете бутоните Минус (-) и Плюс (+), за да
намалите или увеличите нивото. Корекциите се 
запазват автоматично. 
4. Дълго натискане на бутона Настройки ще ви
върне обратно в менюто.



 Cъдържание 

Аудио настройка 
Детекторите от серия EQUINOX имат много аудио опции, които да отговарят на всички 
предпочитания и откриване според  ситуацията. 

Безжичните слушалки могат да се използват със серията EQUINOX. EQUINOX е 
съвместим с Bluetooth® aptX ™ и свръхбързата аудио технология Wi-Stream на 
Minelab. 
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Опции на аудио 

EQUINOX има както кабелни, така и безжични аудио опции, между които 
да избирате.  

Има налична гама от аудио аксесоари. EQUINOX е съвместим и с най-лесно 

 достъпните слушалки. 

Wireless Аудио 

ML 80 и други Wireless 
Bluetooth® aptX™ 
слушалки. 

WM 08 Wireless аудио модул 

  3.5 mm (1/8‑inch) 

Други Bluetooth® слушалки. 

Говорител 

Слушалки с кабел 

3.5 mm (1/8‑inch) слушалки 

6.35 mm (1/4‑inch) слушалки 

 Изисква се адаптер 

Водоустойчиви слушалки 

Minelab 3.5 mm (1/8‑inch) 

Wireless Aудио 
Когато бобината се движи по земята, всяко закъснение (латентност) на аудио сигнала означава, че сондата ще се е 
преместила през целта, която е произвела аудио сигнала. Ниска латентност (по-малко забавяне на аудиото) 
причинява откриване на цели, близки до мястото, където те наистина лежат в земята. Това е много очевидно, 
когато размахвате сондата наляво и надясно. По-високата латентност ще означава, че целта се възприема като 
разположена на две места от двете страни на действителното местоположение. По-ниската латентност ще сведе 
до минимум този ефект. 

Безжичното аудио не може да се използва, ако детектора е потопен. EQUINOX водоустойчивите 
слушалки са необходими за подводно откриване. Потопяването на сондата, само, няма да 
повлияе на безжичната аудио операция. 

Wi‑Stream Технология 
Wi‑Stream използва ефикасна 
цифрова аудио трансмисия с ниска 
мощност, за да постигне много 
слабо забавяне на аудиото от 17 ms 
между EQUINOX и безжичния модул 
WM 08. 

За да няма забавяне използвайте WM 

08 Wireless аудио модул*. 

aptX™ Low Latency Tехнология 

aptX™ Low Latency technology е по-бърз 

от стандартния Bluetooth, със закъснение 

от 40 ms, което дава по-бърз отговор за 

откриване. 

Слушалките Minelab ML 80 * 
използват технологията aptX ™ 
Low Latency и осигуряват по-бърз 
звук от стандартните Bluetooth® 
слушалки. 

Bluetooth® Teхнология 
Всички стандартни Bluetooth® слушалки  
могат да се използват с детектор от 
серията EQUINOX. Въпреки това, 
технологията Bluetooth® има висока 
латентност от 100 м. Това може да 
затрудни визуализирането на точната 
позиция на заровена цел, ако 
детектирате с бърза скорост на 
движение. 
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WM 08 Wireless аудио модул 

WM 08 получава безжичен звук, като използва усъвършенствана 
технология Wi-Stream, за да постигне ултра-бърз, ясен звук без видимо 
забавяне във времето. 
WM 08 има 3,5 мм (1/8 инчово) гнездо за слушалки. Той може 

да бъде прикрепен към дрехите ви. WM 08 трябва да се 

свърже с EQUINOX, преди да може да заработи.  

Бутон за вкл. Свързване 

Статус за 

свързване  
Статус батерия 
LED 

3.5 mm (1/8‑inch) 

Вход за слушалки 

WM 08 няма тонколони, така че трябва да се използва 
със слушалки. За да използвате безжичните слушалки 
ML 80, свържете допълнителния кабел. Гнездото за 
слушалки WM 08 е съвместимо с водоустойчивите 
слушалки EQUINOX, налични като аксесоар. Обърнете 
внимание, че самият WM 08 не е водоустойчив и не е 
предназначен за използване под вода.  

Прикрепете WM 08 към  тялото си , за да осигурите 

най-надеждния безжичен сигнал. Когато WM 08 не 

се използва, уверете се, че пластмасовата прахова 

капачка е здраво сложена в гнездото за слушалки. 

EQUINOX не е съвместим с безжичните аудио 

модули Minelab WM 10 и WM 12. Избягвайте WM 08 

в непосредствена близост до други безжични 

електронни устройства, напр. смартфон 

Ако сдвояването не е успешно в рамките на 15 секунди 

от началото на сдвояването, върнете се към стъпка 1. 

Прекъсване на връзка на WM 08 
WM 08 аудио модулите могат да бъдат само сдвоени 
чрез свързването им с друг детектор EQUINOX. 

Свързване на допълнителни модули 
WM 08 
Могат да се използват едновременно до 4 аудио 
модула WM 08. Това е полезна функция за сесии за 
групово обучение. За да свържете допълнителни WM 
08 аудио модули, повторете стандартната процедура 
за сдвояване WM 08. 

WM 08 икони за свързване 

Тези икони се показват в горния десен ъгъл на LCD екрана 

EQUINOX и показват състоянието на свързаност на WM 08. 

Броят на свързаните WM 08 модули е показан под иконата 

Wireless:  

1 device connected 

2 devices connected 

3 devices connected 

4 devices connected 

Зареждане на  WM 08  

Осъществява се откриване с напълно 
заредена батерия WM 08. Времето за работа 
на батерията е приблизително 18 часа.

Свързване на WM 08 
Сдвояването на WM 08 се изисква само при първото 

използване или когато WM 08 е свързан с друг детектор. 

EQUINOX ще се свърже автоматично към сдвоения WM 08 

за всички бъдещи включвания. 

1. Натиснете бутона WM 08 Power за 2 секунди.

Светодиодът за връзка бавно мига в синьо. 

2. Натиснете бутон Pairing на WM 08, докато синият

светодиод започне да мига бързо. 

3. Натиснете бутона Wireless (Безжичен) отстрани на

контролния панел на EQUINOX за 2 секунди, докато 

иконата за безжична връзка на LCD започне бързо да 

мига.При първа употреба на EQUINOX или след фабрично 

нулиране, кратко натискане на бутона Wireless ще започне 

незабавно последователността на сдвояване.4. Синият 

светодиод на WM 08 и иконите за безжична връзка и 

слушалки на екрана EQUINOX ще спрат да мигат и ще 

останат включени, когато WM 08 успешно се сдвои. 

По време на работа светодиодът за състояние WM 08 ще 

започне да мига в червено, когато батерията изисква 

зареждане. 1. Включете приложения кабел за зареждане в  

захранващ USB-A порт. 2. Свържете магнитния край на 

зарядния кабел към интерфейса за зареждане WM 08 на 

гърба на модула. 3. Светодиодът ще започне да мига в 

зелено, докато уредът се зарежда и остава включен, когато 

уредът е напълно зареден. Времето за зареждане  до 100% 

е приблизително 3 часа, когато се използва зарядно 

устройство с голям капацитет (> 1.7A @ 5V). 

Свързване с банка за зареждане 
Това ви дава възможност да зареждате уреда ,докато 

работите. 
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ML 80 Wireless слушалки 
Безжичните слушалки Bluetooth® aptX ™ Low Latency 
могат да бъдат свързани към EQUINOX за бързо 
изчистено безжично аудио и по-голяма свобода на 
работа. 

EQUINOX 800 се доставя със слушалки Minelab ML 80 Bluetooth® 

aptX ™ Low Latency. Тези слушалки също са достъпни отделно 

като аксесоар и са съвместими с EQUINOX 600. 

Статус LED 

Плюс бутон (+) 

Multi-функц. бутон 

Mинус бутон (–) 

USB Mini-B Вход 
вход 3.5 mm (1/8‑inch) 

Свързване на слушалките 
Сдвояването на слушалките ML 80 се изисква само при 
първа употреба. EQUINOX автоматично ще се свърже със 
слушалките за всички бъдещи употреби. Повторно 
свързване ще се изисква, ако към детектора е свързано 
друго безжично устройство (например WM 08) или след 
фабрично нулиране на детектора. 
1. Уверете се, че безжичните слушалки са изключени и са
на разстояние не повече от 1 метър от детектора. 

2. Натиснете и задръжте бутона за мулти-функционални
функции на слушалките ML 80, докато се чуят 2 възходящи 
тонове и светодиодът се редува в синьо и червено.  

3. Натиснете бутона за безжична връзка отстрани на
контролния панел на EQUINOX за 5 секунди, докато 
иконката за безжична връзка започне да мига бързо. При 
първа употреба на EQUINOX или след фабрично нулиране, 
кратко натискане на бутона Wireless ще започне незабавно 
последователността на сдвояване. 

4. EQUINOX първо се опитва да се сдвои с модул WM 08 за
15 секунди, отбелязани от иконата за безжична връзка, която 
мига на LCD екрана. Ако WM 08 не бъде намерен в това 
време, EQUINOX ще се опита да се сдвои с Bluetooth® 
слушалките за 5 минути или докато свързването приключи. 
Това се указва от иконата Bluetooth®, която мига на дисплея. 
Процесът на сдвояване може да бъде прекъснат по всяко 
време чрез натискане на бутона за безжична връзка.  

5. Ако свързването е успешно, иконите на Bluetooth® и
Wireless ще се показват постоянно. Слушалките ще издават 
звуков сигнал и светодиодът за състояние ще светне синьо 
на всеки 3 секунди. Ако сдвояването не е успешно в рамките 
на 5 минути от стартирането, слушалките ще влязат в режим 
на готовност. 

Изключване на Wireless  

Краткото натискане на бутона Wireless, когато 
безжичната връзка е активна, ще превключи на 
Wireless off. 

Wireless слушалки-икони  

Тези икони се показват в горния десен ъгъл на дисплея и 

показват безжичните аудио устройства, които 

понастоящем са свързани с вашия детектор. 
 

Standard Bluetooth® слушалки свързани 

aptX™ Low Latency слушалки свързани 

 Изключете wireless, когато не го използвате, 
за да запазите живота на батерията на 
детектора.  

ML 80 Статус LED  

Свързване 

Свързани (мига на всеки 3 секунди ) 

Слушалките са вкл., /изкл. ( мига на всеки 2 секунди) 

Зареждане 

Напълно зареден ( не свети ) 

Прекъсване на връзка с  ML 80 слушалките 

Безжичните слушалки могат да бъдат прекъснати по 
следните начини: 

• Фабрично нулиране на детектора

• Фабрично нулиране на слушалките

• Опитвате се да свържете друго безжично устройство
от един и същ тип (например други Bluetooth® 
слушалки). Не е възможно да работите едновременно с 
двете слушалки WM 08 и Bluetooth®. 

Настройка на звука 
Слушалките ML 80 имат свой собствен контрол на 
силата на звука, който е независим от този на 
детектора. 

Натиснете бутоните Плюс (+) или Минус (-) на 
слушалките, за да увеличите или намалите силата на 
звука. 
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ML 80 Фабрични настройки 
Factory Reset ще върне слушалките във фабричните 
настройки и ще деактивира всички сдвоени безжични 
устройства. 

1. Изключете слушалките.

2. Натиснете и задръжте мулти-функционалния бутон за
около 10 секунди, докато слушалките бият двукратно и 
светодиодът за състояние мига розово. 

3. Освободете бутона. Слушалките ще бъдат в режим на
сдвояване, като светодиодният индикатор мига в синьо и 
червено. 

Зареждане на  ML 80 слушалките  

Препоръчително е да започнете работа с 
напълно заредени слушалки. 

Слушалките ML 80 имат вътрешна литиево-йонна 
батерия.  
Свържете захранващия кабел към USB гнездото в 
слушалките .2. Свържете другия край на кабела към 
захранващ USB-A порт. 
3. Светодиодът за състояние ще стане червен и ще
остане включен по време на зареждането. 4. След като 
батерията е напълно заредена, светодиодът ще се 
изключи. 

ML 80 кабел 
Слушалките ML 80 се предлагат с водоустойчив 
отделим допълнителен кабел, който се свързва към 
всяко стандартно 3.5 mm (1/8 ") гнездо за слушалки 
за  работа. 
Затова можете да продължите да откривате, дори 
ако батерията на слушалките е празна, като 
свържете кабела от слушалките към гнездото за 
слушалки на гърба на контролния уред EQUINOX. 
Този кабел може да се използва и за свързване на 
слушалките към WM 08. WM 08 няма 
високоговорител и трябва да се използва с жични 
слушалки. 

Функции за смартфон 
Слушалките ML 80 могат да бъдат сдвоени с две устройства 

наведнъж, така че можете да ги сдвоите и с вашия 

смартфон. Когато обаче се получи повикване, то ще 

прекъсне аудиото за откриване. 

Отговор на обаждане 

При входящо повикване тонът на звънене ще се чува чрез 

слушалките. Натиснете мултифункционалния бутон, за да 

приемете повикването. 

Отхвърли обаждане 
За да отхвърлите / игнорирате входящо повикване, 
натиснете и задръжте бутона Multi-Function за около 2 
секунди, докато чуете звуков сигнал, след което 
освободете бутона. 

Край на обаждане 

Натиснете мултифункционалния бутон за да 
приключване на разговора. 

Прехвърли обаждане 

Натиснете мултифункционалния бутон за 1 секунда, 
докато чуете бипкане, за да прехвърлите повикване от 
слушалките към смартфон. Повторете тази процедура, 
за да прехвърлите повикване от смартфона към 
слушалките. 

Пренабиране на последния номер чрез слушалките 

В режим на готовност, натиснете два пъти бутона 
Multi-Function на слушалките.Тази функция е 
приложимо само за смартфони с Bluetooth® hands-
free. Функционалността ще варира в зависимост от 
модела на смарт телефона. Обърнете се към 
ръководството за потребителя на смартфона за 
допълнителна информация. 

Функции за смартфон ( музика ) 
След като слушалките ML 80 са сдвоени със смартфон, 
бутоните за слушалки могат да се използват за 
дистанционно управление на функциите на музикалния 
плейър на телефона. 
Ако слушалките ML 80 са свързани към телефон, който 
възпроизвежда музика и след това са свързани към 
детектора, аудиото на детектора ще бъде автоматично 
заглушено, докато музиката се възпроизвежда. 

Пусни / спри на пауза музиката 

Натиснете мултифункционалния бутон, за да 
възпроизведете музика, която е на пауза. Натиснете го 
пак, за да поставите на пауза музиката, която се 
възпроизвежда. Когато се възпроизвежда , светодиодът 
за състоянието е постоянно синьо. 

Следваща/предишна песен 

Натиснете и задръжте бутона минус (-) за 2 секунди, за 
да възпроизведете следващата песен. 
Натиснете и задръжте бутона Plus (+) за 2 секунди, за 
да възпроизведете предишната песен. 

Настройка на звука 

Натиснете бутона Plus (+), за да увеличите силата на 
звука с едно ниво. Когато се достигне максимална сила 
на звука, ще се чуе висок тон. Натиснете бутона минус (-
), за да намалите силата на звука с едно ниво. Когато се 
достигне минимална сила на звука, ще се чуе нисък тон. 
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Обикновени слушалки 

Серията EQUINOX е съвместима с всички 

стандартни жични слушалки. Предлагат се и 

водоустойчиви слушалки за подводно откриване. 

Cвързване 
EQUINOX 600 се доставя с кабелни 

слушалки. Всеки стандартен вход с 3,5 мм 

(1/8-инчов) на слушалки може да бъде 

свързан към EQUINOX, но конекторът на 

свръзката на слушалките трябва да е по-

малък от 9 мм (0,35 ") в диаметър, в 

противен случай конекторът няма да се 

помести във водоустойчивия вход.  

Безжичните слушалки ML 80 се предлагат с 

допълнителен кабел, който позволява 

слушалките да се използват като жични 

слушалки. 
 
1. Развийте пластмасовата капачка от

гнездото за слушалки в задната
част на контролния блок. Ако е
стегнат, може да се разхлаби с
малка монета.

2. Включете слушалките.

 Иконата на слушалката ще се появи в горния 
десен ъгъл на дисплея на детектора. 

Когато слушалките не се използват, уверете се, 
че пластмасовата прахова капачка на задната 
част на управляващото устройство е здраво 
завинтена на мястото си. 

С EQUINOX слушалките, с ширина 6,35 мм, могат да се 
използват чрез адаптер за слушалки, наличен като 
аксесоар. 

Свързване на подводни слушалки 
И двата EQUINOX 600 и 800 са 

водоустойчиви и могат да бъдат 

напълно потопени до дълбочина 3 

метра (10 фута).  
Водоустойчивите слушалки Minelab 

EQUINOX могат да се използват за 

подводно откриване, тъй като те имат 

уникален съединител, който образува 

водонепропускливо уплътнение, 

когато работите с вашия EQUINOX. 
1. Развийте пластмасовата капачка

от гнездото за слушалки на задната 

част на контролния блок. Ако е 

стегнат, може да се разхлаби с 

малка монета. 2. Проверете дали 

гнездото за слушалки и конекторът 

са сухи, без пясък, прах и 

мръсотия. 3. Включете слушалките 

в съединителя на задната част на 

контролния блок. 4. Внимателно 

подравнете фиксиращия пръстен 

върху резбата на съединителя и ги 

завийте, като се уверите, че няма 

кръстосана резба. 

 Иконата на слушалката ще се появи в горния 
десен ъгъл на дисплея на детектора. 

5. Леко затегнете придържащия пръстен. 

След подводно откриване, уверете се, че зоната 

около конектора е суха и без пясък и кал, преди 

да изключите слушалките. Това ще предотврати 

навлизането на мръсотия и вода. 

Кабел за адаптер 

Кабел за адаптер за слушалки 3,5 мм (1/8-

инчов) до 6,35 мм (1/4-инчов) е наличен за 

закупуване като аксесоар. Той свързва 

всякакви 6.35 mm (1/4-инчови) слушалки към 

вашия детектор или модул WM 08. 

3,5 мм (1/4-инчов) край на 
адаптерния кабел е 
водонепроницаем, когато е завинтен 
към EQUINOX водонепроницаемато 
гнездо за слушалки. 

Подсушаване на гнездото 

Гнездото за слушалки на детектора е водонепропускливо и 

няма да бъде повредено, ако е потопено без пластмасовата 

капачка. Въпреки това, ако водата влезе в жака за слушалки, 

това може да доведе до откриване на фалшиви слушалки. 

Ако това се случи, звукът на високоговорителя на детектора 

ще престане да работи и иконата на слушалките ще се появи 

на дисплея. Решете това, като изчистите водата от гнездото 

за слушалки. 



 Cъдържание 

Грижа и безопасност 
Този раздел съдържа допълнителна информация за това как да се 
грижите за вашия EQUINOX заедно с техническите спецификации на 
продукта. 
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EQUINOX Аксесоари 

Налице е разнообразие от качествени аксесоари за увеличаване на 
универсалността на Вашия детектор от серията EQUINOX. 

Сонди  

EQX 06 Double-D Smart Coil  |  Part No. 3011-0333 

Водонепроницаемата 6-инчова кръгла двойна D-бобина е много чувствителна към малки цели и е идеална за 
намиране на съкровища в големи участъци с  боклук. Тя е идеална и за откриване в трудни терени 

EQX 11 Double-D Smart Coil  |  Part No. 3011-0334  (Стандартна EQUINOX 600 | 800 сонда) 

Водонепроницаемата 11-инчова кръгла двойна D-бобина има добра цялостна производителност за общо 
откриване. Тя осигурява добър баланс между чувствителността, теглото и покритието на почвата. 

EQX 15 Double-D Smart Coil  |  Part No. 3011-0335 

Водоустойчивата 15-инчова- 12-инчова елипсовидна Double-D серпентина осигурява максимална дълбочина за 
специализиран лов на съкровища. Също така е чудесна за широко покритие в открити пространства. 

Всички аксесоари са снабдени с предпазител за сондите, две шайби и пластмасова гайка и болт. Протекторите също са на разположение 
за индивидуална покупка. 

Аксесоари за зареждане  

USB зареждащ кабел с магнитен конектор  |  Part No. 3011-0368 

Свържете  с всеки стандартен захранващ USB порт, за да заредите батерията на детектора EQUINOX и аудио 
модула WM 08. 

2-Way USB зарядно за кола  |  Part No. 3011-0375 

Удобно двупосочно USB зарядно устройство, което се включва в стандартното гнездо за зареждане в автомобили, 
за да можете да го зареждате в движение. 

4-Way универсален AC адаптер  |  Part No. 3011-0374 

Висококачествено USB зарядно устройство с променлив ток с универсално зарядно устройство. 

Аудио аксесоари  

WM 08 Wireless Audio Module  |  Part No. 3011-0371 

Има 3,5 мм (1/8-инчов) жак за слушалки, а също така има вход, който може да се използва с водоустойчиви 
слушалки EQUINOX. Имайте предвид, че самият WM 08 не е водоустойчив. USB кабел за зареждане с включен 
магнитен конектор. 

Minelab ML 80 Wireless слушалки  |  Part No. 3011-0370 

Те използват стандартна технология Bluetooth®, но също така имат усъвършенствана, изключително бърза 
технология apt-X ™ Low Latency за минимално времезакъснение.Могат да бъдат свързани директно към входа за 
слушалки на детектора за кабелна употреба чрез приложения допълнителен кабел. 

Водоустойчиви EQUINOX слушалки  |  Part No. 3011-0372 

Водоустойчиви слушалки с 3,5 мм (1/8-инчов) съединител EQUINOX. Те могат да бъдат свързани и с безжичен аудио модул WM 08 

Обикновени слушалки 3.5 mm / 1/8‑inch  |  Part No. 3011- 0364 

Кабелни слушалки, които се свързват към всеки стандартен 3.5 mm (1/8 ") вход за слушалки. 

Кабел за слушалки 3.5 mm (1/8‑inch) to 6.35 mm (1/4‑inch)  |  Part No. 3011-0369 

Свържете всякакви слушалки с диаметър 6,35 мм към детектора или модула WM 08 с този удобен адаптер. 



 Cъдържание   Поддръжка и безопасност  |  61 

Поддръжка и безопасност 
EQUINOX е висококачествен електронен инструмент, фино проектиран и опакован в издръжлив 
корпус. Да се грижите правилно за вашия детектор е от жизненоважно значение, за да гарантирате 
неговата надеждност. 

Обща грижа за детектора и 
аксесоарите 
• Не използвайте разтворители за почистване.
Използвайте влажна кърпа с мек сапунен почистващ 
препарат. 
• Не оставяйте в прекомерна топлина / студ повече от
необходимото (например в кола или навън ). 
• Не излагайте аксесоарите, които не са изброени като
водоустойчиви, на течност / влага или прекомерна 
влажност. 
• Не позволявайте на децата да играят с детектора или
аксесоарите, малките части- представляват опасност от 
задушаване. 
• Не отваряйте или обезобразявайте вътрешните
батерии. 
• Изхвърлете батериите съгласно местните разпоредби.
• Зареждайте детектора и аксесоарите само в
съответствие с инструкциите в това ръководство. 
• Избягвайте зареждането на детектора и аксесоарите
при екстремни температурни условия. 
• Не изхвърляйте детектора или принадлежностите му
в огън, тъй като това може да доведе до експлозия. 
• Не поставяйте детектора или аксесоарите в контакт с
остри предмети, тъй като това може да доведе до 
драскотини и повреда. 

EQUINOX грижа за уреда

• Измийте ръцете си, преди да работите с детектора
след прилагане на слънцезащитни или репелентни 
средства против насекоми. • Ако водата влезе в 
гнездото за слушалки, трябва внимателно да се изсуши 
с топла въздушна сушилня, за да се предотврати 
откриването на корозия и / или фалшиво свързване на 
слушалките. • Не се изисква омасляване на 
уплътненията. • Не използвайте мазнина с О-пръстен 
на база петрол, тъй като е вероятно да повредите 
водоустойчивите уплътнения. • Не оставяйте детектора 
прекалено студен и не го нагрявайте по-дълго, 
отколкото е необходимо. Покриването му, когато не се 
използва, ще му помогне да го защити. Избягвайте да 
го оставяте в горещо превозно средство. • Никога не 
позволявайте детекторът да влиза в контакт с бензин  
или други нефтени базирани течности. • Ако горните 
или долните валове стават видимо надраскани, ги 
избършете обилно с влажна кърпа. • Измийте 
детектора с чиста вода след употреба на плажа .

• Уверете се, че сондата е в добро състояние и не е
подложена на ненужно натоварване. 
• Вземете предпазни мерки при транспортиране или
съхраняване на детектора. Въпреки че детекторът е 
изработен от най-висококачествени материали и е 
подложен на строги тестове за издържливост, 
екранът може да е склонен да се надраска или да се 
увреди, ако не се третира с дължимата грижа. 
• Не излагайте детектора на екстремни
температурни условия. Температурата на 
съхранение е от -20 ° C до + 50 ° C (-4 ° F до + 122 ° 
F). 

ML 80 грижа за слушалките 
• Проверете местните закони относно използването на

смартфони и слушалки по време на шофиране. Ако 

използвате слушалките по време на шофиране, уверете 

се, че вниманието и фокусът ви остават на пътя и че 

шофирате отговорно и безопасно. 

• Спазвайте всички знаци, които изискват изключване на

електрическо устройство или радиоустройство в 

определените зони. Те биха могли да включват 

болници, взривни зони и потенциално експлозивни 

среди. 

• Изключете слушалките преди да се качите на самолет.

• Никога не монтирайте и не съхранявайте слушалките

си в зоната за разгръщане на въздушни възглавници, 

тъй като ако въздушната възглавница се развие, може 

да настъпи сериозно нараняване. 

• Изключете слушалките, преди да ги поставите в джоб

или чанта. Ако мултифункционалният бутон е случайно 

активиран, интелигентният телефон може да извърши 

неволно повикване, ако е сдвоено. 

• Не излагайте слушалките на течност, влага или

влажност, тъй като слушалките не са водоустойчиви. 

• Не излагайте слушалките на екстремни температурни

условия. Температурата на съхранение е от 0 до + 60 ° 

C (32 ° F до + 140 ° F). 
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Препоръки за зареждане на батерията 

Използвайте висококачествено зарядно устройство за вашия детектор за 
висока производителност. 

1. 2A зарядни у-ва

Заредете батерията EQUINOX с 
USB зарядно устройство с 
минимален капацитет 2A + 5V 
(например Apple ™ или Samsung 
™). Това ще доведе до пълно 
зареждане с време, по-малко от 4 
часа.  

2. Minelab USB зарядни у-ва

Зареждайте батерията EQUINOX 
със зарядно устройство Minelab 
Accessory USB, което има 
минимален капацитет от 2А + 5V. 
Това ще доведе до пълно 
зареждане с време, по-малко от 4 
часа.  

3. Лаптоп със станд. USB 2.0 Порт

Заредете батерията EQUINOX с USB 

зарядно устройство с максимален 

капацитет от 0.5A  + 5V (например 

стандартен USB 2.0 порт на лаптоп). 

Това ще доведе до пълно  зареждане 

от приблизително 18 часа. 
 

Не използвайте USB зарядно със среден 
капацитет. 

Например, като използвате реномирано и 

сертифицирано USB зарядно устройство 

(например Apple ™ или Samsung ™), оценено на 

1A + 5V, USB зарядното устройство обикновено 
включва своята функция за безопасност при 
термична защита и автоматично изключване - 
детекторът може да не се зарежда напълно. 
Незаверено и нестандартно USB зарядно устройство 
с номинална мощност 1A + 5V може да няма функция 
за безопасност и може да прегрее и потенциално да 
се срине напълно. 

Важно е да се уверите, че използвате зарядно и 

сертифицирано USB зарядно устройство, когато 

зареждате батерията на EQUINOX. 

Някои USB зарядни устройства НЕ са 

сертифицирани според съответните стандарти за 

безопасност (например C-Tick, CE, EAC, UL / ETL) и 

следователно НЕ могат да осигурят защита или 

номинален ток на зареждане (например евтини 

устройства, генерирани онлайн). 

Потърсете следните символи на USB зарядното 

устройство, предназначено за зареждане на 

детектора EQUINOX:  

При никакви обстоятелства Minelab Electronics Pty Ltd (Minelab) или някое от свързаните с него лица не носи отговорност за 
каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, последващи вреди или загуби, имущество или живот, каквито и да са 
произтичащи или свързани с таксуването Minelab EQUINOX с аксесоар за зареждане, който отговаря на съответните CE, C-
Tick, EAC, UL / ETL или други норми за съответствие в страната или не отговаря на стандартите за качество и сертификация, 
описани в тази препоръка. 
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Factory Presets 

Предварително зададените настройки на детектора са оптимизирани за 
лесна употреба. Те ще ви помогнат да започнете да откривате успешно с 
минимални корекции. 

Търсещ режим в търсещ профил  

Park 1 Park 2 Field 1 Field 2 Beach 1 Beach 2 Gold 1* Gold 2* 

Честота Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi 

Изолиране на 
шум 0 0 0 0 0 0 0 0 

Земен баланс Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Tracking Tracking

Звук настройка 20 

   Тон 12, 25, 25, 25, 25 12,25 4,25 4,25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 — — 

Праг на звука 0 12 

Тон на звука* 4 11 

Tон на обект 5 50 2 50 5 5 1 1 

   Toналност 1, 6, 12, 18, 25 1, 20 1, 20 1, 20 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 — — 

Accept/Reject 
–9 to 1 –9 to 0 –9 to 2 –9 to 2 –9 to 0 –9 to 0 –9 to 0 –9 to 0

2 to 40 1 to 40 3 to 40 3 to 40 1 to 40 1 to 40 1 to 40 1 to 40 

Tone Break 0, 10, 20, 30 0 2 2 0, 10, 20, 30 0, 10, 20, 30 — — 

Recovery Speed 3, 5* 3, 6* 3, 6* 3, 7* 2, 6* 3, 6* 6 6 

   Iron Bias 2, 6* 0 0 0 2, 6* 2, 6* 6 6 

Чувствителнос
т 20 

Осветление     Off 
      

1, 2, 5 и 50 тонове за предварително зададени настройки  

Park 1 Park 2 Field 1 Field 2 Beach 1 Beach 2 Gold* 1 Gold* 2 

Tone Volume 

1 Tone 25 25 25 25 25 25 25 25 

2 Tones 12, 25 12, 25 4, 25 4, 25 4, 25 4, 25 — — 

5 Tones 12, 25, 25, 25, 25 12, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 — — 
      

50 Tones 12, 25 12, 25 4, 25 4, 25 4, 25 4, 25 — — 

Tone Pitch 

1 Tone 11 11 11 11 11 11 — — 

2 Tones 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 — — 

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

50 Tones 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 — — 

Tone Break 

2 Tones 0 0 2 2 0 0 — — 

5 Tones 0, 10, 20, 30 0, 10, 20, 30 2, 10, 20, 30 2, 10, 20, 30 0, 10, 20, 30 0, 10, 20, 30 — — 
     

50 Tones 0 0 2 2 0 0 — — 
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Отстраняване на проблеми 
Ако имате някой от изброените проблеми, първо опитайте препоръчаните действия, преди 
да се свържете с оторизиран сервизен център.  

Проблем Решение 

1. 
Свържете зарядното устройство EQUINOX USB към детектора и източник на захранване. Ако детекторът 
работи, тогава 

Детекторът не се включва 
детекторът е наред. Изчакайте индикаторът за зареждане да спре да мига, за да покаже, че детекторът е 
напълно зареден. 

2. 
Извадете зарядното устройство EQUINOX USB - ако детекторът се изключи незабавно, батерията се нуждае 
от подмяна. 

Детекторът се самоизключва 
1. Уверете се, че батерията е достатъчно заредена.

Шумове 

1. Излезте от местните източници на електромагнитна смущения (EMI).
2. Извършете автоматично отмяна на шума.
3. Извършване на баланс на земята.
4. Намалете нивото на чувствителност.

1. Проверете дали детекторът е включен и дали стартирането е приключило.

2. 
Проверете дали обемът (включително регионите на тоновия тон на звука) е настроен на звуково ниво
(например 20)

Няма звук 3. Проверете дали слушалките са включени
4. Изключете слушалките и потвърдете, че говорителят е чуваем.
5. Ако е налице, опитайте да използвате различен набор от слушалки.

1. Проверете дали WM 08 е включен и синият светодиод свети (не мига). Ако бавно мига, проверете детектора Wireless
Иконата дали е включена. Ако бързо мига, проверете дали  е в режим на сдвояване.

2. Ако WM 08 не се включва го заредете.
3. Потвърдете че wireless е настроен за включване.

Няма звук – WM 08 
4. Включете слушалките директно в детектора, за да се уверите, че слушалките не са проблем.
5. Проверете дали обемът (включително регионите на  тоновете на звука) е настроен на звуково ниво (например 20). 
6. Ако е свързан ще произведе аудио.
7. Опитайте да свържете отново устройството с детектора.
8. Ако е налице, опитайте да използвате различни комплекти слушалки, свързани към WM 08.

1. Проверете дали слушалките са включени.
2. Проверете дали безжичната връзка е включена и сдвоена с Bluetooth® слушалки.
3. Проверете дали слушалките са заредени.

Няма звук – Bluetooth® слушалки 4. Проверете дали силата на звука на детектора е настроена на звуково ниво (например 20). 
5. Уверете се, че контролът на силата на звука на слушалките е включен.
6. Опитайте с жични слушалки.
7. Изпробвайте различен набор Bluetooth® слушалки.

1. 
Опитайте да изключите слушалките ML 80 и след това отново да ги свържете. Прочетете "Свързване на 
безжични слушалки" на страница 56. 

2. 
Уверете се, че слушалките са на разстояние до 1 метър (3 фута) от контролния блок на детектора, без 
никакви препятствия между слушалките и детектора (включително вашето тяло). 

3. Преместете се далеч от източници на смущения, като например мобилни телефони.

ML 80 не се свързва 
4. Ако наблизо има много други Bluetooth® устройства, сдвояването може да отнеме повече време. Преместете се 
далеч от района и опитайте отново. 
5. Извършете фабрично нулиране на слушалките и опитайте отново да се свържете с детектора.

6. 
Свържете детектора с WM 08 или различни Bluetooth® слушалки, след което опитайте отново да сдвоите 
слушалки ML 80 с детектора. 

Говорителят е писклив или заглушен 
1. 

Позволете до половин час да се нормализира вътрешното налягане на детектора. 
 

След потапяне във вода 

Иконата за слушалки е 
показана,но няма включени 1. Проверете дали гнездото за слушалки е без вода и предмети.
слушалки 2. Ако има вода, използвайте сешоар с топъл въздух, за да изсъхне конектора.

Захващане на тръбите 
1. 

Разделете валовете и завъртете ключалката назад и напред няколко пъти, за да изчистите 
образуването на мръсотия, след това 
добре изплакнете с чиста вода, преди да я върнете обратно. 
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Кодове за грешки 

Някои дефекти на детектора ще покажат код за грешка в дисплея на 
целевия идентификатор.  

   Код     Действие 

Cd 

bF 

Er  

  Сондата не е  

   свързана с 

   детектора 

1. Проверете дали конектора е свързан правилно в задната част на

контролния панел.

2. Проверете кабела на сондата.

3. Проверете самата сонда за някакви повреди.

4. Опитайте с друга сонда ако имате такава.

Критично ниско 

  ниво на батерията 

1. Презаредете батерията.

2. Свържете с банка за зареждане.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център, за да подмените вътрешната

батерия.

   Грешки в 

   системата 

Системният код за грешка „Er” ще бъде придружен от номер на код за 

  грешка, показан на екрана за честота. 

 Детекторът, ще се изключи за 5 секунди след отчитане на системна грешка.

 В случай на системна грешка, моля, следвайте тези стъпки: 

1. Рестартирайте детектора, за да видите дали грешката все още остава.

2. Проверете дали сондата е свързана правилно

Ако грешката продължава, извършете фабрично нулиране, като

натиснете и задържите бутона за захранване, за 5 секунди.

3. Ако грешката все още остава, моля, върнете детектора в най‐близкия

 оторизиран сервизен център за ремонт. 
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Технически характеристики 

EQUINOX Спецификации 
 

EQUINOX 600 EQUINOX 800 

Режими Park | Beach | Field Park | Beach | Field | Gold 

Индивидуални профили 6 (2 per Detect Mode) 8 (2 per Detect Mode) 

Бутон за идив. профил No Yes 

 

Честоти (kHz) 
 

Multi | 5 | 10 | 15 Multi | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 

Изолиране на шума Auto Auto | Manual (-9 to 9) 

Земен баланс Auto | Manual 
 

Чувствителност 1 до 25 
 

Звук 0 до 25 
 

Ниво на Threshold 0 до 25 
 

 

Threshold тоналност Fixed 0 до 25 

Идентиф. на обект 50 segment notch discrimination: Ferrous: -9 to 0 | Non-ferrous: 1 to 40 
  

Тонове на обекти 1 | 2 | 5 | 50 
 

Tone Break Ferrous Ferrous | Non-ferrous 
 

Tone Pitch Ferrous Ferrous | Non-ferrous 
 

Tone Volume Ferrous Ferrous | Non-ferrous 
 

Възст. скорост 1 до 3 1 до 8 

Iron Bias 0 до 3 0 до 9 
 

Индикатор за дълбочина 5 нива 

Дължина (сглобен) Extended: 1440 mm (56.7") | Collapsed: 1120 mm (44.1") 
 

 

Тегло 1.34 kg (2.96 lbs) 
 

Стандартна сонда EQX 11:11‑inch Double-D Smart coil with skidplate (waterproof to 3m/10') 
 

Audio Output 
Speaker | 3.5 mm (1/8") headphones (included) | Bluetooth® aptX™ Low 

Latency compatible | WM 08 Wi‑Stream compatible 

Слушалки
Wired 3.5 mm (1/8") Bluetooth® aptX™ Low Latency

(non-waterproof ) (non-waterproof ) 

 

WM 08 (вкл. в комплекта) No Yes 

 

Дисплей Monochrome LCD with backlight 
  

 

LCD осветление Off | On Off | High | Medium | Low 

 

Батерия Internal rechargeable Lithium-ion battery 5000 mAh 
 

Живот на батерията Approximately 12 hours 
 

Време за зареждане Approx. 4 hours (When charging via a >1.7A @ 5V USB port) 
 

 

Водоустойчивост Waterproof to 3m/10-feet 
 

Температура при работа -10°C to +50°C (+14°F to +122°F) 
 

Температура при съхранение -20°C to +50°C (-4°F to +122°F) 
 

Температура при зареждане 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 
  

Вгр. технологии
Multi-IQ | 3F×3 | Wi‑Stream |  Multi-IQ | 5F×8 | Wi‑Stream | 

Bluetooth® aptX™ Low Latency Bluetooth® aptX™ Low Latency

Други аксесоари USB Charging cable, Multi Language Screen protectors 

Software Upgradeable Yes, via USB connection (Windows and Mac OS) 
  

ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ 
Регистрирайте вашата гаранция за продукта онлайн на адрес 

register.minelab.com. 

Minelab запазва 

правото да отговаря на 
продължаващи 
технически напредък 
чрез въвеждане 
промени в дизайна, 
оборудване и 
технически средства и 
функции по всяко време. 
За най-актуалните 

спецификации за 

EQUINOX 600 и 800 

посетете 

www.minelab.com. 
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WM 08 Спецификации  

Wireless Operating Range Up to 5 metres (15-feet) 
 

Weight 65 g (2.3 oz) 
 

Dimensions 59 mm × 59 mm × 27 mm (2.3" × 2.3" × 1.1") 
 

Charging Time Approximately 3 hours 
 

Battery Internal rechargeable Lithium-ion battery 
 

Battery Life Approx. 18 hours 
 

Operating Temperature Range -10°C to +50°C (+14°F to +122°F) 
  

Storage Temperature Range -20°C to +50°C (-4°F to +122°F) 
  

Charging Temperature Range 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 
  

Waterproof No 
 

Wireless Technologies Wi‑Stream™ 
 

Software Upgradeable No 
 

Detector Compatibility EQUINOX Series 
 

ML 80 Wireless слушалки спецификация  

Bluetooth® Version V4.1 
 

• Headphones
• Hands-free

Bluetooth® Modes Supported 
• A2DP
• AVRCP
• aptX™
• aptX™ Low Latency

Bluetooth® Chipset CSR8670 with aptX™ | aptX™ Low Latency 
 

Wireless Operating Range Up to 10 metres (30-feet) 
 

Weight 221 g (7.8 oz) 
 

Dimensions (unfolded) 210 mm × 160 mm × 80 mm (8.3" × 6.3" × 3.2") 
 

Battery Internal rechargeable Lithium-ion battery 
 

Battery Life 
Detecting: Approximately 28 hours 

Standby:   Up to 180 hours 

Charging Time Approximately 3 hours (When charging via a >1.7A @ 5V USB port) 
 

Operating Temperature Range -10°C to +50°C (+14°F to +122°F) 
  

Storage Temperature Range 0 to +60°C (32°F to +140°F) 
  

Charging Temperature Range 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 
  

Waterproof No 
 

Wireless Technologies Bluetooth® | aptX™ Low Latency 
 

Other Accessories 3.5 mm (1/8‑inch) detachable auxiliary cable  

Software 
Ъпдейти 
Сензорът от серия 
EQUINOX има възможност 
да приема софтуерни 
актуализации чрез USB и 
XChange 2 (съвместим с 
Windows или Mac OS). 

Посетете www.minelab.com за 

актуализиран софтуер и 

инструкции за инсталиране 

на EQUINOX.
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ВНИМАНИЕ:  

Преди да сглобите, зареждате или използвате детектора си за първи път, моля, прочетете важната правна 
информация за безопасност в това ръководство. Използването на този уред от деца на възраст под 8 
години е забранено. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и от хора с 
намалени физически или умствени способности, ако те са били под наблюдение или инструкции относно 
използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите, свързани с него. Почистването и 
поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

NOTE: Class B Devices 

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на 
ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от 
Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да 
осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна 
инсталация. 

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва 
радиочестотна енергия, а ако не е инсталирано и използвано в 
съответствие с 

инструкциите, може да причини вредни смущения в 
радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да 
има смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване 
причинява вредни смущения в радиото или телевизионното 
приемане, което може да се определи, като се изключи и включи 
оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира 
смущенията чрез една или няколко от следните мерки: 

• Преориентирайте или преместете приемната антена 

• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника 

• Свържете оборудването към електрически контакт, различен от
този, към който е свързан приемникът 

• Консултирайте се с дилъра или с опитен радио / телевизионен 
техник за помощ 

Bluetooth® aptX ™ ниска латентност 

Детекторът EQUINOX използва протокола Bluetooth® aptX ™ Low 
Latency за аудио компресия, за да осигури превъзходно безжично 
аудио изживяване.  

Моля , отбележете: 

Тъй като може да има разнообразие от опции за този детектор, 
оборудването може да варира в зависимост от модела или 
артикулите, поръчани с вашия детектор. Някои описания и 
илюстрации също могат да се различават (в това ръководство) 
от точния модел, който сте закупили. В допълнение, Minelab си 
запазва правото да отговаря на текущия технически прогрес, 
като внася промени в дизайна, оборудването и техническите 
характеристики по всяко време. 

Minelab®, EQUINOX®, Multi-IQ®, Wi-Stream ™, 5F × 8 ™ и 3F × 
3 ™ са търговски марки на Minelab Electronics Pty. 

Знакът и логата за Bluetooth® са регистрирани търговски марки, 
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива 
марки от Minelab е лицензирано. 

Qualcomm® aptX ™ е продукт на Qualcomm Technologies 
International, Ltd.  

Това произведение е лицензирано съгласно международния 
лиценз Creative Commons Attribution-
NonCommercialNoDerivatives 4.0. За да видите копие на този 
лиценз, посетете: 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 © MINELAB ELECTRONICS PTY LTD.

4901-0249-1 



Australia & Asia Pacific Europe & Russia North, South& Central America Middle East & Africa 
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minelab@minelab.com.au minelab@minelab.ie minelab@minelab.com minelab@minelab.ae 



УърлДДетекторс ЕООД    
Официален дистрибутор на Minelab за България 

            Магазин  –  1404 гр. София, бул. България 53

Работно време:                     Понеделник   09:00  -  18:00 ч. 
             Вторник           09:00  -  18:00 ч. 

                  Сряда                09:00  -  18:00 ч. 
                  Четвъртък       09:00  -  18:00 ч. 
                  Петък                 09:00  -  18:00 ч. 
                  Събота               Почивен ден 
                  Неделя               Почивен ден 

тел: 02 8505092 
мобилен: 0895 520 363   

0888 509 001 




