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 1   ВЪВЕДЕНИЕ
 1.1 ПРЕДГОВОР
Уважаеми клиенти,

нашите инженери, менеджерите, обучавщите и помощния персонал в OKM GmbH биха искали да 
ви благодарят за покупката на металдетектор Pulse Nova.

Импулсният индукционен детектор Pulse Nova работи на принципа на чувствителен към времето 
осцилатор, който произвежда променлив ток, който преминавайки през сондата, създава 
променливо магнитно поле. Това променливо магнитно поле създава вихров ток, който може да 
засече електропроводим метал. Той използва индукцията на енергиен импулс с високо 
напрежение, за да идентифицира наличието на тези метали.

Pulse Nova е в състояние да локализира заровени обекти в различни структури без да се налага да 
разкопава целия терен. Лесната и гъвкава работа с Pulse Nova може лесно и бързо да даде 
възпроизводими резултати.

Нашият екип от специалисти гарантира, че нашите продукти са под периодичен контрол. 
Специалистите се опитват да внедрят нови разработки по отношение на по-нататъшни 
подобрения.

Чрез закупуване или използване на някой от нашите продукти, ние не можем да гарантираме, че 
по време на вашето търсене ще постигнете успех. Разпознаването на скрити и заровени предмети 
зависи от различни фактори. Както може би знаете, има различни типове почви по целия свят. 
Променливите свойства на почвата могат и ще възпрепятстват и променят крайните измервания 
на сканиранете зони. Зони с екстремно количество подпочвени води, различни глини, пясъци и 
влажни почви ще затруднят сканирането и могат да намалят шансовете за засичане на обект на 
голяма дълбочина.

За повече информация относно това къде е използвано и експлоатирано нашето оборудване, моля, 
посетете нашия уебсайт. Нашето оборудване непрекъснато се тества и когато има подобрения или 
надстройки, ние ще ги изброим и на нашия уебсайт.

Необходимо е нашата компания да защити нашите разработки и цялата информация, научена по 
време на фазите „Изследване и развитие“ при създаването на нашата технология. Стремим се да 
останем в дадените рамки на законодателството, патентите и регистрацията на търговски марки.

Моля, отделете време, за да прочетете това ръководство и да се запознаете с работата, 
функционалността на детектора Pulse Nova. Ние също така предлагаме обучение в нашата 
фабрика. Стремим се да поддържаме световна дилърска мрежа за помощ и поддръжка. Моля, 
посетете нашия уебсайт за повече информация.

ВЪВЕДЕНИЕ
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1.2 ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ
Преди да използвате Pulse Nova и неговите аксесоари, моля, прочетете внимателно следните 
инструкции. Тази инструкция дава информация за това как да използвате детектора и за местата, 
където трябва да се вземат предпазни мерки.

1.2.1 Общи бележки
Тъй като това е електронно устройство, Pulse Nova трябва да се третира внимателно, както с всяко 
друго електронно устройство. Всяко неспазване на дадените предпазни мерки или използване за 
цели, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до повреда на технологичния 
блок и/или неговите аксесоари или свързани компоненти.

Устройството има вграден модул против подправяне, който ще унищожи уреда, ако бъде отворен 
неправилно. Във вътрешността на уреда няма части, които могат да бъдат обслужвани от крайния 
потребител.

1.2.2 Възможни опасности за здравето
Ако се използва правилно, това устройство обикновено не представлява опасност за здравето. 
Според съвременните научни познания високочестотните сигнали не са вредни за човешкото тяло 
поради ниската им мощност.

1.2.3 Околна среда
Когато премествате това устройство от студено на по-топло място, внимавайте за конденз. Не 
работете с уреда, докато възможната кондензация не се изпари. Уредът не е устойчив на 
атмосферни влияния или вода. Влагата в електрониката може да унищожи уреда.

Избягвайте силни магнитни полета, които могат да възникнат на места, където има големи 
електрически двигатели или неекранирани високоговорители. Опитайте се да избягвате 
използването на това оборудване в рамките на 50 метра от този тип оборудване.

Метални предмети по земята, като консервни кутии, пирони, винтове или отломки, могат да 
повлияят на данните от сканирането и да представят отрицателни резултати. Също така е 
добре да премахнете всички метални предмети, като мобилен телефон, ключове, бижута и т.н.... 
Не носете ботуши със стоманени подметки.

1.2.4 Волтаж 

Тук е важно да спазвате посочения диапазон от стойности. Използвайте само одобрени зарядни 
устройства, батерии и акумулаторни батерии, които са включени в  доставката.

1.2.5 Коректност на данните
Грешки в данните могат да възникнат, ако:

• нивото на устройството или на батериите е твърде ниско,
• кабелите са твърде дълги,
• уредът работи в близост до устройства, които изпращат смущения
• атмосферни условия (електрически бури, светкавици и др.).

1.3 ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ
В този раздел ще научите как да поддържате вашия детектор с всички включени аксесоари, за да  е в 
добро състояние дълго време и да получите добри резултати по време на търсене.

Следният списък показва какво трябва да избягвате:

• проникване на вода
• силни замърсявания и прахови отлагания
• тежки удари
• силни магнитни полета
• висок и дълготраен топлинен ефект

За да почистите устройството си, моля, използвайте чист и сух мек парцал или кърпа. За да 
избегнете повреда, транспортирайте устройството и аксесоарите винаги с внимание.

Преди да използвате вашия Pulse Nova, моля, уверете се, че всички батерии и акумулатори са 
напълно заредени. Също така не позволявайте на батериите да се разредят напълно, преди да ги 
презаредите. По този начин вашите батерии ще имат дълъг и издръжлив живот. Когато уредът не 
се използва, презареждайте батериите на всеки 3 месеца.

За зареждане на външните батерии използвайте само одобрените 
зарядни устройства, които влизат в доставката.

1.4 ОПАСНОСТ ОТ ВЗРИВ ПРИ РАЗКОПКИТЕ
За съжаление, последните две световни войни също направиха земята на много места по света 
потенциално експлозивна купчина скрап. Множество от тези смъртоносни реликви все още са 
заровени в земята. Не започвайте да копаете веднага да копаете, когато получите сигнал. Първо, 
наистина може да нанесете непоправими щети на наистина рядката находка, и второ, има 
вероятност обектът да реагира един вид обидно и да отвърне на удара ви.

Обърнете внимание на цвета на земята близо до повърхността. Червения цвят на почвата означава 

Никога не използвайте основното захранване 115/230 волта!
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че има следи от ръжда. Що се отнася до самите находки, определено трябва да обърнете внимание 
на тяхната форма. Извити или кръгли предмети не са интересни, те могат да са пръстени или 
малки колчета. Същото важи и за  боеприпасите, куршумите и снарядите. Оставете тези амуниции 
там, където сте ги засекли и не ги докосвайте. Най-важното не носете нищо от тях вкъщи. Тези 
устройства са използвали бушони, киселинни и топкови предпазители. Тези компоненти са 
ръждясали с течение на времето и най-малкото движение може да доведе до тяхно счупване и 
задействане. 

Преместването на такъв обект може да накара тези кристали да произведат триене, което да доведе 
до експлозия. Ако попаднете на такива реликви, маркирайте мястото и не пропускайте да 
съобщите за находката в полицията. Такива предмети винаги представляват опасност за живота на 
туристи, пешеходци, фермери, деца и животни.

1.5 ГРИЖА И УПОТРЕБА НА ДЕТЕКТОРА
Pulse Nova е здрав детектор, но не е проектиран да издържа на злоупотреба. Когато се грижите за 
вашия Pulse Nova, има няколко важни правила, които трябва да следвате.

• НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ за да се отървете от храстите и да местите камъни с детектора.
• НЕ потапяйте детектора във вода и не я използвайте, докато вали или е мокра.
• НЕ го оставяйте през нощта, където може да се образува роса върху него.
• НЕ го съхранявайте на места, които могат да станат изключително горещи.
• НЕ го оставяйте в багажника на автомобил, където могат да се повиши температурата.
• НЕ пръскайте смазочни материали или какъвто и да е вид почистващи препарати,
разтворители, уплътнители или други химикали във или върху електронните части и
превключвателите.
• НЕ се опитвайте да модифицирате или ремонтирате електрониката на детектора, тъй като
това ще анулира гаранцията на вашия детектор.
• Почиствайте уреда си с мека суха или леко влажна кърпа, за да премахнете праха и
остатъците от употреба.
• Използвайте детектора с подходящия OKM Power Pack.

Гаранцията не покрива щети в резултат на злополука, небрежност или злоупотреба.

1.6 ЗАЩИТА НА ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ
Често търсачите се разочароват, когато техният нов детектор става все по-малко чувствителен и 
изглежда е загубил част от първоначалната производителност. Можете да предотвратите това да се 
случи, като следвате тези основни указания за грижа и защита:

• Работете с вашия детектор точно както е препоръчано в това ръководство.
• Използвайте само OKM Power Pack или други одобрени захранващи устройства.
• Кабелът на търсещата сонда е свързан твърдо към нея и е защитен от облекчаване на
напрежението. Проверявайте облекчаването на напрежението, за да се уверите, че е здраво
закрепено и е непокътнато.
• Дръжте кабелите правилно навити около самия стик и ги пазете по време на работа. Дискетните,
притиснати или повредени кабели могат да се късат, което да доведе до ненужна смяна на
сондата.
• Чистете внимателно търсещата сонда, особено когато работите около скали и основи на сгради.
Избягвайте да я удряте в твърди предмети и повърхности.
• Дръжте търсещата сонда на 2,5 см над земята по време на работа, особено когато сте на
територияс много чакъл или твърда, камениста мръсотия.
• Сондата е водоустойчива и може да бъде потопена в прясна или солена вода. След като е била
използвана в солена вода я изплакнете, за да няма корозия после.
• Електрониката не е водоустойчива. По този начин винаги предотвратявайте навлизането на
влага или вода в контролния корпус и никога не позволявайте на кабелните конектори да бъдат
потапяни във вода.
• Ако работите във или близо до водата, използвайте защитена устойчива на атмосферни влияния
торбичка или найлонов плик, за да покриете корпуса на управлението..
• След всяка употреба почиствайте детектора с мека кърпа, за да отстраните прахта и влагата.
• Когато транспортирате детектора в кола в горещо време, съхранявайте го на пода на купето за
пътници, ако е възможно. Използването на чанта за носене осигурява допълнителна защита. Във
всеки случай никога не позволявайте на детектора да се търкаля незащитен в багажника или
задната част на пикап.
• Защитете вашия детектор от прах, влага и екстремни температури по време на съхранение.
• Когато го изпращате, използвайте оригиналната фабрична картонена кутия или подобен кашон
и осигурете достатъчно подплата около всичките части.
• Отнасяйте се с вашия детектор както с всеки чувствителен електронен инструмент. Въпреки че е
проектиран да издържа доста натоварвания, правилната грижа е от съществено значение.
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 2   ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническите спецификации са средни стойности. По време на работа са възможни леки отклонения.

2.1 БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Размери (Д x Ш x В)
Тегло
Вход (макс.)
Safet Clay ss
Време на работа (напълно зареден, 25°C)
Време за зареждане при 19 V
Обратна връзка
Работна температура
Температура на съхранение
Водоустойчив

2.2 ТЕЛЕСКОПИЧЕН СТИК 
Размери (L x W x H)
Тегло

180 x 115 x 70 mm
0.64 kg
4.8 - 20 V DC, 3.16 A, 20 W 
IP40
около. 8 часа
около.3 часа
акустична
0° C to +40° C
-20° C to +70° C
Не

630–1023 x 115 x 200 mm 
0.90 kg

 2.3 ТЪРСЕЩА СОНДА DELTA38 / OMEGA38 
Диаметър
Височина
Дължина на кабела 
Тегло
Технология
Водоустойчива

 2.4 ТЪРСЕЩА СОНДА DELTA18 / OMEGA18 
Диаметър
Височина
Дължина на кабела 
Тегло
Технология
Водоустойчива

 2.5 РАМКА XI104
Разглобено състояние (D x L)  
Тегло   
Сглобен (L x W x H)  
Тегло  
Технология
Водоустойчива

Ø 375 mm
45 mm
около1.50 m
около  0.8 kg
Bifilar Mono Сонда
Високоволтна пулсова индукция, Да

Ø 175 mm
45 mm
около 1.50 m
около 0.38 kg
Bifilar Mono Сонда
Високоволтна пулсова индукция, Да

Ø 130 x 1120 mm
около 3.26 kg
1040 x 1040 x 60 mm
около 2.35 kg
Мono сонда
Високоволтна пулсова индукция, Не

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

 3   КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

В този раздел обясняваме повече за основното използване на всички контролни 
елементи за металдетектора Pulse Nova. Всички конектори, входове и изходи са обяснени 
подробно. 

Блок за 
управлениеПрикачащо се 

LED фенерче

Телескопичен
 стик

Търсеща сонда
Delta 38

Сглобен металотърсач със стандартна търсеща сонда Delta38

• Сондата е монтирана в долната част на телескопичния стик.
• Контролният блок трябва да бъде прикрепен точно под самия 
подлакътник.



9 / 22

 3.1 БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Бутон за регулиране 
на чувствителността 

Примка за 
ремъка

Изход за 
сондата

Изход за  
зареждане

LED 
индикация
за зареждането 

Гнездо за зарядното устройство / Светодиод за зареждане: Когато заряда на батерията е твърде 
ниско – което се сигнализира с нисък троен звук на все по-кратки интервали – трябва да я 
презаредите, като свържете подходящото зарядно устройство към гнездото за зареждане. Докато 
зареждането е в ход, светодиодът ще свети оранжево. Веднага след като светодиодът за зареждане 
изгасне, батерията е напълно заредена. Пълни подробности за зареждането на уреда ще намерите в 
глава "4.1 Зареждане на контролния блок" на страница 13.

Гнездо за търсеща сонда: Свържете конектора на търсещата сонда в това гнездо, преди да 
включите детектора. Без значение дали използвате стандартните сонди за търсене или рамката , 
това е мястото, където те се свързват с детектора.

Плъзгаща се плоча: Тази част се използва за монтиране на контролния блок към телескопичния 
стик. Благодарение на вградения магнит, контролният блок ще се задържи на място, когато е 
прикрепен. Прочетете глава "4.2 Монтиране на контролния блок" на страница 14, за да научите 
повече за сглобяването и разглобяването на контролния блок.

Гнездо за слушалки: Ако не искате да използвате Bluetooth слушалки, можете да използвате и 
кабелни слушалки, като ги включите в гнездото за слушалки. Веднага след като са свързани 
слушалките, вътрешният високоговорител ще бъде деактивиран.

Примка за ремък за носене: Когато използвате рамковата сонда, се препоръчва да отделите 
контролния блок от самия стик и вместо това да прикрепите ремъка за носене. За да направите 
това, просто закачете карабинера в двете примки и носете уреда около врата си (вижте глава "4.6 
Сглобяване на рамката" на страница 17).

Плъзгаща се плоча
с магнит

Бутон за стартиране на 
детектора с LED индикация

Примка за 
ремъка

Бутон за 
регулиране 
на звука

Изход за                
слушалки 
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Бутон за 
чувствителност 

Бутона за захранване с 
LED индикация

Бутон за 
регулиране на 
звука 

Бутон за стартиране със светодиод: Натиснете бутона за стартиране, за да включите контролния 
блок. Първоначално самия светодиод ще започне да мига за около 2 секунди, преди да остане 
постоянно зелен. Ако светодиодът мига бързо, преди да се изключи, вътрешната батерия е твърде 
слаба и трябва да бъде заредена (вижте глава "4.1 Зареждане на контролния блок" на страница 13).

Ако използвате Bluetooth слушалки, виждате тяхното състояние на сдвояване, като погледнете 
работния светодиод на самите слушалки. Ако светодиодът свети синьо, слушалките са правилно 
свързани и са готови. Повече подробности за Bluetooth слушалките и светодиодните им индикации 
можете да намерите в глава "3.4 Bluetooth слушалки" на страница 12.

За да изключите контролния блок, натиснете бутона за захранване за поне 3 секунди, докато самия 
светодиод изгасне.

Бутон за чувствителност (сивата капачка): Това копче се 
използва за регулиране на чувствителността. Колкото по-
високо нивото, толкова по-дълбоко може да откриете 
заровените обекти, обаче може да има повече шум и 
смущения.

Завъртането на копчето наляво намалява чувствителността, 
а завъртането на дясно повишава чувствителността. Ако 
стойността достигне своя минимум или максимум, 
допълнителното завъртане в същата посока няма да има 
намаляващ или увеличаващ ефект. В този случай ще чуете 
двоен тон, който показва, че сте достигнали края на 
диапазона на настройката.

Ако звук  на детектора стане шумен, можете да извършите 
баланс към почвата, като натиснете копчето за 
чувствителност надолу. Прочетете глава "Балансиране към 
почвата" за повече подробности.

Копче за силата на звука (черната капачка): Това копче 
регулира силата на звука на самия детектор. Завъртането 
наляво намалява силата на звука, а завъртането на дясно 
увеличава силата на звука. Ако стойността достигне своя 
минимум или максимум, допълнителното завъртане в 
същата посока няма да има намаляващ или увеличаващ 
ефект. В този случай ще чуете двоен тон, който показва, че 
сте достигнали края на диапазона на настройка.

В случай, че искате да свържете Bluetooth слушалки, може 
да използвате за тази цел копчето за звука. Моля, 
прочетете глава "Сдвояване на нови Bluetooth слушалки" за 
повече информация.
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 3.2 ТЕЛЕСКОПИЧЕН СТИК
Телескопичния стик е връзката между контролния блок и търсещата сонда. Само рамката  се 
използва без дадения телескопичен стик.

Монтаж на сондата: Тук монтирате избраната от вас сонда към телескопичния стик. Прочетете 
глава "Монтаж на търсещата сонда" за подробности.

Скоба на плъзгача: Скобата на плъзгача служи за фиксиране за контролния блок. Прочетете 
глава "4.2 Монтиране на контролния блок" на страница 14, за да научите повече за монтирането 
на контролния блок към телескопичния стик.

Дръжка/ Подлакътник: Докато ръката ви държи ръкохватката, лакъта ви трябва да лежи в 
подлакътника. 

Фиксатори: Използвайте тези 
фиксатори, за да удължите или свиете 
телескопичния стик. Отворете 
фиксатора, за да разхлабите връзката и 
го затегнете, след като съответно 
регулирате дължината.

Повече подробности в глава "4.4 
Регулиране на телескопичния стик" на 
страница 15.

 3.3 ТЪРСЕЩИ СОНДИ
Металотърсачът OKM Pulse Nova се предлага (в зависимост от закупения пакет) с няколко 
търсещи сонди в различни размери:

• 38 cm Търсеща сонда: за стандартни цели
• 18 cm Търсеща сонда: за откриване на малки обекти близо до повърхността на земята
• Рамка: за откриване на големи обекти на по-голяма дълбочина

Съединител: Той трябва да бъде включен в гнездото за сондата на контролния блок.

Фиксатор за контролния блок 

Дръжка

Фиксатор Фиксатор

Връзка към сондата

Съединител

Адаптер 
за самия
стик 

Tab Lock 
(unlocked)

Tab Lock 
(locked)

Подлакътник
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3.4 BLUETOOTH СЛУШАЛКИ
Металдетекторът Pulse Nova може да работи с всякакви Bluetooth слушалки OKM, които поддържат 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) със SBC или aptX LL (ниска латентност) кодек. Вашият 
металотърсач Pulse Nova се предлага с предварително конфигурирани OKM Bluetooth слушалки. 

Оригиналните Bluetooth слушалки OKM, които влизат в доставката, вече са сдвоени с детектора. За да 
свържете успешно слушалките си с контролния блок, поставете слушалките близо до детектора и 
следвайте тези стъпки:

1. Включете контролния блок и изчакайте, докато  светодиода започне да свете постоянно в 
зелено.
2. Включете вашите OKM Bluetooth слушалки.
3. След кратко време светодиодът ще се промени от зелен в син, за да покаже успешна Bluetooth 
връзка.

Веднага след като Bluetooth връзката между контролния модул и слушалките бъде установена, 
вътрешният високоговорител ще бъде деактивиран. Гнездото за слушалки няма да бъде 
деактивирано, така че всички кабелни слушалки, които са свързани към контролния блок ще 
работят независимо.

 3.4.1 Сдвояване на нови Bluetooth слушалки
За да работите с металотърсача Pulse Nova с други безжични Bluetooth слушалки OKM, първо 
трябва да сдвоите новите си слушалки с контролния блок. Поставете слушалките близо до 
детектора и изпълнете следните стъпки:

1. Включете контролния блок и изчакайте, докато работният светодиод започне да свети постоянно в 
зелено.
2. Включете вашите Bluetooth слушалки.
3. Активирайте режима на сдвояване на новите си Bluetooth слушалки (вижте ръководството за 
слушалките).
4. Натиснете и задръжте копчето за силата на звука на контролния блок, докато светодиода започне да 
мига в синьо.
5. Веднага след като светодиода започне да свети постоянно в син цвят, това ще покаже успешна Bluetooth 
връзка.
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 4   МОНТАЖ

След като разопаковате своя металдетектор Pulse Nova за първи път, вие го сглобявате и подготвяте за първа употреба. 
Ето стъпките, които трябва да следвате.

  4.1 ЗАРЕЖДАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
Контролният блок съдържа вътрешна батерия, която трябва да се презарежда редовно, за да се гарантира правилното 
функциониране на детектора. Металотърсачът има два начина да покаже изтощена батерия:

• След включване на напълно зареден контролен блок,  светодиода ще свети постоянно в зелено.
В случай, че вътрешната батерия е твърде разредена,  светодиода ще мига в зелено и след това
отново ще се изключи. Изобщо няма да можете да включите детектора.

• Когато вътрешната батерия се изтощи, докато работите с детектора, ще чуете нисък троен тон
на все по-кратки интервали. Този  уникален тон ще се повтаря, за да ви информира за
състоянието на изтощената батерия, докато контролният блок не се изключи.

Презаредете батерията, като свържете захранващото устройство или OKM Power Pack.

Светодиодът за зареждане показва текущото състоянието на процеса на зареждане:

• Светодиодът за зареждане свети оранжево по време на зареждането.
• Светодиодът за зареждане се изключва веднага след като процесът на зареждане приключи.

Когато металдетекторът се е свързан с външната батерия, вътрешната батерия автоматично ще се 
презарежда. Може да се случи следното: светодиодът за зареждане да е оранжев цвят през 
повечето време, тъй като процесът на зареждане протича непрекъснато.

Зарядно устройство

Външна батерия
МОНТАЖ
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4.2 МОНТИРАМЕ БЛОКА НА УПРАВЛЕНИЕТО
Има два начина за носене на контролния блок по време на търсене:

• прикрепен към ремъка за носене
• монтиран към телескопичния стик

И двата метода ще бъдат обяснени в следващите раздели.

4.2.1 Фиксиране към ремъка за носене
Каишката за носене е прикрепена към блока за управление, когато използвате рамката.

Закачете карабините на ремъка за носене в бримките на контролния блок.

4.2.2 Монтиране на контролния блок
Когато използвате 18 cm или 38 cm сонди, контролният блок може да бъде монтиран към 
телескопичния стик.

1 2
Поставете плъзгащата плоча на 
контролния блок директно в скобата на 
плъзгача на телескопичния стик.

Натиснете го силно в скобата, докато чуете 
щракване.

След като контролният блок е прикрепен към телескопичния стик, можете да продължите да 
монтирате търсещата сонда.

За да демонтирате контролния блок, първо издърпайте контролния модул надолу и след това 
го издърпайте от скобата на плъзгача:

1 2
Издърпайте контролния блок надолу. Издърпайте контролния блок от скобата на плъзгача.
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4.3 МОНТАЖ НА ТЪРСЕЩАТА СОНДА
Сглобяването на търсещата сонда към телескопичния стик е много 
лесно.

1 2
Отвийте болта от самия стик. Уверете се, че 
гумените шайби са поставени в долната част на 
самия стик.

Поставете стика между ушичките на сондата. 
Фиксирайте връзката с болт.

Поставете жака на сондата към буксата на 
блока за управлението. 

  4.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА СТИКА 
Дължината на телескопичния стик може да се регулира според собствената ви височина. 
Регулирайте дължината за собствения си комфорт.

Използвайте тези фиксатори за да 
разхлабите връзката между 
стиковете. 

2
Изберете желаната от вас дължина.

Регулирането на дължината е важно: За да 
избегнете напрежението на мускулите и да 
изпитвате повече комфорт при работа с 
детектора, е от съществено значение.

Синдата трябва да е близо до повърхността на 
земята, при това без да я докосва.

1
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4.5 МОНТИРАНЕ НА ФЕНЕРЧЕТО

1 2 3 4
Поставете LED фенерчето в държача... ... и го фиксирайте с гумената лента. Поставете държача за фенерчето върху плочата 

                                                                                                 и я натиснете внимателно, за да я фиксирате.

Можете да свалите фенерчето с помоща на  
гумената лента (вижте стъпки 1 и 2), напр. за 
зареждане.

Металдетекторът Pulse Nova включва LED фенерче, което може да бъде прикрепено към телескопичния 
стик. Това е много полезно за нощни претърсвания или за работав в тъмни стаи.
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  4.6 МОНТАЖ НА РАМКАТА

1 2 3 4
Извадете  рамката от транспортната тръба. 
Разопаковайте всички компоненти и ги 
поставете на земята.

Разгънете внимателно сегментите й и ги 
поставете  на пода, за да образувате квадрат с 
щипките за колан, сочещи нагоре.

Сглобете рамката, като поставите всеки край в 
съседната ъглова част.

Всеки сегмент е оборудван с щипка за колан за 
монтиране на ремъците за носене. Можете да 
промените позицията на щипките, за да я 
настроите според вашите индивидуални нужди.

Ремъците трябва да бъдат прикрепени към 
рамката, за да я носите.

Рамката може да се носи от 2 души. Или от 1 човек, като кръстоса презрамките и ги носи през раменете си.
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 5   ИЗМЕРВАНЕ
Тази глава дава практически инструкции за общата процедура за сканиране.  Различните методи и 
процедури ще бъдат обяснени подробно.

В този раздел ще научите повече за различните режими на работа на Pulse Nova. Всяка функция е 
обяснена в следващите подраздели.

Металдетекторът Pulse Nova е импулсен индукционен металотърсач. Pulse Nova е напълно 
автоматичен по отношение на това коя търсеща сонда е прикрепена. Без значение дали е малката  
или голямата, устройството знае къде един вид какво да прави.

Процесът на търсене се извършва с помощта на вихров ток. Вихровият ток използва 
електромагнитна индукция, за да създаде реакция в металите. Тази реакция в металния обект 
създава електрическа проводимост или аномалия, която всъщност нарушава протичането на тока. 
Когато това смущение се засече, детекторът съобщава за аномалията.

Променливия ток в сондата генерира променящо се магнитно поле. Колкото по-голяма е сондата, 
толкова по-голямо е полето. Всъщност с голямо поле могат да се намерят само по-големи 
елементи. При използване на по-малка намотка полето също е по-малко, което позволява 
откриването на по-малки елементи. Всичко това се прави чрез отчитане на вариациите в 
магнитното поле, което се създава от самите сонди. След като даден елемент бъде засечен, оставете 
време за възстановяване или достатъчно време за създаване на друго магнитно поле.

ИЗМЕРВАНЕ
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5.1 ДЪЛБОЧИНА НА ЗАСИЧАНЕ

На теория, колкото по-голям е предметът и колкото по-дълго е бил в земята, толкова по-дълбоко 
може да бъде открит. Импулсния индукционен детектор създава скокове на високо напрежение, 
и ги изпраща в земята, създавайки голямо магнитно поле. Предмети с електрическа проводимост 
ще изкривят това магнитното поле, карайки детектора да реагира на тези промени. Това в 
комбинация с размера на сондата ще повлияе на крайната възможна дълбочина.

Различните почви и слоеве в почвата също ще повлияят на крайната дълбочина на детектора. 
Използването на импулсен индукционен металотърсач ви позволява да търсите в почви с по-
висока магнитна проницаемост (силно минерализирана) или чувствителност в сравнение с други 
почви.

Въздушните тестове обикновено могат да засекат метален обект, два пъти по-голям от размера на 
сондата. Ето някои дълбочини на обекта според измерването във въздуха:

Сонда Delta18 и 
Omega18

Сонда Delta38 и 
Omega38

Рамка
Xi104

Самородно злато ø 5 mm 18 cm 17 cm -
Златна монета ø 20 mm 23 cm 25 cm -
Златен пръстен ø 22 mm 17 cm 34 cm -
Сребърна монета ø 24 mm 22 cm 35 cm -
Сребърна монета ø 40 mm 31 cm 45 cm -
1 EUR монета 28 cm 43 cm -
Кенче 0,5 l 65 cm 110 cm 155 cm
Туба 20 l 115 cm 180 cm 255 cm
Стоманена туба DIN 210 115 cm 180 cm 310 cm

5.2 БАЛАНСИРАНЕ КЪМ ПОЧВАТА
Балансът към почвата на детектора Pulse Nova е задължителен за правилната работа на уреда. По-
голямата част от балансирането се извършва автоматично, останалата част с просто натискане на 
бутон.

Когато звуковите сигнали на металдетектора станат шумни и започнат да трептят, дори ако няма 
метал под търсещата сонда, тогава трябва да извършите баланс. Повторен баланс също е 
необходим, когато условията на земята се променят бързо.

Натиснете и задръжте копчето за 
чувствителност на контролния блок, за да 
повторите балансирането на детектора.

Дръжте копчето натиснато надолу, докато 
детекторът затихне. Можете да повтаряте тази 
процедура от време на време, за да получите 
най-добри резултати.
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 5.3 РАБОТА С ДЕТЕКТОРА
Устройството трябва да се мести бавно над земята или над зоната, която ще бъде сканирана. Важно 
е да държите детектора на точната височина по време на сканирането. Ако уредът е твърде близо 
до земята, е възможно сондата да получи обратна връзка от самата земя. Ако това се случи, просто 
я завъртете малко по-високо над земята.

1 секунда = приблизително време, необходимо за да преместите сондата от едната страна на 
другата.

Практикувайте плавно движение на сондата от едната към другата страна, като я държите близо до 
земята по време на всеки замах. Всяко преминаване на намотката трябва да отнеме приблизително 
1 секунда отдясно наляво, 1 секунда за връщане отляво надясно. Вървете бавно напред. Правете 
малки стъпки, не по-големи от половината от нормалната крачка. Уверете се, че всяко 
преминаване на сондата припокрива последното поне с половината. Не повдигайте сондата в края 
на всяко замахване. Дръжте я близо до земята и на една и съща височина през цялото време.

За да свикнете е необходимо известна време да отделите на практиката. Отпуснете се и дръжте 
удобно детектора. Преждевременната умора може да бъде резултат от това, че  държите дръжката 
твърде здраво, неправилно е регулиран самия стик или подлакътника е фиксиран грешно. 
Отрегулирайте дължината на стика и фиксирайте правилно подлакътника за да ви е удобно на вас. 

 5.4 РЕЖИМ ПИН-ПОЙНТЕР
След като бъде засечен един обект, завъртете се и направете един взмах докато не чуете сигнала. 
Направете една въображаема линия къето започва и изчезва сигнала. Мястото, където сигнала 
започва да се чува по-ясно, там е границата на зарвения предмет. 

Преместете детектора от позиция 1 над самата аномалия, след това отидете на позиция 2 и 
повторете процеса. Когато това го направите от всичките страни, ще знаете точно колко е дълъг и 
широк обекта.

1 second

Позиция 1

Позиция 2
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 6   ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
В тази глава ще обсъдим често задавани въпроси.

Най-често срещаният проблем е, че батерията е изтощена или се нуждае от зареждане. Във всеки 
случай се уверете, че батерията е напълно заредена.

Въпроси Отговори
Защо е толкова трудно да се 
балансира детектора?

• Сондата е близо до почвата, докато регулирате нивото на
чувствителността.

• Може да сте твърде близо до някакви електрически уреди.
• Уверете се, че вашата почва, където балансирате уреда, е

чиста.

Защо чуваме сигнал, но не 
намиране никакъв предмет?

• Сондата ви се намира близко до почвата и това
причинява странични сигнали.

Първо има сигнал, след това 
той изчезва?

• Балансирайте детектора, сигурно сте го балансирали на
полето, след това сте го рестартирали без да извършите
баланса отново.

• Размера на засечение предмет е прекалено малък.

Аз чувам сигнал, обаче след 
това не мога да го засека?

• Вероятно сондата да е докоснала земята или сте я
чукнали в някой камък.

Не чувам никакви сигнали? • Проверете нивото на звука  и дали сондатае свързана с
детектора.

• Вижте дали някъде по кабела на сондата няма
наранявания.

• Балансирайте отново детектора.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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