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" Еquinox е една чудесна машина! Всеки път 
ме изненадва с нови находки на тежки 
терени и паркове."
– Mark Williams, Australia

"Ако сте на голям и обширен плаж и искате да 
го претърсите възможно най-бързо, то 
бързата скорост на възстановяване на 
Equinox със сигурност ще ви помогне."
– Gary Drayton, USA

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

Етичен кодекс на 
един търсач на 
съкровища:

• Уважавай частната 
собственност.

• Спазвай всички закони.

• Винаги искан оърво 
разрешение за търсене 
на чужд терен.

• Никога не разрушавай 
изторическите находки.

• Не наранявай 
растителността.

• Винаги запълвай дупките 
след себе си.

Добре дошли! 

Поздравления за покупката на детектора Equinox.

Нашето хоби е популярно по целия свят и в същото време често носи и печалба. След 
като напълно овладеетес работата на вашия детектор Equinox, вие ще станете един от 
тези които намират самородно злато, монети и други съкровища.

Самият детектор Equinox e високопроизводителен детектор с инновативната 
технология на Minelab Multi-IQ. С помоща на това упътване, Вие лесно и бързо ще 
научите основите и всички детайли относно работата с детектоара.
Ние, от Minelab ви пожелаваме много успешни излети.

За повече информация и актиални предложения можете да посетите нашия сайт
www.minelab.com   www.worlddetectors.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. 

https://www.facebook.com/worlddetectors 

https://www.youtube.com/c/SofiaDetectors

https://www.youtube.com/user/MinelabDetecting
https://www.facebook.com/MinelabMetalDetectors
https://www.minelab.com/tt-equinox
https://www.minelab.com/ss-equinox
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Сглобяване и първи стъпки 

В този раздел ще ви покажем как да сглобите вашия детектор EQUINOX, да 
заредите батерията и ще ви запознаем с контролния панел. 

Съдържание



Съдържание 
Детекторите от серията EQUINOX идват с всичко, което ви е необходимо, за да 
започнете работа. 

EQUINOX 800 идва с някои допълнителни аксесоари.

Артикулите и спецификациите може да се различават леко от показаните тук и могат да подлежат на промяна.

Модул за безжична
връзка WM 08

Слушалки Minelab с 
жак 3,5 mm

Кратко ръководство на 

английски и руски 

Какво е включено в 

комплкета

Многоезичен 
стикер за дисплея

USB кабел с магнитен 
конектор

USB кабел с магнитен 
конектор

Какво е включено още 
в комплекта Equinox 800

Какво е включено 
още в комплекта
Equinox 600

Безжични слушалки 
ML 80

USB кабел за зареждане
Aux кабел 3,5 mm

Калъф

Упътване

Горния стик заедно с детектора

Среден стик

Долен стик, карбонов

Уплътнители

Болт и гайка за фиксиране на сондата към      
стика  

11" DD Смарт-Сонда

Протектор   

Свински опашки 2 бр

 Болт 

Подлакътник 

Държач 

Каишка
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https://minelab.com/equinox-accessories


Сглобяване 
Следвайте тези стъпки за да сглобите вашият детектор EQUINOX.

Свържете сондата с долния стик
1. Поставете 2 уплътнения в ушичките на долния стик.

2. Поставяте долната част на стика между ушичките на 

сондата.

3.  Плъзнете в отверстията болта и го затегнете с гайката.

4. Но не го затягайте прекалено силно.

Свържете стиковете
1. Освободете фиксатора на средния стик, като го 

завъртите против часовниковата стрелка.
2. На самия стик отдолу има отверстия. Именно там трябва 

да попадне металния щик от долния стик за да се 
фиксират.

3. Първо изберете отверстието в зависимост от желаната 
от вас дължина на самия уред.

4. Същото направете и с горния стик.

Прикрепете самия подлакътник
1. Поставете долната и горната части в зависимост от 

желаната от вас позиция, спрямо вашия лакът.
2. Посравете болта в отверстието и го завийте.

Свързване на сондата
1. Омотайте кабела на сондата около стиковете, така че да 

не е хлабав.

2. Фиксирайте го самия кабел със специаллните свински 
опашки.

3. 3. Свържете кабела на сондата към буксата на самия 
детектор.

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 1

 1

 2
 3

 1

×2

 3

 1
 2
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Подлакътник

Armrest strap Отверстие за каишката

Горен стик

Дръжка, с вградена 
литиво-йонна батерия

Държач 

Средния стик

Долен стик

Когато свързваме 
долния стик със сондата

Фиксатор за стягане 

Фиксатор за стягане

Самия детектор (блок за управление)

 Букса за кабела на сондата

Високоговорител

Букса за слушалки 
3,5 mm с предпазна 

капачка

 Кабел на сондата 

11" DD Смарт-Сонда

Предпазител на сондата 

Уплътнители 2 бр 

Гайка 

Отверстия 
за болта

Скоба 

Болт

Сглобен детектор

Странични бутони 
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Магнитна букса за 
зареждане



Батерия на детектора
Детектора Equinox е с вградена литиево-йонна батерия. 

За това как се зарежда модула WM 08 вижте стр. 55. За зареждане на слушалките ML 80 вижте стр. 57

 Зареждане на батерията 

По-добре излизайте с напълно заредена 
батерия. Обикновенно батерията трае 
около 12 часа работа.

Детекторите от серията EQUINOX се доставят с USB 
заряден кабел, който разполага с магнитен конектор.

1. Вкарайте кабела за зареждане към съответното зарядно 
с USB-порт.

2. Вкарайте конектора на кабела към магнитната букса на 
гърба на детектора.

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

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

Ето как това изглежда

Зареждане (мига)

Напълно заредена (свети постоянно)

Времето за зареждане от напълно изтощена батерия до 
100% е около 4 часа, при зарядно с капацитет >1.7А@5V 
Оригиналното обикновенно зарядно и зарядно за кола 
може да се поръча отделно. 
Всяко обикновенно зарядно с USB -порт, което е повече от 
1.2 А може да бъде използвано за зареждане. Времето за 
напълно зареждане вече зависи  от мощността му.
Разбира се ако детектора е включен по време на 
зареждане, то времето до пълно зареждане ще е по-
продължително.
Откачане на кабела от детектора

Кабела лесно се дърпа назад 
или вдясно, но не и вляво.

Индикатор на батерията 
Този индикатор показва текущото ниво на батерията.

70% –100%

30% – 70%

<30%

<5% (Трябва да заредим детектора) 

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

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

Поддръжка на батерията
Батерията може да се влоши, ако не се използва 
продължително време. Поне веднъж зареждайте 
детектора до край на всеки 3-4 месеца. 

Даже с правилната грижа, батерията се влошава с 
времето.Точно затова батерията е хубаво да се подменя 
веднъж на няколко години. Самите батерии могат да бъдат 
подменени в оторизиран сервиз на Minelab, който за 
България е Worlddetectors/ www.worlddetectors.com 

Работа с външна батерия

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

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

Просто свържете същия магнитен кабел от буксата за 
зареждане на гърба на вашия детектор, а другия USB-изход 
го вържете към порта на батерията. Самата батерия може да 
я закрепите към самия подлакътник за по-голям комфорт.
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Контролен панел 
Контролният панел на EQUINOX има голям монохромен LCD с подсветка, 
клавиатура и странични бутони. Те показват и с тях се управляват всички 
функции на детектора.

LCD екран
Голям монохромен LCD екран с подсветка

Бутон за режимите на 
търсене
С него избираме текущия режим 
Дали ще е Парк, Поле, Плаж или 
Злато
Всеки режим има 2 профила

Бутон за настройки
Всяко едно кракто натискане на бутона 

ни въвежда в съответната основна 
настройка.

Като го натиснем за 2 сек. ще влезем в 
съответната допълнителна настройка.

Индикатор за зареждането
Показва дали батерията се зарежда 
или е напълно заредена.

Бутон за вкл/изкл
Също така за възстановяване на 
фабричните настройки.

Бутон за режим Пин-Пойнтер
Като го натиснем се връщаме в режим 
търсене.

Като го натиснем по време на търсене 
ще включим режима Пин-Пойнтер.

Бутони - и +
За регулиране на нивото на 

чувствителността по време на 
търсене.

И за регулиране на различни нива 
по време на търсене.

Бутон за смяна честотата
SНие можем да изберем между следните честоти
4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, *20 kHz, *40 kHz и Multi 

*Честотите 20 kHz и 40 kHz отделно са достъпни само при 
Equinox 800.

Бутон за безжичната връзка
С него активираме Bluetooth връзката към 

слушалките ML 80, a също и безжичния 
модул WM 08.  

Бутон Приеми/Отхвърли

 Когато сме попаднали на нежелана цел 
натискаме този бутон и отхвърляме 

засичането на подобна цел в бъдещето.

Също се използва за съставяне на 
свой дискриминационен модел.

И за да превключваме между 
настройките Iron Bias FE и Iron Bias F2.И за 

фиксиране на много други настройки

Потребителски профил*
Ползваме го ако искаме да 

запазим някои наши настройки в 
отделен режим.

Бутон за всички метали
Като го натиснем ще включим или 
изключим засичането на черните 
метали.

Бутон за подсветка
Изкл. и вкл. и регулираме 
нивото на подсветката.

1. Отплепяме тънкия стикер( който вече е залепен от 
завода) на самия екран и след това изчистваме 
дисплея.

2. Отлепяме тънккия слой вече на стикера който сме 
избрали, като внимаваме да не закачим с пръсти 
лепкавата повърхност.

3. Внимателно покриваме екрана с новия стикер.

4. Ако има балончета ги избутваме навън.

Специален протектор за екрана
Ползвайте го и така ще предпазите екрана от наранявания и 
драскотини.

Плюс, този стикер има в долната част информация за самите 
настройки, за да ви е по-лесно да навигирате.

Ако ще използвате протекор 
който не е на вашия език, просто 
отрежете долната част с 
информацията за настройките.
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Как да залепим стикера върху дисплея



LCD Символи
Цялата информация, която ви е необходима по време на търсене и 
когато регулирате настройките се изпизва на самия дисплей.

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

Дискриминационна 
скала
Имаме 50 сегмента 
От  -9 до 40. (стр. 30)

Също се използва в режима 
Пин- Пойнтер. (стр. 19)

При разделяне на 
границите на 
тоновете

Индикатор за батерия 

Показва нивото на 
батерията. (стр. 8)

Ниво на 
чувствителност
Показва текъщото ниво 
от общите 25, които са 
разделени визулано в 5 
сегмента. (стр. 34)

Pinpoint

Означава, че е 
активиран режим 
Pinpoint. (стр. 19)

Текущо избрана честота 
за търсене

Показва текущо избраната 
честота. (стр. 28)

Тези цифри също дават 
информация по време на 

промяната 
на някои от настройките.

Режими на търсене

Изобразени са режимите 
Парк, Поле, Плаж и Злато*.

Всеки режим има 2 
профила.

(стр. 22)

Индикатор за дълбочина

Средно един сегмент е 
около 5 см. (стр. 35)

Символ за опцията 
Tracking. 

Това е опция за 
автоматично проследяване 

на земния баланс. (стр. 40)

Аудио връзки

Показва каква връзка се 
използва в момента.  

(стр. 53)

Индикатор за 
претоварване по време на 
плажно търсене
Детектора автоматично 
намалява сигнала от земята за 
да се спре претоварването.
(стр. 25)

ID на обекта
Показва съответното число 
на намерения от нас обект. 
(стр. 30)

Също показва нивото на 
регулираната в момента 
от нас настройка.

Потребителски профил*
Като го натиснем и се активира 
нашия предварително зададен 

режим за търсене.
Има го само Equinox 800.(стр. 33)

Основна настройка Допълнителна настройка
Изолиране на смущенията

Баланс на почвата

Регулиране на звука Силата на всеки един раздел

Прагов тон Тоналност на праговия тон

Кол-во раздели  на тонове Тоналност на всеки един раздел

Приеми/ Отхвърли Границите на всеки един раздел

Скорост на 
възстановяването

Чувствителност към желязото

Допълнителна настройка

Меню настройки
Всички основни и 
допълнителни настройки ще 
ги намерите в менюто за 
настройки.(стр. 37)

            Основна настройка
Режим за търсене

Избор между 2 профила
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Бързо стартиране 
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 . 

Започнете търсене! 
Натиснете  за да се появи началния екран и започнете търсенето! 

Изберете режим на търсене 
Изберете режима на търсене в зависимост от мястото, на което се 
намирате (В случая е показан екрана на Equinox 800). 

Вижте стр. 22 за повече информация за това кой режим да 
изберете.

Изолиране на смущенията
Изберете настройката "Изолиране на смущенията", след което 
натиснете бутона  "Приеми/Отхвърли" за да се започне процеса. 
Ще отнеме едва 8 сек.

Ако след изолиране на         
смущенията има още странични 
шумове, балансирайте
детектора. (стр. 40)

Ако и слет това има шумове, намалете 
нивото на чувствителност на 
детектора. (стр. 34)
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Основни настройки 

Корегиране на някои от основните и 
допълнителните настройки засяга и 
другите режими също.

 В случая сновните настройки, като Звук, 
Режим "Всички метали", и Профилите за 
търсене са включени.

Полу-основни настройки 

За полу-основните и допълнителните 
настройки режимите Парк, Поле и 
Плаж, всички имат същите настройки. 
А настройките в режима Злато са 
различни.

В момента имаме следните полу-
основни настройки, например Ниво на 
праговия тон, Режим на тръсене, и 
съответно профил за търсене.

Някои основни и 
допълнителни настройки 
засягат само текущия 
режим.

Тук имаме Скосрост на 
възстановяването. Само този режим 
ще бъде засегнат при нейната 
промяна.

Всички основни и допълнителни настройки

Честота 

Изолиране на смущемията

Баланс на почвата

Регулиране на звука

Звук на всеки един раздел

Прагов тон

Тоналост на праговия тон

Раздели на тоновете

Тоналността на всеки раздел

Приеми/Отхвърли

Границата на всеки раздел

Скорост на възстановяване

Чувствителност към желязото

Чувствителност

Подсветка

Връщане на детектора във фабрични 
настройки 
Фабричните настройки ще върнат всички настройки на 
детектора до първоначалното им състояние, и ще прекъсне 
сдвоените безжични връзки.
1. Изключете детектора.

2. Натиснете и задръжте бутона за захранването за около 
8 сек. На дисплея ще се покаже анимация за 
стартирането на детектора.

Символа "FP" ще се покаже на дисплея, 
което ще   значи че уреда е върнат във 
фабрични настройки.

Рестартиране на търсещия режим 
Индивидуалните профили на търсене могат лесно да 
бъдат върнати към фабричните им настройки. Ще 
бъдат нулирани само локалните настройки; всички 
глобални настройки ще останат в състоянието им за 
последно използване.

1. Изберет режим който искате да нулирате.

2. Натиснете и задръжте бутона за смяна на 

режимте за 5 сек. 

И на дисплея ще се изпише символ SP, 
което ще означава че фабричното 
нулиране е завършено.

4.
Освободете бутона за смяна на режимите и 

ще чуете един нарастваш звук, който 

означава потвърждение.

Основни и допълнителни настройки 
Когато променяте основните и допълнителните настройки, иконите в  
съответните режими ще се покажат на LCD дисплея. 
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3. Освободете бутона за захранването и ще чуете един 
нарастваш звук, който означава потвърждение.

Tone Pitch Local

Accept/Reject Local

Tone Break Local

Recovery Speed Local

Само този режим

Само този режим

Само този режим

Всички режими

Само този режим

Само някои от режимите

Само този режим

Само този режим

Само този режим

Само този режим

Само този режим

Само този режим

Всички режими

Всички режими

Само някои от режимите



Основни познания при работа с 
металдетектор
Този раздел съдържа голяма информация , както за начинаещи, така и за 
опитни потребители.

Обясняват се основните принципи и техники за работа. Ще се научите как да 
настройвате вашия детектот за оптимални резултати и удоволствие.

Съдържание



Как работи детектора
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 предупреждавайки търсача. 

1.Батерия (вградена в дръжката)

Батерията осигурява заряд към 
детектора.

2. Блок за управление

Там се генерира самия сигнал за 
изпращане и се приемна сигнала от 
сондата. Като всичко това се показва 
на екрна като крайна цел.

3. Търсеща сонда

Сондата на детектора излъчва 
електромагнитно поле в земята и 
получава сигнал при евентуална 
промяна. 

4.Електромагнитно поле

В син цвят е показано самото 
електромагнитно поле, идващо от 
сондата.

5. Цел

Целта е всеки метален обект, който 
може да бъде засечен от самия 
детектор. Като например, съкровища, 
което представлява добра находка.

6. Нежеланни цели

Пример за нежеаланни обекти са 
феромагнитните метали или черните 
метали, като пирони. Обаче също могат 
и да се включат някои нефоромагнитни 
предмети като капачка от кенче. Ако 
сте настроили детектора да не засича 
нежеланите обекти, то уреда няма да 
издава сигнал че сте засекли именно 
предмет от този тип.

7. Получаемо елктромагнитно поле

Показано е в жълт цвят. То идва от 
самите предмети, заровени в земята.

8. Отговор от целта

Когато засечем желан обект, детектора 
ще ни уведоми като издаде звуков 
сигнал и в същото време на екрана ще 
се се изпише съответното ID число на 
обект от този тип.

Основни принципи 
Един детектор работи на принципа, като изпраща електромагнитно поле от 
търсещата сонда към земята. Всички метални предмети в радиуса на обхвата на 
сондата ще се заредят и ще създадат свой вихров поток. При което ще образуват 
свое електромагнитно поле. Синдата на детектора усеща тази промяна и 
съобщава за тази промяна. Детекторите на Minelab са също способни да 
дискриминират или разделят металите по проводимост. При което можете да им 
зададете да не засичат определени типове метали.
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Ключови концепции 
Важно е да разберете някои основни понятия и свойства които притежава един 
детектор Equinox.

Фактори за дълбочина 
Най-често срещаният въпрос за металотърсачите е "На каква дълбочина откриват?" 

Отговора е съвсем прост: " Колкото е по-голям размера на сондата, толкова по-дълбоко ще засича предмети под земята".  
Тоест , сондите с по-голям размер ще засичат целите на по-голяма дълбочина. Обаче дълбочината на един детектор зависи 
от товас с каква технология той работи и от много други странични фактори. Обикновенно, отговора на този въпрос е 
сложен и започва с изречението: " Това зависи....."Дълбочината зависи от редица фактори, например:

Зависи от това 
свойствата на 
целта

По-проводимите 
предмети се 
откроват на по-
голяма дълбочина. 

Минерализация на 
почвата

Една монета в 
сравнително лека 
почва може да бъде 
засечена на по-
голяма дълбочина 
отколкото в тежка 
минерализирана 
почва. 

Как стои предмета 
под земята

Ако монетата стои 
хоризонтално- ще я 
хванем по-дълбоко 
от тази коятоще 
стои вертикално. 

Формата на целта

Кръглите предмети, 
тоест с по-голяма 
площ  могат да бъдат 
засечени  на по-
голяма дълбочина.

Размер на 
предмета

По-големите цели 
могат да бъдат 
засечени на по-
голяма дълбочина.

Честота 
Работната честота на металдетектора е една от основните 
характеристики, която определя колко добре могат да бъдат 
открити самите 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 работа с 
мултичестоен и едночестотен режим. За повече информация 
стр. 28.

Земен баланс 
Земиния баланс е много важен тъй като спомага на детектора да се 
адаптира към дадения вид почва. И по този начин намалява влиянието 
на минерализацията от почвата. Силно минерализираната почва може 
да съдържа соли, като плажен терен. Или например финни железни 
парченца, на терен с червена почва. Тези неща също могат да 
предизвикат определен сигнал по време на търсене. Плюс, те могат да 
елеминират или да маскират сигнала от малките цели. Затова е важно 
да балансираме детектора, за да засичаме самите цели.

Детектора Equinox има различни режими на търсене: Парк, Поле, Плаж 
и Злато. С цел да се работи на различни типове терени. 

Повече за балансирането на детектора ще намерите на 
стр. 40.
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Техника на търсенето
Правилната техника за търсене е важна, за да извлечете максимума от 
детектора си. Описаните техники ще ви дадат най-добрия шанс за 
успех. 

Как да държим детектора
Плъзнете ръката в подлакътника на 
детектора. С ръката дръжте здраво 
детектора за дръжката. 

Фиксирайте позицията на 
подлакътника правилно, за да ви е 
удобно. Вашия лакът трябва да се 
опира в края на подлакътника, а самия 
детектот да го усещате един вид като 
удължение на ръката ви. 

Регулиране на дължината на детектора 
по време на търсене

Долния стик има няколко позиции за фиксиране. Вижте как 
на вас ще ви е най-удобно. Ако изберете подходящата за вас 
дължина на детектора, ще работите с него без много умора и 
с удоволствие. Ако сондата ще е прекалено далеч от вас, ще 
ви е трудно да балансирате самия детектор и да 
маневрирате с него. Ако пък сондата се намира прекалено 
близо към вас, тя може да засече по време на търсене някои 
метални предмети които вие носите със себе си, например 

лопатата. По този начин ще ви обърка.

Регулиране на ъгъла на сондата
1. Разхлабете връзката на сондата към долния стик, за да 

може свободно да изберете правилната позиция на 
сондата.

2. Държим детектора все едно търсим в момента с него и 
притискаме леко сондата към почвата, за да е паралелно 
към земята. По време на търсене сондата трябва да е 
паралено към почвата на разстояние от нея около 2,5 
см. След това затегнете болта, но не прекалено силно.

Как правилно да местим сондата по 
време на търсене
Детектора Equinox е детектор който засича предмети по 
време на взмахове. Ако сондата стои неподвижно, предмета 
няма да бъде засечен. Местенето на сондата от една страна 
на друга се нарича още "метене". С времето вие ще се 
научите да го правите с лекога и бърза скорост.

Ако вие местите сондата неправилно, има вероятност да 
изпуснете някои ценен сигнал.

Въпреки че сондата е здрава, ако я ударите по-силно това 
може да доведе до фалшиви сигнали. Препоръчваме 
внимателно да местите сондата без да я наранявате.

Паралелно "метене" на сондата 

Ако местите сондата постоянно паралелно към земята, вие 
ще получите най-добри резултати по време на търсене. 
Това също ще увеличи дълбочината на търсене и 
засичането на малките цели. 

Препокривайте вашия предишен взмах

Когато вие местите сондата, старайте се да припокривате 50 
процента от предишния взмах. Така вие със сигурност няма 
да пропуснете целта.

Цели
Металните обекти под земята са нашите цели. Самите те 
състоят от феромагнитни и неферомагнитни метали. 
Железните цели са тези които съдържат желязо, като стомана, 
пирони и някои от монетите. Неферомагните цели са тези 
които не са магнитни, като злато, сребро, бронза или 
алуминий. 

Вие може би ще искате да засичате и двата типа метални цели.

Примери на често срещаните засечени предмети под 
земята:
• Желана желязна цел- военен артефакт
• Нежелана желязна цел- метален пирон
• Желанна нежелязна цел- златна монета
• Нежеланна нежелязна цел- капачка от кенче
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Сигнали от детектора
 Детектор Equinox възпроизвежда различни звуци в зависимост от това каква е 
целта. 

Звук при засичане на целта
Този звук детектора го издава сако когато сме засекли обект. 

Обикновенно, черните метали се чуват като тих, глух звук. А 
цветните метали се чуват силно и ясно. И вече в зависимост 
от отва какъв е самия метал и звука е различен.

Ниво на звука и на всяка една от целите

По-големите и по-плитките цели карат детктора да издава 
по-силен и исен звук. 

Сигналите от предметите които се намират по-далеч от 
самата сонда са по-тихи. Вече като попаднат под сондата 
звука им е силен и ясен.

Без сигнал 

Тих сигнал 

Тих сигнал 

Силен  сигнал

Дълбоки цели Плитки цели 

Звука по време на режима 'Пин-Пойнтер" и по време на 
балансирането на детектора може да различава в 
зависомост от терена. Силата на звука по време на 
балансиранеот е свързана с нивото на звука на самия 
детектор.

Странични шумове/ Фалшиви 

сигнали
Детектора може да засече нежелани странични сигнали, 
било то от въздуха или от почвата. Тези сигнали могат да 
бъдат премахнати като извържим процедурата по 
Изолиране на смущенията или да балансираме детектора. 
Понякога и самото намаляване на нивото на 
чувствителността също помага за намалянето на фалшивите 
сигнали.

Електрически смущения

Тези смущения идват от електрическите стълбове, 
телефонните кули и електрически огради. Те могат да 
накарат детектора да се държи хаотично и да дава фалшиви 
сигнали. 

Това може да се елеминира като извършим процедурата по 
Изолиране на смущенията. (стр. 39)

Същите смущения могат да бъдат причинени и от други 
наблизо работещи детектори. Затова най-добре ако сте в 
група да се на мирате на поне 15 метра един от друг.

15 m (45")

Детектора не е за работа в затворени помещения. 
Метала във вратите, стените ще допринася много 
за страничните смущения.

Смущения в земята

Тези смущения могат да идват ако самата почва е 
високоминерализирана. Това понякога се случва, озобенно 
ако търсим на терени където би трябвало да има самородно 
злато.

Този ефект от почвата можете да го премахнете като 
извършите процедурата по Балансиране на детектора. (стр. 40)

Клавиатура
При всяко натискане на бутоните по контролния панел ние ще 
чуваме звук. Ако сме натиснали в определена настройка 
правилния бутон, звука ще е кратък и висок. Ако е грешен ще е 
тих.

Прагов тон
Това е един постоянен звук от детектора. Някои го ползват 
защото така могат да чуят и двата видове сигнали: тези които 
са желани и тези които не са.

Ако засечем нежелан обект, праговия тон прекъсва. Ако 
засечем желан обект, нивото на праговия тон се повдига. 

Прекъсва праговия тон

Прагов тон

Висок сигнал

Желана цел Нежелана цел
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Упражняване с детектора
Преди да започнете да търсите истински находки с вашия детектор, трябва да 
разберете как детектора визуално и с адио сигнали ви информира какъв е 
метала под земята.

Пирон Капачка от кенче Фина монета Златен пръстен Голяма монетаМалка монета Тежка сребърна верижка

1. Вземете няколко предмета, например: различни монети, златни и
сребърни изделия, пирони, капачки от кенчета, алуминиево 
фолио.

2. Излезте с детектора навън, зада сте надалеч от 
електромагнитните смущения.

3. Поставате всички тези метални предмети на земята на 
достатъчно разстояние един от друг.

4. Минете със сондата над всеки един от обектите и следете 
внимателно какво ще се изпише на екрана на детектора 
(числовата стойност) и в същото време следете за самия звук над 
всяка една от целите.

Можете да си записвате числата на самите обекти, за да ги 
разпознавате в бъдеще.
Ако отивате да търсите златни монети, носете винаги една със 
себе си за пример.

Закопайте я в дадения терен и настройте детектора така че да я 
хваща именно нея, в дадената почва.
*Да не забравите да я изкопаете след като сте готови с настройките.
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Техника Pinpoint
Ако се научите правилно да използвате режима "Пин-Пойнтер" ще 
постигате точоното определяне на целта за съвсем кратко време.

Тази техника помага да определим точното 
местоположение на скрития от нас обект под земята.

За повече информация относно този режим вижте 
на стр. 36.

Вие можете и без да ползвате този режим да 
определите точното място на обекта използвайки специална 
техника, но това изисква време и практика.

Конфигурация на сондата и режим 
"Пин-Пойнтер"
Стандартната сонда е от тип DD. To ест сондата има две 
намотки, под формта на D, които се припокриват. Точно тази 
област, която се образува при препокриването на двете 
намотки е най-чувствителна. И когато нашата цел це намира 
точно под тази област, ние ще чуем най-силния сигнал. 

Тази линия показва най-
чувстителната зона на сондата. 
Това важи и за двете други DD 
сонди за Equinox.

Тази част от 
сондата е с най-

силния сигнал.

Тук виждаме как се 
припокриват двете 

намотки.

Този тип сонди, DD, имате доста предимства:

-по-малко фалшиви сигнали
-по-висока чувствителност
-добра дълбочина на търсене, в тежки терени.

Поняко ако целите са много близки една до 
друга, детектора може да ги засече като един 
сигнал.

Как да опредлим точното място на целта без 
режима "Пин-Пойнтер
1. Направете един взмах с детектора над 

предполагаемото място на целта.

2. Чуйте къде ще е най-силния сигнал на целта.

3. Направете ръчно бележка на това място.

4. Завъртете се на 90 градуса.

5. Местете сондата и чакайте докато чуете най-силния 
сигнал.

2-3

Направете линия където 
се чува най-силния сигнал.

4-5

Завъртете се на 90 градуса и 
повторете.

Където се пресичат двете линии, 
там е заровения предмет.

Beep!

Beep!
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Възстановяване на целта
Използвайте подходящи инструменти за копаене, зада не нараните 
скритите обекти под земята.

Инструменти за копаене

Различните терени имат различни 
характеристики. То ест самата почва е 
различна. Затова трябва да вземете 
напредвид какъв инструмент за 
копаене ще използвате. 

Най-добре се консултирайте със 
колега и със специалист.

Трябва да намерите здрава лопата, да 
не се счупи по време на търсенето.

Как да правилно да извадим нашата находка без да я нараним.

Внимавайте да не слагат по ръцете си пръстени и часовници, тъй 
като те ще бъдат засечени от детектора.
Пи н-Пойнтера като Pro-Find 35 е много полезен инструмент, тъй 
като ще ви покаже точното място на предмета.

1. След като сме определили точното местоположение на целта, изчистете 
почвата от излишните предмети и отново засечете целта с детектора. Ако след 
това няма да има сигнал, то предмета се е намирал  на повърхността. Ако 
отнвов чуем сигнал, използвайте режима "Пин-Пойнтер" за да определите 
точното място.

2. Изкопайте едно парче почва и опитайте се да е цяло, заедно с тревата. Така по-
лесно ще ви е да запълните дупката.

3. Проверете изкопаното място за възможна цел. Ако целта не вътре направете 
следното нещо: постававете сондата на детектора легнала върху почвата. След 
това малко по-малко проверявайте изкопаното парче за възможна цел.

4. Проверете отново внимателно изкопаното място за възможна цел. Запълнете 
дупката, като се опитате да я оставите в същото положение както е била преди.

Ако вие оставяте след себе незакопани дупки, това може да доведе до 
проблеми с местните хора. Постарайте се да остваите след себе си терена 
възможно както е було преди и изхвърлете целия боклук.

Park

Field

Beach

Gold*

В парковете е най-добре да използвате лопатка с назъбени ножчета, 
за да можете да премахвате малките корени на растенията. Вземете 
малка здрава лопата

В полето обикновенно почвата е глинеста и тук е хубаво да имате 
малка здрава лопата. 

Обикновенно по плажовете се използват пластмасови лопатки или 
поняко даже с руцето е лесно да изкопаете скритата цел. За подводно 
търсене ползвайте специални сита, с дълга дръжка.

За търсене на злато отново може да се справим с малка здрава 
лопата, но тя ще е само за разбиване на почвата. Вече за прецизното 
търсене и обработка на почвата ползвайте малка пластмасова 
лопатка.
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РЕЖИМИ НА ТЪРСЕНЕ
Детектора Equinox е еднакво добър за всички видове почва. От вас се изисква 
само да го включите и да изберете режим на търсене. 

Самите режими са адаптирани за всякакви видове почви, вие трябва само да 
изберете подходящия.

Този раздел описва разликите между самите режими и в същото време дава 
някои съвети за работа с тях.

Всеки режим има свои особенности спрямо терена. 
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Режими на търсене
Equinox има вече предварителни режими за търсене спрямо терена на който 
се намирате. Вие трябва само да изберете правилния режим и да тръгнете.

Детектора Equinox има следните режими за търсене: 
Парк, Поле, Плаж и Злато. 
Режим Злато е наличен само при Equinox 800. Всеки 
режим има 2 профила.

             Режим 
Профил

Всеки п рофил има специални настройки за да по-голяма 
производителност на дадения терен. Всеки профил в 
същото време може да бъдете корегиран. 

След като сме изключили и отново включим детектора, ще 
се върнем веднага към последно изполвания от нас 
профил за търсене.

Как да сменяме режимите за търсене

Режимите се сменят с натискането на бутона 
"Режим за търсене".

С всяко едно натискане ще се местите от ляво на 
дясно.

Регулиране на текущия режим на 
търесене
След като правите промени по настройките те се 
запаметяват към дадения профил.  При което, промяна на 
някои от настройките може да засегне и другите режими на 
търсене. Вижте повече на стр. 12. Също така можете да 
връщате всеки един от търсещите профили към фабрични 
настройки. Вижте повече на стр. 62.

За да корегирате определен профил:

1. Изберет профила който искате корегирате.
2. Извършете промяната на настройките и те ще се запазят 

автоматично.
3. Следващия път като изберете този режим, настройките 

ще бъдат автоматично запазени.

Избор на подходящия  режим на 
търсене
Това е много важно, защото навсякъде условията са 
различни. Затова изберете подходящия режим на търсене 
спрямо вашия терен. 

Обикновенно Профил 1 е подходящ за по-леки почви. 
Профил 2 е за по-тежки, минерализирани почви. 
Чувствителността е вискоа, но също могат и да се чуят 
странични смущения.

В следвашите страници ще покажем какви за разликите 
и особенностите на всеки един от режимите.

Park Field Beach Gold*

За самърсене терени, 
паркове.

За търсене на големи 
пространства за исторически 

находки.

Идеален за солени почви, сух и 
мокър пясък и за под вода.

За търсене на златни самородки 
в минерализирани почви.

Основен режим
 / монети

Бижута Монети / 
Артефакти

 Стари монети / 
Артефакти 

Мокър и сух 
пясък

За под вода Нормална почва Тежка  почва
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Парк 
Режима е подходящ за повечето паркове и зони за отдих.

Режим Парк е за търсене в градските паркове, или други подобни терени, където могат да бъдат намерени монети и бижута. 
Обаче там също често се попадат метални отпадъци, като кенчета, алуминиеово фолио и др. Именно този режим е идеален 
за начинаещи търсачи. 

Този режим гарантира добра дълбочина на търсене, точност при засичане на целите, и изключително добра дискриминация 
в силно замърсени терени. Ако изберете по време на търсене режим Multi, този режим ще засича повечето скрити ценни 
предмети и в същото време ще отхвърля нежеланните. Ако сте на нов терен изберете този режим като за начало.

Park 1: Основен режим/ За монети

Toзи режим е оптимизиран специално за търсене на нови 
монети и едри бижута.  При което апарата ще отхвърля  
алуминиевото фолио. Затова е идеален профил за работа 
ако сте начинаещ, преди да започнете да експерементирате 
с настройките. 

Този режим използва специален алгоритъм от низките  
честоти, и в същото време адаптира детектора към дадената 
почва. По този начин постигаме добро съотношение сигнал/
шум. Тозно затова този профил е подходящ за общо търсене 
и търсене на монети. 

Парк 2: За търсене на бижута

 Парк 2 е подходящ за търсне на фини цели. И на места 
където има голямо количество отпадъци. Тук ще можем да 
засичаме голям диапазон от цели, като например, тънки 
бижута. По подразбиране всички цветни метали са включени 
в дискриминационния модел. Скоростта на 
възстановяването е също на високо ниво за да 
идентифицира добрите цели от металните отпадъци. 

Целите са разделени на 50 звукови сегмента, за да ги 
различавате по- добре. Тук процесора използва алгоритъм 
от по-високите честоти за финните бижата про добро 
балансиране към почвата. 

Горещи точки по време на 
търсене в режима Парк
За да постигнете повече резултати търсете на 
територии където се събират повече хора. 
Това може да е около пейките, дърветата и 
други подобни сенчести места. Или около 
клубните места.

Често след фестивалите също могат да се 
намерят много интересни предмети, но 
внимавайте че не само вие можете да имате 
детектор и да сте на тази територия. Винаги 
бъдете сигурни че можете да търсите на 
дадения терен.

Места с голямо количество фолио и подобни 
предмети

Тези два сегмента може да ги 
изключите.

Нашите паркове обикновенно съдържат 
голямо количество алуминиеви 
отпадъци, като кенчета,капачки от 
бутили и др. Тъй като алуминия не е 
черен метал и е средно слаб по 
проводимист, неговите ID показатели 
често съвпадат с тези на фините бижута.

Профил 1 е добър за силно замърсените 
паркове. Ако изключите сегментите 1 и 
2, може да ви помогне да копаете по-
малко отпадъци.
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Поле 
Идеален за търсене на места с историческа стойност, където 
могат да се открият обекти с различни размери.

Field 1: Монети/ АртефактиField 

Обикновенно Профил 1 отхвърля повечето железни 
отпадъци. Това помага за засичането на желаните цветни 
цели. По-подразбиране сегмените 1 и 2 са отхвърлени, тоест 
няма да ги засичаме. Предполага се че именно те отговарят 
за кокса. 

Звука на същите два сегмента са настроени да са подобни и 
на черните цели. Профил 1 използва алгоритъм от низки 
честоти и за най-добър баланс към почвата. Така постигаме 
добро съотношение сигнал/ шум. Тоест режима е подходящ 
за повечето терени и за търсене на монети. 

Field 2: Стари монети/ Артефакти 

Втория профил е по-подходящ за терени с 
много високо ниво на замърсеност. Тук ние по-лесно ще 
засичаме изкованите монети и ще постигаме добра 
дълбочина. Отново сегментите 1 и 2 са отхвърлени по 
подразбиране. 

Сегмените са разделени на 50 аудио ралични тона, за по-
добро възприятие. Скоростта на възстановяването е 
висока. Първите 2 сегмента отново имат същия нисък звук 
като черните метали. Алгоритъма на Multi-IQ използва по-
високите честоти и в същото време балансира детектора 
към почвата. 

490 Сложни терени за търсене - Кокс 

Отхвърлените сегменти 1 и 2 в 
профилите за търсене на 
режима Поле.

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

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

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

Режим Поле е за търсене по обширните пасища, на разорани ниви и на територии с голяма история. Тези места 
обикновенно съдържат много железни отпадъци и кокс от предишните цивилизации. В силно замърсените области, този 
режим отхвърля този кокс и засича изкованите монети и различни артефакти измежду железните отпадъци.
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Плаж 
Toзи режим е идеален за търсене на сух и мокър пясък, както и 
за под вода.

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

Плажният режим специално идентифицира всяка реакция на остатъчна сол и присвоява железен идентификатор на целта 
- което показва, че това е нежелана цел - така че желаните цели с ниска проводимост (като златни верижки) могат лесно да 
бъдат засечени с минимални смущения от солената вода.

Скоростта на възстановяването е висока, за да се избегнат согналите от солената вода. При което дълбочината си остава 
на добро ниво.

Beach 1: Сух/ Мокър пясък 

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

Beach 2: За търсене под вода

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

Горещи точки по време на търсене по 
плажа
Когато сме на плажа или в морето, имаме повече шансове 
да намерим нещо ценно около кейовете, стъпълата към 
плажа и подобни места.

Вижте места където плуват много хора и се гмуркайте там 
за съкровища. Именно гмуркането ви дава предимство 
пред другите колеги които остават на плажа. Ако се 
интересувате от исторически находки, потърсете места 
където е имало корабокрушения.

След като сме имали дни с много вятър или силна буря, има 
вероятност горния слой на плажа да се е отмил и по  този 
начин да можем да хванем някоя находка на по-голяма 
дълбочина.

Трудни зони – черен пясък 

Този индикато се показва когато 
мощността на детектора се 
намаля автоматично.

Някои плажове съдържат черен пясък, който 
обикновенно е много тежък заради естественното 
съдържание на желязо в него. Това обикновенно 
причинява фалшиви сигнали за железни находки и 
прави хобито на такъв терен почти невъзможен.

Обаче режима Плаж автоматично засича такъв тип 
пясък на плажа и намалява мощността на 
детектора, По този начин ние ще можем да 
засичаме целите без да претоварим самия 
детектор. Когато сме попаднали на такъв пясък, 
ще се покаже специален индикатор на дисплея. 
Когато този индикатор изчезне, това означава че 
отново работим с цялата мощност на детектора.
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Злато* 
Този режим е най-подходящ за търсене на златни самордки в 
силно минерализирани полета.

Режим Злато* е за търсене на самородки. Обикновенно такъв тип злато се намира в отдалечени райони, където тип 
обикновенни находки рядко се срещат.

Режима има постоянен звук, който е непрекъснат с по-малко вариации отколкото другите режими. Този сигнал се появява 
още когато сондата доближава целта и продължава докато сондата не задмине същия предмет. По време на търсене в този 
режим, звука на детектора и на непрекъснатия звук са пропорционално свързани.

Този режим е идеален за търсене на малки златни парченца, които са скрити в минерализираната почва.

Gold 1: Нормална почва 

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

Профил 1 използва в режима Multi-IQ комбинация от 
високи честоти, при което се балансира постоянно към 
почвата.

Gold 2: Тежка почва

Втория профил е идеален за търсене на 
дълбоко заровени самородки. Този провил има ниска 
скорост на възстановяването, което увеличава дълбочината 
засичането. Обаче ако почвата е с доста високо ниво на 
минерализаия, може да има доста странични сигнали. 
Автоматичното проследяване на почвата е по 
подразбиране. Имаме отново само един звук за всичките 
цели, за оптимизация при засичане на златото.

Профил 2 използва в режима Multi-IQ комбинация от високи 
честоти, при което се балансира постоянно към почвата.

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

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

Трудни райони– горещи скали 

Типични горещи 
скали

Типични малки
златни самородки

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

"Горещите" камъни често могат да бъдат 
открити в места със съдържание на 
самородно злато. Обаче тези камъни имат 
различно ниво на минерализация. Как да го 
разпознаем: един камък, с високо ниво на 
минерализация, който се намира на терен с 
ниско ниво на минерализация е пример за 
"Горещ камък". 

Тези камъни могат лесно да се взмета за 
злато. Тук идва на помощ ID системата на 
Equinox. Обикновенно ID-то на тези камъни 
сa отрицателни, при което златото има 
положително ID.
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Каква информция ни дава дисплея
Екрана ще работи през цялото време докато търсите с вашия детектор 
Equinox. Настройките могат да се регулират по време още по време на 
работа.

Всичките тези настройки ще ви ги покажем и обясним в следващите 
страници.

Съдържание



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 технология, 
наречена Multi-IQ, както и  селекция от единични честоти.

Коригирането на честотата е локално; само 
текущият Профил за търсене ще бъде засегнат 
от тази настройка.

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

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

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

Тук се показва текущата 
честота.

 Multi-IQ е препоръчителен за всички 
режими за търсене.

При всяка смяна на честотата трябва да 
правим "Изолиране на смущенията".

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

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

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

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

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

При което, режима Плаж най-добре работи при Multi-IQ и 
затова нямаме възможност за избор на отделни честоти. 

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

EQUINOX 600

Multi 4 kHz 5 kHz 10 kHz 15 kHz

Парк 

Поле

Плаж

EQUINOX 800

Multi 4 kHz 5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz 40 kHz

Парк

Поле

Плаж

Злато*

 Честота | 28Съдържание



Технология Multi-IQ
Това е специална едновременна многочестотна технология за 
търсене и може да се приема като съчетание между FBS и VFLEX, за 
най-добра производителност.

Технологията Multi-IQ постига по-голяма дълбочина по време на 
търсене, отколкото която и да е единична честота, включително и 
тези детектори, при които ние можем да сменяме само единичните 
честоти. Ние от Мinelab имаме предвид под термина "multi-
frequency" едновременно излъчване на няколко честоти. Това 
позволява да се засичат предмети с различни размери и на 
различна дълбочина, даже и в солената вода.

Диаграмата, която е показана по-долу е с цел да видите нагледно всяка честота какви предмети може да засича. Например, 
низката честота 5 kHz засича високопроводимите цели, като големи сребърни монети. А високата честота, като 40 kHz 
засича нископроводимите предмети, като малки парченца злато. 

Диапазон на единичните честоти
Детектора Equinox може да работи както в режим Multi-IQ, където 
работят едновременно 5 честоти, така и може да работи с единична 
честота. Това има предимство ако търсим някоя специална находка

Когато ние избираме детектор, който дава възможност за ибор на 
единични честоти, ние не трябва само да гледаме колко ощо 
единични честотит са достъпни, но и самия обхват на честотите. 
Детектор, който има много вариации на единични честоти, но самия 
обхват е къс не може да се сравянва с детектора с голям диапазон на 
единичните честоти.

Трябва да се има напредвид, че някои честоти могат да не са 
достъпни за детекторите, тъй като масово се използват при 
комуникационните услуги. 

Детектора Equinox 600 предлага избор на 4 
единични честоти- 4, 5, 10 и 15 kHz и режим Multi-
IQ. Toва означава четирикратен диапазон от 
честоти, тоест 4F×4.

Детектора Equinox 800 предлага избор на 6 
единични честоти- 4, 5, 10, 15, 20 и 40 kHz и режим 
Multi-IQ. Toва означава единадесет кратен 
диапазон от  честоти.

*Всъщност работната честота на 4 кHz e 3.7 кHz.

*Честотите 20 и 40 kHz не са налични като единични честоти при Equinox 600, а самия режим Multi-IQ и целия диапазон на включените в него честоти 
са достъпни и при двата детекора. Тази диаграма е само с илюстративна цел.

МАЛКИ ЗЛАТНИ ПАРЧЕНЦАГОЛЕМИ СРЕБЪРНИ ПРЕДМЕТИ
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Обект ID & Дискриминация 
Откритата цел е показана както като число, така и като сегмент на  скалата. 
Означават се нейните черни или цветни свойства за по-бързо и лесно 
идентифициране на целта. 

Целевият идентификатор под 
номер 32 показва неметална цел, 
която е високопроводима 
(Вероятно е монета).

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

В случав имаме число 3, тоест 
имаме черен метал, вероятно 
пирон.

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

Тези ID числа се използват за разграничаване на една  
метална цел от друга. Идентификационните номера на 
целите варират от –9 до 40. 
Железни цели варират от -9 до 0. А цветните цели варират 
от 1 до 40. Идентификатора на последно засечената цел 
остава на LCD дисплея за пет секунди или докато не бъде 
засечена друга цел. Ако не засичаме нищо, или детекторът 
преминава над цел, която трябва да отхвърли, на LCD-
дисплея ще се покажат две чертички.

Записвайте целевите идентификатори на 
обектите, които намирате. След време, ще 
можете да създадете свои собствени модели на 
дискриминация.

Дискриминационна скала
Тази скала съответства на 50-те целеви идентификатора, 
разделени на 5 региона. Засеченените цели се показват 
като видими сегменти. Отхвърлените цели не се показват 
на самата скала.

Забележка: това е противоположно на визуализирането на 
целите при работата с X-TERRA, Safari, E-TRAC и CTX 3030.

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

Можете да направите това по следните 2 начина:

• Приемане/Отхвърляне на засечени цели при търсене с 
помощта на "Бутон за приемане/отхвърляне " (стр. 49)

• Създаване на модел на дискриминация чрез настройката 
за "Приемане/Отхвърляне" (страница 49)

В случая мига 
сивия сигмент, тоест 
той е желан засечен 
обект.

Target ID
Дисплей

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

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

Примери за намерени 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. 
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Финни златни самородки Големи златни самородки‘Горещи’ 
Камъни

Желязо МедЗлато
Алуминий

СреброФолио

Тази диаграма е предназначена само като начално ръководство. Идентификаторите на целите могат да се различават от 
показаните примери, в зависимост от действителния състав на целта, почвените условия и настройките на детектора.

26 20 to 3326 26

Конвенционална 
единична честота

Конвенционална 
единична честота

Целева стабилност в минерализирана почваЦелева стабилност в доброкачествена почва

Multi-IQ  
Multi-Frequency

Multi-IQ  
Multi-Frequency

20 to 33 Желязо

Точност на целтаДълбочина

26 26

Желязо Не е засечено26 27

Не е засечено Не е засечено27 20 to 33
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Подсветка 
EQUINOX LCD дисплей има осветление, което улеснява работата  в тъмни и 
неосветени помещения. 

EQUINOX 600 има 3 настройки за нивото на фоновото осветление, Off(изкл.) и High(силно) и Medium(средно) EQUINOX 
800 има 4 настройки за нивото на фоновото осветление, Off(изкл), High(силно), Medium(средно) и Low(слабо) 

 При  първтото включване на детектора осветлението е изключено. 

Регулирането на подсветката е глобално; 
всички режими за търсене  ще бъдат 
засегнати от промените в тази настройка.

Непрекъснато използване на подсветката, особено 
при пълна яркост, ще доведе до намалено време на 
работа на самата батерия на детектора.

Включване на подсветката
Натиснете бутона Backlight в горния ляв ъгъл на контролния панел.

Ще се появи тази иконка при 
включване на подсветката. 

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

Настройка на яркостта на подсветката
1. Натиснете бутона Backlight отляво на контролния 

панел. Подсветката ще свети с пълна яркост.

2. Всяко натискане на този бутон ще намаля яркостта на 
дисплея с едно ниво, докато не се изключи.
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Потребителски профил* 
EQUINOX 800 разполага с допълнителен страничен бутон за потребителски 
профил, който запазва копие от текущите настройки  на детектора за бъдещ 
бърз достъп. 

Потребителският профил съхранява зададените стойности на всички текущи локални настройки, така че можете да 
получите достъп до тях незабавно . 

Настройките по подразбиране за потребителския профил са копие на режима за търсене "Парк", Профил 1.

Запазване на профила
1. Изберете режима на търсене, който искате да 

използвате като основа за вашия потребителски профил. 
Коригирайте настройките, които искате да запазите.

2. Уверете се, че сте в екрана за търсене, а не в менюто с 
настройки.

3. Натиснете и задръжте бутона "Потребителски профил" 
от дясната страна на контролния панел.

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

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

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

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

За да излезете от потребителския профил, натиснете или 
бутона "Потребителски профил" или бутона за "Режим на 
търсене". Настройките ще се върнат към последно 
използвания профил за търсене, а иконата на 
потребителския профил ще се изключи.
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Чувствителност 
EQUINOX е силно чувствителен и има 25 нива за регулиране на нивото на  
нивото. Важно е да изберете правилното ниво на чувствителност за вашите 
условия на търсене.

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

Когато сондата засече предмет под земята, тя ни съобщава за 
това. Обаче сондата ще засече предмета само ако се движи, ако 
стои в една позиция тя не може да засече нищо. Също по време 
на търсене имаме и понякога фалшиви сигнали, например от 
жиците, ако са много наблизо. Тези сигнали се появяват отново 
ако сондата стои неподвижно. След като изберем по-ниско ниво 
на чувствителност, сигналите ще изчезнат

Диапазона за регулиране на чувствителносттта е от 1 до 25.

Регулирането на нивото на чувствителност 
засяга всички режими на търсене.

Символ на чувствителността
Индикаторът показва приблизителното ниво на 
чувствителност

Ниво 1-5 Ниво 6-10 Ниво 11-15  Ниво 16-20     Ниво 21-25

Регулиране на подходящото ниво
Винаги избирайте най-високата стабилна настройка за 
чувствителност, за да осигурите оптимална производителност.

Можете да регулирате нивото на чувствителност директно по 
време на търсене. Преди да се опитате да регулирате 
чувствителността, уверете се, че не сте в менюто с настройки или в 
режим "Пин-Пойнт".

Как ства регулирането:

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

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

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

Препоръчителни настройки за 
чувствителност
Може би ще ви са необходими експерименти с нивото на 
чувствителност за различни места за търсене. Ако сте начинаещ, 
започнете с ниска настройка и я увеличавайте постепенно.

Намаляването на чувствителността на EQUINOX може да намали 
фалшивите сигнали и смущенията. Това също така ще подобри 
диференцирането между сигналите, причинени от метални цели и 
тези на минерализацията на почвата. 

Следните препоръчани настройки ще ви помогнат да започнете 
работа :

Начинаещ 20

 Незамърсен парк или поле 22

 Замърсен парк или поле 20

 Морска вода 20

 Режим Злато*  15-25

Професионален търсач 22-25

 Замърсена почва  15-18

 Засичане на цел вкъщи 1-10

Когато чувствителността е настроена на високо ниво 
можете да засечете също малко парченца черен метал.  
Детекторът ще бъде засегнат и от минералните почви и от 
сигналите от електрическите уреди.
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Индикация за дълбочина
Тази опция показва приблизителната  дълбочина на засечената от 
детектора цел. 

Дълбокомерът е само ориентировъчен; ако са по-малко 
стрелки- то целта се намира на по-плитка дълбочина, повече 
стрелки показват по-дълбоката цел. Точността може да 
варира в зависимост от самата цел и почвените условия.

Дълбокомерът има 5 нива, като всяко ниво е около 5 см.

Когато не засичаме нищо, иконата за ориентировъчната 
дълбочина на екрана не се показва, както и самите стрел

След засичане на целта, символа за дълбочината ще остане 
на LCD дисплея за около 5 секунди или докато бъде засечена 
друга цел. 

Ето пример някои примери за ориентировъчните показания 
на дълбочината на засечените цели

50mm

2"

100mm

4"

150mm

6"

200mm

8"

>200mm

>8"

Точността на дълбочината намалява в 
силно минерализираната почва! 
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Pinpoint
Преминаването към режим "Пинпойнтер" след като засечете сигнал, ще ви 
помогне с точност да определите местоположението на заровения обект.

Как визуално виждаме действието на
режима  "Pinpoint"
На самия дисплей ние визуално можем да видим колко е 
близък самия център на сондата към скрития предмет.

Когато целта се намира под центъра на сондата, звука се 
усилва и и сегментите от двете страни се събират.  

Когато всички сегменти на скалата са включени и събрани в 
една дъга, тогава предмета се намира точно под центъра на 
сондата.

Определяне на точното място на целта
1. Натиснете бутона Pinpoint/Detect, за да

изберете режима "Pinpoint" Иконата 
"Pinpoint" ще се появи в горния център на 
дисплея.

Идентификационният номер на  засечената цел ще остане 
на дисплея, а индикаторът за дълбочина ще покаже 
нейната приблизителна дълбочина.
2. Минете със сондата бавно през целевото място, като я 

държите паралелно към земята.

3. Като имате предвид целевия отговор, намерете 
центъра на целта, като се вслушвате за най-силния 
сигнал и/или гледате скалата на дискриминация на 
дисплея.

4. Когато всички сегменти на дискриминационната скала 
се покажат, това ще означава че целта се намира под 
центъра на сондата.Ако имате затруднения с определяне на точното 

място на скритата под земята цел, натиснете 
отново бутона за режим "Pinpoint" и повторете 
целия процес. 

Ако не излезете след това от самия режим, детектора 
може да започне да издава странични шумове.

С активиран режим "Pinpoint" моделът на дискриминацията 
ще е временно деактивиран, така че EQUINOX да можеда 
засича всички метали. Също така по време на работа с 
режима "Pinpoint" детектора ще засича целите даже ако 
сондата стои неподвижно.

Режима "Pinpoint" постепенно маскира целевия отговор, 
като намалява чувствителността с всяко движение, докато 
остане само много тясна целева реакция. Това помага да се 
идентифицира точното местоположение на целта.

В режима "Pinpoint", реакцията на детектора показва силата 
на целевия сигнал директно под сондата. Звука и тона на 
самия звук при работа с този режим е същия като на самия 
детектор. Разликата в тона и силата на звука ще помогне да 
се локализира позицията и дълбочината на целта

ви
со

к

тих

ни
съ

к

тих

То
н

Volume

шумен

Тази цел ще 
произведе силен 
висок тон

Тази цел ще 
произведе тих 
нисък тон
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Меню настройки
Менюто за настройки съдържа много функции, които подобряват 
ефективността на работата на вашия детектор. 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 търсене чрез това меню. 

Настройки

Тези настройки от първо ниво са стандартни, 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 
За да влезем в меню настройки натискаме този 
специален бутон    

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

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

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

Допълнителни настройки 

Допълнителните настройки дават  контрол за 
персонализиране на аудио и целеви сигнали на детектора. 
Имате звукови опции, които могат да ви помогнат да чуете 
още повече информация за откритите цели само от аудиото.

Тези насторойки са отбелязани с иконка и линия под нея.

Тоналността на самия звук

Тоналността на праговия тон

Тоналността на всеки един от разделите

Разделяме границите на всеки един от разделите

Настройка за чувстеителност към желязото

*Тоналността на праговия тон не може да се регулира при Equinox 600

Достъп до разширените настройки
1. Придвижете се до всяка основна настройка, която има 

поднастройка или разширена настройка (напр. Регулиране на
силата на звука).

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

2 Секунди

3.Натиснете и задръжте бутона "Настройки" за 2 секунди, за да се 
върнете към основната настройка.

Ако не сте излезнали от допълнителната настройка, то при 
следващото натискане на бутона за настройки ще се 
върнете към 
същата допълнитена настройка
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Изолиране на смущенията
Тази настройка намалява ефекта от електромагнитния шум от околната среда, от такива 
източници като електропроводи, кули на мобилни  оператори, а също и други 
металотърсачи наоколо.

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

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

Изолиране на смущенията засяга както нивото на звуковия шум 
по време на  търсене, така и ефективността на точното 
определяне на обекта под земята.

Настройката "Noice Cancel" има 19 канала с диапазон от -9 до 9 с 
настройка по подразбиране 0 за всички профили за търсене.

Регулирането на "шумопотискането" е локално; тоест 
само текущият профил  ще бъде засегнат от 
промените в тази настройка.

Тук виждаме кой канал в към дадения 
момент. Натискаме "Accept/ Reject" 

и чакаме.

Тук виждаме самия процес на 
търсене на подходящия канал.

Процеса на търсене на чистия 
канал е приключен и на дисплея 
виждаме избрания от детектора 
канал за работа.

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

1. Дръжте сондата над земята паралелно и неподвижно.

2. Изберете настройката Noice Cancel.

3. Натиснете бутона "Accept/ reject" за да стартирате 

процеса.

4. При Equinox 600 този процес може да го стартираме 
само с едно натискане на бутоните + или -.

5. 4.По време на процеса скалата за дискриминация ще се 
зап напредъка отляво надясно. За около 8 секунди ще 
бъде готово.

6. Когато този процес приключи, автоматично избраният 
канал ще се появи на дисплея на мястото на Target ID и 
ще прозвучат три сигнала за потвърждение

7. Натиснете или бутона за режимите за търсене или 
бутона Pinpont/Detect, за да се върнете към началния 
екран.

8. Новия избрания канал ще бъде запамятен само за 
текъщия режим за търсене.

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

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

1. Дръжте сондата неподвижна и далеч от земята.
2. Натиснете бутона Settings (Настройки), за да се 

придвижите до настройката Noise Cancel в менюто 
Settings (Настройки).

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

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

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

Noice Cancel 
избира 
подходящия 
канла за работа 
по няколко 
критерии. 
Обаче понякога 
и избрания 
канал може да 
има малко 
смущения.
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Балансиране на детектора 
Земният баланс намалява шума, причинен от минерализацията на земята, 
позволявайки да се открият по-ясно целите. 

Настройката на земния баланс калибрира детектора към 
дадената почва, за да елиминира фалшивите сигнали, 
причинени от минерализацията. 

Настройката Ground Balance има диапазон от -9 до 99, като 
по подразбиране е 0 за всички профили за търсене в Park, 
Field и Beach.

Специалната опция за балансиране  "Tracking" се препоръчва 
за режимите за търсене на злато..

Като цяло настройката за балансиране действа 
само за дадения режим. Когато ние правим промени 
по нея, другите режими не се засягат.

Ръчен земен баланс 
Балансът на земята може да се регулира ръчно, докато 
чуем минималното кол-во сигнали от земята.
Как се прави това:
1. Използвайки бутона за настройки отиваме към 

"Ground Balance".
2. Започваме да повдигаме и спускаме сондата 

паралелно към земята, на терен който е чист.

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

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

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

Това е препоръчващия избор за балансиране. 
Как се прави това:
1. Използвайки бутона за настройки отиваме към "Ground 

Balance".
2. Натискаме и задържаме Accept/Reject бутона през 

целия процес на Балансиране.

Ще се появи тази икона , която ще мига 
бързо. 

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

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

5. Отпуснете бутона Accept/Reject.

   Настройката по подразбиране  от 0 се 
препоръчва за режими Парк, Поле и Плаж, 
защото тези места обикновено имат по-малко 
минерализация за разлика от така наречените 
златни полета. 

   Въпреки това, ако земята генерира много сигнали (и / или 
нивото на чувствителност е много ниско) по-добре 
използвайте Автоматичното балансиране. 

   Ако Автоматичното балансиране не намалява земния шум, 
поради високото ниво на минерализация или високото ниво на 
соли в почвата, в такъе случай можете да повторите същия 
процес (Автоматчно балансиране) като в същото време ще 
местите сондата от една страна на друга, а не както преди това 
да я изпомпвате отгоре надолу.
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Проследяване на Земния баланс 
Когато проследяване на земния баланс е актвно, детекторът 
непрекъснато  автоматично се балансира към дадената 
земна повърхност. Това гарантира точно балансиране през 
целия период на тътрсенето.

В режим "Злато" режим Tracking е 
настроен по подразбиране, което е наистина много 
удобно.

Режим " Tracking" също е полезен когато ние работим 
под вода, то ест в режим Плаж 2, в солени води.

Когато сме в режим "Tracking" на екрана ще се 
появи ето тази иконка. 
За да включим режима правим следното:

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

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

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

Изключване на режима "Tracking"

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

2. Натискаме бутона "Accept/Reject" за да изключим този 
режим. След това иконката ще изчезне и ще се 
активира режима за ръчно балансиране към почвата.
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Регулиране 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. 

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

Настройката за регулиране на силата на звука има диапазон от 0 (тогава звука е изключен) до 25 с настройка по 
подразбиране 20 за всички профили за търсене.

Когато нивото е настроено на 0, всички звуци на детектора се заглушават, тоест звука е изключен в случая

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

Регулиране на звука
1. С бутона за настройки стигнете до третата настройка, а 

именно "Volume Adjust".
2. С бутоните + и - изберете подходящото за вас ниво.
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Tone Volumе/ Звук на тоновете(допълнителна 
настройка)
Тази допълнителна настройки позволява да се регулира отделно силата на звука на всеки един 
от разделите. Това е чудесна настройка особенно за места с много съдържание на железни 
предмети.

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

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

В случая виждаме че разделите са 5. 
Ние сме избрали за втория раздел 

ниво 25, запаметяваме го и 
атвоматинчо продължаваме с 

регулирането на звука на третия 
раздел.

Силата на звука на всеки един от разделите може да се 
регулира.

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

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

Броят на разделите специално за тоновете зависи 
от това колко раздела сме избрали преди това. Това 
означава, че можете да избирате между 1, 2, 5 и 50 тона. 
Вижте стр. 46 за повече информация.

Как се регулира всичко това:
1. Използвайки бутона за настройки стигаме до настройката за регулиране на силата на 

звука.

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

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

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

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

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

t1

t2

t1

t2
t3

t4

t5
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Прагов тон
Праговия тон е постоянен звук от детектора.

Праговия тон е полезна настройка с която лесно се 
раличават желанните и нежеланните цлеи, както и е 
идеална за търсене на финни парченца злато.

Диапазона за регулиране е от 0 до 25. Като по подразбиране 
при режимте Парк, Поле и Плаж е 0, а при златото е 12.

Ако сме в един от режимите на Парк, Поле или Плаж 
и сменим нивото на праговия тон, то и двата други 
режима ще се повлияят ит тази промяна. 

Само режимите за търсене на злато са си отделно.

Как се регулира праговия тон:

Процеса е еднакъв за всички режими на търсене:

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

2. С бутоните - и + регулираме нивото.

При Equinox 800 ние можем не само да регулираме 
силата на праговия тон, но и да настроим тоналността 
на самия прагов тон. Вижте как на страница 45.

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

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

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

Идеално ниво

Ниво на прагояия тон

Тих сигнал Много силен

Звуков диапазон
който можете 
да чуете

Прекалено
високо ниво

Тихия  сигнал
е маскиран

Силния сигнал
е чуваем

Диапазон на звука 
който можете 
да чуете

Прагов тон

Прекалено 
ниско ниво

Звуков диапазон
който можете 
да чуете

Ниво на праговия тон
Слабия сигнал
сега не се чува

Силен сигнал

Заглушаване на 

праговия тон

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

Прагов тон в режим Злато*
Праговия тон в режим злато е един наистина добър помощник, благодарение на който ние можем да чуем сигнали дори 
и от най-малките парченца злато. При което това работи много добре по време на търсене на злато с в силно 
минерализирани почви. Най-добрия резултат се постига когато настроим правилно нивата на  звука на детектора като 
цяли и нивото на праговия звук.

Прагов тон

Чуваме сигнал на целта

Хубав обект 

Прагов тон

Непрекъснат звук 

Нежелан обект

Прагов тон в режимите Парк, Поле и 

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

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

От Minelab, ние препоръчваме на тези три режима да 
ходите с ниво на прагов тон 0.
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Тоналност на праговия тон* (Допълнителна настройка) 
При модела Equinox 800 ние можем също така и да настроим тоналността на праговия 
тон.

Тази настройка ви позволява да регулирате тоналността на 
праговия тон. 

Диапазона на тоналността варира от 0 до 25. 
Като по подразбиране за режимите Парк, Поле и 
Плаж е 4, за режима Злато е 11. 

Ако сменим тоналността на праговия тон по време на 
работа в някой от режимите, то тази промяна ще остане 
и за другите режими. Освен режима Злато, той не се засяга 
от премените в тази настройки по време на работа с друг 
режим.

Как се регулира тази настройка:
1. С бутона за настройки стигаме до настройката за 

праговия тон.

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

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

4. След като сте готови, натиснете и задръжте отново 
бутона за настройката и ще се върнете в настройката за 
регулиране на нивото на звука на  праговия тон.

Смяна на тоналността засяга 
режмите Парк, Поле и Плаж.

Режима Злато се регулира 
отделно.
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Tон на обектите или колко раздела на тонове ще имaме
Тази настройка регулира колко раздела на тонове ще има. Дали ще са 1, 2 , 5 или 50.

Даваме ви едни примери за това как визуално изглежда настройката и 
съответно разликата между кол-вото на разделите.

Тази настройка ви помага да изберете колко 
раздела или един вид групи ще има от всичките 
възможни цели. Така че да можете да ги 
разделяте на слух.

Имате избор между 1, 2, 5 или 50. 

Тази настройка не засяга другите 
режими освен текущия.

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

Как се стига до тази 
насройка:
1. С бутона за насройките стигаме до символа

2. С бутоните + и - избираме колко раздела да 
имаме.

Как са зададени разделите  по подразбиране:

Търсещ профил Фабрична настройка 

Park 1

Park 2

5

50

Field 1

Field 2

2

50

Beach 1

Beach 2

5

5

Gold 1*

Gold 2*

1

1

Тук имаме избран само 1 раздел.

Тук имаме 2 раздела. По подразбиране 
това са черни и цветни метали. 

Тук имаме 5 раздела.  

Тук имаме всички 50 тона. Тука скалата 
е разделена на 2 зони. По 
подразбиране това черни и цветни 
сигнали. Но обаче това може да се 
регулира. 

Именно тази настройка е свързана с редица други 
настройки
Когато ние изберем колко раздела да имаме, след това ние можем да корегираме силата на 
звука на всеки един от разделите, тоналността и границите на всеки един от разделите. 

t1

t1

t2

t1

t2
t3

t4

t5

t1

t2
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Тоналност на тоновете (допълнителна настройка)

Тази настройка позволява да регулираме тоналността на всеки един от разделите.

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

Тази насройка има диапазон от 1 до 25.

Корекцията на тази настройка засяга само 
текущия режим.

*Тази настройка не е налична в режима Злато.

При Equinox 600 можем да регулираме тоналността 
само на първия раздел.
При Equinox 800 можем да регулираме тоналността на 
всички раздели.

Какви са настройките по подразбиране 

Когато ние за първи път вземем детектора и изберем колко раздела 
на тонове да са, след това уреда вече има предварителни зададени 
параметри на тоналността на всеки един от разделите. Те вече могат 
да се регулират.

Колко раздела са Настройки по подразбиране 

1 11

2 1, 20

5 1, 6, 12, 18, 25

50 1, 20

Когато сме ибрали 
подходящото ниво на 
тоналността, натискаме 
бутона "Accept/Rejct".

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

вото на разделите.

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

3. С бутоните + и  - регулираме тоналността.

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

Освен ако не сме избрали да е само един раздел. 

5. Ако сме готови, натискаме и задържаме бутона за 
настройки и се връщаме в предишната настройка за 
избор на кол-вото на разделите.
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Регулиране на височината на тона: 
50 тона
Когато е избрана настройка от 50 различни тона , то 
тоналността на всеки един от тоновете се регулира по 
различен начин.

За да се осигури по-голяма чуваемост на железните и цветните 
цели, може да се зададе умишлена разлика между възможно 
най-високата височина на железните  тонове и най-ниската 
възможна височина на тоновете на цветните тонове.

Следователно цветна цел с идентификатор на целта, много 
близка до обхвата на черните метали, ще звучи много по-
високо и следователно лесно ще се различи като цветна цел 
само от аудиосигнала.

Отрегулирайте тоналноста на всеки един тон по същия начин, 
както регулирахтре височината на тона от 1, 2 и 5 тона (за 
повече на стр. 47).

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

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

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

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

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

Настройката на височината на тона от 
1, 24, представена в скалата на 
дискриминация, когато настройката за 
прекъсване на тона е -5.

Обхватът на 500 Hz цветни тонове е 
разпределен в зона на тонове 2 (t2), а 
обхватът на черните тонове от 50 Hz се 
разпространява в зона на тон 1 (t1).

Това показва същата настройка на 
височината на тона, но по-висока 
настройка за прекъсване на тона от 10.

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

5 10

Най-висока височинаНай-ниска височина Пълен диапазон

Диапазон за настройка на 
височината на тона от 1 до 25

t2 има фиксирана по-широка ширина на диапазона от 500 Hz

t1 има фиксирана ширина на 
тесен диапазон от 50 Hz

5 10 15 20

251 5 20

t2: 500 Hz 
диапазон

t1: 50 Hz 
диапазон

t2: 500 Hz 
диапазон

t1: 50 Hz 
диапазон
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Приемане/Отхвърляне на засечени цели
Когато вече работим с нашия детектор и той е засякъл предмет под 
земята който сме исключили от модела на дискрминацията, то ние няма 
да чуем нито звук нито реакция на самия дисплей.

А когато детектора засича сегмент, който е вклчен с модела, то ние ще 
чуем и звук, и ще видим кой сегмент е това и ще видим ID- числото в 
центъра на екрана.

С този бутон 
добавяме и 
изключваме 
определени сегменти 
от скалата.

Тук виждаме че сегмента с
ID- числото 32 е добавен в 
самия модел, тъй като 
детектора съобщава визуално
за находката.

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

Обаче ако искаме да го върнем вече трябва да отидем в 
настройките за модела на дискриминацията и от там да го 
възстановим.

Приеми/Отхвърли 
С тази настройка можете да създавате свои собствени модели на 
дискриминация, за да засичате само желани от вас цели.

Засечениет от детектора цели се визуализират от самия детектор 
по два начина: като определена цифра в центъра на екрна и като 
определен сегмент на скалата.(вижте повече на стр.30)

Всеки от този сегмент може да се изключи или да се добави 
впоследствие. Следователно всички включени сегменти ще се 
засичат от детектора, а всички изключени ще бъдат отхвърляни.

Тази комбинация от включени и изключени сегменти пряко зависи 
от модела на дискриминацията.
Самата скала на дискриминация състои от 50 сегмента, от -9 до 
40.

Когато правите промени на дадения 
дискриминационен модел, само текущия режим ще 
бъде променен.

Създаване на дискрминационен модел
1. С бутона за настройки стигаме до настройката

"Accept/Reject".

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

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

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

Тук дискримнациония модел е включен.         

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

Това пък ще изключи текущия модел на 
дискриминация, за да засичаме всичко под 
земята.

Ако отново натиснем бутона "All Metal" отново 
ще се сърнем към модела ни на дискрминация.

Винаги като включваме детектора режима "All 
Metal" e изключен.

А тук е включен режим "All Metal".  
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Прекъсване на тонове (допълнителна настройка) 
Тази разширена настройка ви позволява да корегирате границите на всеки 
един от разделите на тоновете. 

Понякога някои цветни предмети могат да бъдат 
идентифицирани от детектора като железен метал, разбира се в 
определени почвени условия.

Именно тази настройка ви позволява да преместите границата 
например на раздела с желените цели. Например, ще трябва да 
влючите сегмента 2 към първия раздел, за да има същия тон 
както и желязото. И точно тази настройка ще ви позволи да го 
направите. 

Разбира се можете да корегирате по същия начин и границите 
на другите раздели.

Сегментите от -9 до 0 са представени като железни цели по 
подразбиране  за режимите Парк и Плаж, а за режима Парк 
железните цели са от -9 до 2 по подразбиране.

          Когато корегирате  границите на разделите,           
само текущия режим ще бъде засегнат.

Тази настройка не е достъпна при режима Злато(само при 
Equinox 800), a също и когато преди това сме избрали да има 
само един раздел, то ест всичките цели да звучат по един и 
същ начин.

Регулиране на границите на разделите
При Equinox 600 може да корегираме границата само на 
първия раздел, докато при Equinox 800 може да регулираме 4 
раздела(5-тия раздел не се регулира тъй като като настроик 
четвъртия, границата на петия се  фиксира автоматично).

1. Как се прави това:
2. 1. С бутона за настройките стигаме до настройката

"Аccept/ Reject".

2. Натискаме и задържаме бутона за настройки за около 2 
секунди. И след като се покаже линия под иконката, това 
означава че сме влезнали в допълнителната настройка, 
именно тази която ни трябва.
Първо ще се пкаже първия раздел(под символ t1). На 
мястото на ID- числата на находките детектора сега ще ви 
показва границата на радела. И самия сегмент, последния 
на границата ще мига бавно.

3.Сега изберете вие кой сегмент да е последния за този 
раздел с бутоните + и -.
4.За да потвърдите своя избор, тоест след като сте избрали 
кой сегмент да е последен натиснете бутона "Accept/ 
Reject".
5.След като сте готови, натиснете и задръжте бутона за 
настройки отново за 2 секунди и ще се върнете в главната 
настройка.

Настройки по подразбиране за границите 

на разделите за всичките режими.

Зависи от това, колко предварителни раздела сте избрали , всеки 
режим има свои предварително зададени границу за разделите. 

Брой на разделите  Park | Beach Field

2 0 2

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

50 0  
(само един раздел)  

2  
(само един раздел) 

Тук сме избрали края на същия първи 
раздел да -3.

Натискаме бутона "Accept/ Reject"
за да преминем към следващия раздел.

Тук виждаме границата на първия 
раздел (t1) която е 0.

× 3

Ето тук имаме премери за границите на разделите, когато предварително сме задали да имаме 5 раздела на тоновете.

 Прекъсване на тонове (допълнителна настройка)     | 50Съдържание



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

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

Equinox 600 има 3 скорости, докато Equinox 800 има 8 
скорости.

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

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

Тук цветната цел се 
маскира от желязната 
цел.

Цветната цел 
частично е маскирана 
от желязната цел.

И двете цели се чуват 
добре.

Ниска скорост

Средна скорост

Висока скорост

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

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

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

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

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

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

Еквивалентни скорости при двата детектора Equinox

Виждат, че Equinox 600 има една идеа по-бавни скорости за 
възстановяването.

EQUINOX 800

EQUINOX 600

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3

Стандартни скорости при двата модела:

Режим EQUINOX 600 EQUINOX 800

Park 1

Park 2

3

3

5

6

Field 1

Field 2

3

3

6

7

Beach 1

Beach 2

3

3

6

6

Gold 1*

Gold 2*

—

—

6

4
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Iron Bias (допълнителнa настройкa)
Tази настройка помага да детектора да определя целта или като цветен или черен 
метал, когато самия предмет под земята съдържа както цветни така и черни примеси.

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

Именно тази настройка ни помага в случая да идентифицираме черните 
метали. По-ниското ниво на "Iron Bias" ще доведе към това, че 
целта(черния метал) ще бъде по-скоро разпозант от детектора като цветен 
сигнал. По-високото ниво пък обратно ще гарантира, че целта ще бъде 
разпозната от детектора като железен обект. 

Настройката на Iron Bias F2 помага такива обекти като кенчента и 
капачки от кенчетата да бъдат разпознавани от детектора като 
железни цели. Настройката Iron Bias F2 най-добре да се използва в 
режим All Metal,при което звуците на черните метали да са високо 
ниво. 

Настройките Iron Bias FE и F2 имат диапазон от 0 до 9. Тази 
настройка е налична само когато работим в режима Multi. 

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

На места където има доста железни отпадъци, се препоръчва високо ниво на 
Iron Bias, за да се определят целите като черни метали. Ако обаче се намирате 
на терен където не искате да пропускате нито един цветен обект, е добре да 
намалите нивото на настройката. Това ще доведе към това, че повечето черни 
метали ще бъдат засечени от детектора, и някои цветни сигнали ще бъдат 
идентифицирани от детектора като черни сигнали. 

Самите настройки Iron Bias FE и Iron Bias F2 са независими една от друга. Тоест, 
ако сме избрали да работим в дадения режим с FE, настройката F2 няма да има 
никакъв ефект. 

Еквивалентни стойност на Iron Bias при Equinox 
600/ 800
Тази картинка показва еквивалентните стойности на настройката при двата 
модела. Като цяло, Equinox 600 има същия диапазон, само с разликата- по-
малкко стъпки за регулирането на настройката.

EQUINOX 800

EQUINOX 600

1 90 2 3 4 5 6 7 8

10 2 3

Регулиране на Iron Bias
1. С бутона за настройки отидете до настройката Recovery 

Speed.
2. Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди. Под иконата 

на Recovery Speed ще се покаже линия, което ще 
означава че сме в допълнителната настройка Iron Bias. И 
там вече ще дидите в центъра на дисплея дали е FE в 
момента или F2.

3. С бутона Accept/ Reject можете да превключвате 
настройките между FE и F2.

4. С бутоните - и + можете да регулирате нивото.
5. След това едно дълго натискане на бутона за настройки 

ще ве върне към основната настройка Recovery Speed.

  EАQUINOко сте избX 600 0 1 2 рали настройката или FE 
или F2, то именно тя щ3 е остане за този режим.

 Настройки по подразбиране за Iron Bias: 

Режим
EQUINOX 600 EQUINOX 800

FE* F2 FE* F2

Park 1 2 2 6 6

Park 2 0 2 0 6

Field 1 0 2 0 6

Field 2 0 2 0 6

Beach 1 2 2 6 6

Beach 2 2 2 6 6

Gold 1* — — 6 6

Gold 2* — — 6 6

По подразбиране за всеки режим стои настройката Iron Bias FE.

Виждаме как сме избрали ниво 8. С натискането на бутона Accept/ 
Reject минаваме към втората 
настройка на Iron Bias F2.

Tук регулираме нивото на Iron Bias FE.

× 2

Ето примери за регулиране на нивата на Iron Bias FE И F2.
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Звукови сигнали на детектора
Детекторите от серия EQUINOX имат много аудио опции, които да отговарят на 
всички предпочитания и за удобство по време на търсене.

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

Съдържание



Технология Wi-Stream

Тази технология използва цифрово 
аудио предаване с ниска мощност, за 
да постигне именно неуловимо 
забавяне на звука от 17 ms между 
детектора и безжичния модул WM 08.

Именно за по-бързо безжично аудио се 
препоръчва да се използва модула WM 
08, който е включен в коплекта обаче 
само към Equinox 800.

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

Закъснение на аудио отговора при работа с 
безжични слушалки
Когато вие работите с вашия детектор и използвате безжични слушалки, има вероятност да има забавяне на 
аудио отоговора. Препоръчително е това забавяне да е минимално. 

Toест, когато ние работим с детектора и сондата засича предмет под земята и ако има забавяне на връзката между детектора 
и слушалките, то вие ще пропуснете мястото. Тоест, ще мислите че целта се намира на друго място, тъй като самия звук е 
дошъл по-късно. Обаче пък, ако скоростта е прекалено висока, то звука ще идва по-рано. Това означава, че безжичните ви 
слушалки трябва да имат добро ниво на латентност, за да се минимализира разликата.

Teхнология Qualcomm® aptX™ с ниска 
латентност
Тази безжична технология е по-бърза 
от Bluetooth технологията, със 
забавяне 40 ms, което ще дава по-бърз 
аудио отговор от целта. 
Именно слушалките на Minelab ML 80 
използват тази технология и са 
способни да ви предосатвят по-бърза 
скорост на предаване на аудио 
сигнала, отколкото стандартните 
Bluetooth слушалки. 

Bluetooth® Технология

Всички стандартни Bluetooth 
слушалки могат да се изполват 
заедно с детектора. 
Обаче имайте напредвид, че 
стандартната Bluetooth технология 
има забавяне от 100 ms.

И ако се движите в бърза скорост, то 
ще ви е трудно да определите 
точното място на скритата цел.

Wireless Audio Кабелни слушалки

Слушалки с жак 3,5 mm
Bluetooth слушалки ML 80 и 
други безжични слушалки с 
ниска латентност

Безжичен Аудио Модул WM 08
За него се изискват слушалки с 
жак 3,5 mm

Можете да използвате и 
други Bluetooth слушалки.

Водоустойчиви 
слушалки Minelab с жак 
3,5 mm

Слушалки с жак 6,35 mm

Нужен е адаптер

Говорител

Имайте предвид, че безжичните слушалки не могат да се използват когато детектора е под водата. За подводно 
търсене са ви необходими специални водоустойчиви слушалки на Minelab за серията Equinox. Aко само сте потопили 
сондата, спокойно можете да продължите работата с безжичните ви слушалки.

Има няколко налични аудио аксесоара 
налични за детектора. Също така 
Equinox е съвместим с повечето 
обикновенни слушалки.
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WM 08 Безжичен аудио модул 
Специално този модул за безжичната връзка използва специална тенология за 
безжични предаване, за да бъде постигнат бърз сигнал от целта и да няма 
никакво забавяне. 
Модула е предназначен за свързване със слушалки с жак 3,5 mm. 
Може да го закачите за вашето яко, например, п време на търсене. 
Преди да започнете да предава, модула трябва да бъде свързан с 
вашия детектор.

Бутон за вкл.
Бутон за свързване с 
детектора  

Тук следим нивото
 на батерията на 
 самия модул

Тук виждаме
статуса на 
свързването 

Това е вход за 
слушалки с жак 
3,5 mm

Самия модул няма вграден говорител, тоест задължително 
трябва да се свържат слушалки към него. Ако искате да 
свържете към него Bluetooth слушалките на Minelab ML 80, 
трябва да ги свържете към модула с вспомогателния кабел.

Също към този модул могат да се свържат специалните 
водоустойчиви слушалки за Equinox. Те се предлагат 
отделно. Самия модул в водоустойчив, но не е предазначен 
за търсене под вода. 

Самия модул го закачайте от същата страна на тялото, 
където е вашия детектор.

Ако в момента не го използвате, затворете с капачката 
входа за слушалките.

Детектора Equinox не е съвместим с другите два модула 
на Minelab- WM 10 и WM 12.

Избягвайте да ддържите модула близко до други 
електронни устройства.

Сдвояване на модула с детектора
Самото сдвояване на детектора с модула се изисква само 
първия път или ако сте го сдвоявали модула с друг 
детектор. Как се прави това:

1.Натиснете и задръжте за 2 секунди бутона за включване на 
на модула.

2.Натиснете бутона за сдвояване (на самия модул), синия 
индикатор в центъра трябва да започне да мига.

3.Натиснете страничния бутон за безжичната връзка на 
вашия Equinox и ще видите че на дисплея на детектора се 
показва символ за безжична връзка (малко рутерче в горния 
десен ъгъл).
    Принципно, за в бъдеще свързването ще ства по-бързо и 
няма да чакате толкова колкото първия път.

4. Като се сдвоят детектора и модула, синия индикатор на 
модула и символа за безжичната връзка на дисплея на 
детектора ще спрат да мигат, тоест те са се сдвоили.

Ако нещо стане и до 15 секунди не се сдвоят детектора и 
модула, започнете отново целия процес. Unpairing a WM 08

Прекратяване на сдвоената връзка между детектора и модула. 
Самия модул можете да го раздвоите от дадения детектор 
Equinox само ако го сдвоите(модула) с друг детектор.

Сдвояване към детектора допулнителни 
модули
Общо 4 модула могат да се сдвоят едновременно към вашия 
детектор. Това е удобно за групово търсене. За да добавите 
допулнител модул по време на търсене, направете 
стандартната процедура за сдвояването. 

Символите на дисплея за количеството свързани модули 
към детектора

Тези символи се показват в дясната страна на дисплея. 

Свързано е 1 устройство

Свързани са 2 устройства

Свързани са 3 устройства

Свързани са 4 устройства

 Зареждане на  модула WM 08

Най-добре излизайте да търсите с напълно 
заредена батерия. Средно батерията на модула 
трае около 18 часа.

По време на работа, ако батерията на модула се е 
изтощила, индикатора за батерията ще започне да мига 
в червен цвят. Как да го заредим:

1. Свържете кабела за зареждане в стандартно зарядно 
устройство с USB- изход.

2. Свържете магнитния магнитния край на кабела към 
модула.

3. Сега, индикатора за батерията ще свети в зелен цвя 
докато се зарежда и като се зареди ще остане да свети.

Времето за пълно зареждане е около 3 часа, ако 
параметрите на зарядното ви устройство са  >1.7A @ 5V.

Свързване на външна батерия
Ако мислите да продължите търсенето, е добре да имате 
една външна батерия. Така ще можете да продължите 
работа с детектора с включен модул.
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Безжични слушалки ML 80
Безжичните слушалки с технологията Bluetooth® aptX™ (ниска латентност) 
могат да бъдат свързани към вашия Equinox за бързо и чисто безжично аудио.

EQUINOX 800 идва в комплекта именно с тези слушалки- 
Minelab ML 80, които имат специална технология за ниска 
латентност Bluetooth® aptX™. Тези слушалки се предлагат и 
отделно като аксесоар и са съвместими с EQUINOX 600.

LED-индикатор за
статуса на свързването

Бутон плюс +

 Мултифункционален бутон

 Бутон минус -

 Вход за aux-кабелаUS B Mini-B вход

Сдвояване на безжичните слушалки
Сдвояване то се изисква само първия път. Всеки следващ 
път свързването на детектора и слушалките ще става 
автоматично.

Ще се наложи повторно сдвояване помежду им, ако към 
детектора е свързано друго безжично устройство (напр. 
WM 08) или след като сте върбали детектора към 
фабричните настройки.
1. Изключете слушалките и ги дръжте не по-далече от 1 м от 

детектора.
2. Натиснете мултифункционалния бутон на слушалките 

докато не чуете два последователни звука и Led-
индикатора на слушалките не започне да мига, като 
редува синьо и червено.

3. Задръжте бутона за безжичната връзка на детектора за 2 
секунди. Символа за безжична връзак ще започне да мига 
на екрана на детектора.

4. Сега, първо детектора ще се опита да се свържи с 
безжичния модул, а тъй като ние в момента не го 
използваме детектора ще се опита да се свърже с блутут 
слушалките наблизо, ако има такива. Ще се покаже и 
символа завръзката с обикновенни блутут слушалки. Това 
ще продължи докато не се сдвоят детектора и 
безжичните слушалки ML 80
Ако натиснете през това време бутона за безжичната 
връзка на детектора, то ще прекъснете веднага процеса 
на свързване.

5. Ако свързването е успешно, то на дисплея ще видим 
символа на свързаните слушалки с технологията aptX™ 
Low Latency.

6. И за да сме сигурни, че всичко е наред може да 
поглвднем светодиода на слушалките-той трябва да мига 
в син цвят на всеки 3 секунди.

Прекъсване на безжичната връзка

Ако натиснем бутона за безжичната връзка на гърба на 
детектора, ще прекъснем връзката.

Символи за безжичната връзка

Стандартни Bluetooth® слушалки са свързани 

Свързани са слушалки с технологията aptX™ Low Latency 

Изключвайте безжичната връзка ако не я 
използвате, за да пестите батерия.

 Статус на LED-индикатора на слушалките 

Сдвояват се (редуват се син и червен цвят)

Свързани са (Син цвят мига на всеки 3 секунди ) 

Слушалките са включени (Син цвят мига на всеки 2 секунди)

З ареждат се (Червен цвят свети постоянно)

Заредени са (Индикатора е изключен)

Прекъсване на сдвоената връзка на слушалките с детектора

Сдвояването на безжичните слушалки с детектора могже да бъде 

прекъснато по няколко начина:

• Фабрично нулиране на детектора

• Фабрично нулиране на слушалките

• Ако се опитате да свържете друго безжично устройство 
по време на работа.

Регулиране 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 ви във фабрични 
настройки и ще деактивира всички сдвоени безжични 
устройства. Как се прави това:
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.

1. Свържете захранващия кабел към USB гнездото в 
слушалките.

2. Свържете другия край на кабела към захранващ USB-А 
порт.

3. Светодиодът за състояние на батерията ще светни в 
червено и ще остане включен по време на 
зареждането.

4. След като батерията ще се зареди напълно, 
светодиодът ще се изключи.

ML 80 aux-кабел 
Слушалките ML 80 се предлагат с водоустойчив 
допълнителен кабел, който се свързва към всяко 
стандартно гнездо с жак 3.5 mm.

Затова можете да продължите да търсите, дори ако 
батерията на слушалките е изтощена. Само свържете 
свържете гнездото за слушалките с вашия aux-кабел към 
вашия детектор.

Този кабел може да се използва и за свързване на 
слушалките към модула WM 08. WM 08 няма вграден 
високоговорител и трябва да се използва с кабелни 
слушалки.

Може да свържем слушалките и към 

телефона
Слушалките ML 80 могат да бъдат сдвоени с 2 устройства 
едновременно, тоест можете да сдвоите слушалките и към 
вашия телефон. Обаче когато някой ви звънне, то ще 
прекъсне звука от детектора.

Отговор на обаждане 

Когато някой ви звъни,звука на телефона ще се чува чрез 

слушалките. Натиснете мултифункционалния бутон, за да 

отговорите на обаждането.

Отхвърли обаждане 

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

Край на обаждането

Натиснете мултифункционалния бутон за да приключите  

разговора. 

Прехвърли обаждане
Натиснете мултифункционалния бутон за 1 секунда, докато 

чуете бипкане, за да прехвърлите повикването 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 телефона ви. Обърнете се към ръководството за 
потребителя на смартфона за допълнителна информация. 

Музикални функции на смартфона
След като слушалките ML 80 са сдвоени със смартфон ви, 
бутоните за слушалки могат да се използват за 
дистанционно управление на функциите на музикалния 
плейър на самия телефон. 

Ако слушалките ML 80 са свързани първо към телефона, 
който възпроизвежда музика и след това сбъдат сдвоени и 
къма детектора, аудиото на детектора ще бъде автоматично 
заглушено, докато музиката се възпроизвежда. 

Пусни / спри музиката 

Натиснете мултифункционалния бутон, за да 

възпроизведете музиката, която е на пауза. Натиснете го пак, 

за да поставите на пауза музиката, която се възпроизвежда. 

Когато се възпроизвежда , светодиодът за състоянието на 

връзката ще свети постоянно в син цвят. 

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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Кабелни слушалки
Серията EQUINOX е съвместима с всички стандартни кабелни слушалки. 
Налични са и допълнителни водоустойчиви слушалки за подводно търсене.

Свързване на кабелни 
слушалки
EQUINOX 600 се доставя с кабелни слушалки. 
Всички стандартни слушалки с жак 3,5 мм също 
могат да бъдат свързани към EQUINOX, но 
конекторът за слушалките трябва да бъде с 
диаметър по-малък от 9 мм, в противен случай 
конекторът няма да се побере във 
водоустойчивото гнездо.

Безжичните слушалки ML 80 идват с допълнителен 
кабел, който позволява слушалките да се използват 
като кабелни слушалки.

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

2. Свържете кабела на слушалките към 
гнездото.

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

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

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

Свързване на водоустойчивите слушалки
И двата детектоа EQUINOX 600 и 800 са 
водоустойчиви и могат да бъдат 
напълно потопени до 3 метра.

Водоустойчивите слушалки Minelab за 
серията Equinox трябва да се 
използват за подводно търсене, тъй 
като имат уникален конектор, който 
образува водоустойчиво уплътнение.

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

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

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

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

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

5.  Затегнете леко задържащия пръстен.

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

Адаптерен кабел
Адаптерния кабел за слушалки с жак 6,35 мм 
се предлага като аксесоар. Той свързва 
всякакви 6,35 мм слушалки към вашия 
детектор или модул WM 08.

3,5 мм край на адаптерния кабел е 
водоустойчив.

6,35 mm край на адаптерния кабел не е водоустойчив.

Потапяне във водата гнездото за 

слушалките
Гнездото за слушалки на детектора е водоустойчиво и няма 
да се повреди, ако бъде потопено.

Въпреки това, ако вода попадне в самия жак, това може да 
причини проблеми при свързането на слушалките. Ако 
това се случи, звукът от високоговорителя на детектора ще 
спре и иконата на слушалки ще се появи на LCD дисплея.

Изчистете водата от гнездото за слушалки, за да оправите 
проблема.
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Грижа и безопасност 
Този раздел съдържа допълнителна информация за това как да се грижите за 
вашия EQUINOX заедно с техническите спецификации на продукта. 

Съдържание



EQUINOX Аксесоари 
Налични са някои аксесоари за вашия детектор с цел увеличаване на 
гъвкавостта.

Smart-Сонди

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

Водоустойчивата 6" кръгла DD сонда е много чувствителна към малки цели и е идеална за търсене на съкровища на терен с 
много отпадъци. Тя е идеална и за търсене в труднопроходими терени.

EQX 11 Double-D Smart Coil | Part No. 3011-0334         (Стандартна сонд за Equinox 600/800)

Водоустойчивата 11" кръгла DD сонда има добра производителност. Тя осигурява добър баланс между чувствителността, 
теглото и покритието на почвата. 

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

Водоустойчивата 15х12" елипсовидна DD сонда осигурява максимална дълбочина. Идеална е за претърсване на големи 
терени.

Всички сонди са снабдени с предпазител, две шайби, пластмасова гайка и болт. Протекторите също могат да се закупят отделно.

Долълнителни зарядни устройства

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

Можете да ги свържете към всяко едно стандартно зарядно, коети има USB-изход.

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

Стандартно зарядно за кола.

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

Високопроизводително 4-посочно USB зарядно с универсален щепсел.

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

Има 3,5 мм жак за слушалки, а също така има вход за водоустойчивите слушалки. Имайте предвид, че самият модул не е 
водоустойчив. Включен е USB-кабел за зареждане с магнитен конектор. 

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

Те използват стандартната Bluetooth® технология, но също така имат усъвършенствана, изключително бърза технология 
apt-X ™ Low Latency за минимално времезакъснение. Също могат да бъдат свързани директно към детектора с аux-
кабела, който е включен в комплекта.

Водоустойчиви EQUINOX слушалки  | Part No. 3011-0372

Водоустойчиви слушалки с жак 3,5 mm. Те могат да бъдат свързани и към безжичния аудио модул WM 08. 

Обикновени кабелни слушалки с жак 3.5 mm | Part No. 3011- 0364

Кабелни слушалки, които се свързват към всеки стандартен изход 3,5 mm.

Кабел с адаптор към 3.5 mm от 6.35 mm | Part No. 3011-0369

Адаптера позволява да свързвате чрез него слушалки с жак 6,35 mm.
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Поддръжка § Безопасност 
EQUINOX е висококачествен електронен продукт, 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 почистващ препарат.

• Не го оставяйте на места с прекалено висока или низка 
температура.

• 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 и не нарушавайте вградените батерии.

• Изхвърлете батериите съгласно екологичните разпоредби.
Зареждайте детектора и аксесоарите само в съответствие с 
инструкциите в това ръководство.

• Избягвайте зареждането на детектора и аксесоарите при 
екстремни температурни условия.

• Не хвърляйте детектора или принадлежностите му в огън, тъй 
като това може да доведе до експлозия.

• Препазвайте детектора и аксесоарите от острите предмети.

Как да се грижим за нашия детектор
• Измийте ръцете си, преди да започнете работа с 

детектора след като сте ползвали слънцезащитен крем 
или репеленти срещу насекоми.

• Ако вода попадне в гнездото за слушалки, то трябва да се 
изсуши внимателно със сешоар с топъл въздух, за да се 
предотврати корозия.

• Не се изисква смазка или грес за О-образните пръстени 
върху водоустойчивите уплътнения.

• Не използвайте грес на на петролна основа за смазване 
на пръстените, тъй като има вероятност да повредите 
водоустойчивите уплътнения.

• Не оставяйте детектора на прекомерен студ или топлина 
по-дълго от необходимото. Покриването му, когато не се 
използва, ще ви помогне да го предпазите. Избягвайте да 
го оставяте в автомобил, където е прекалено топло.

• Никога не позволявайте на детектора да влиза в контакт с 
течности на петролна основа.

• Избягвайте попадането на пясък във валовете и 
крепежните елементи (напр. монтаж на бобини и 
ключалки за усукване).

•  Ако горните или долните валове са доста надраскани, избършете 
ги с влажна кърпа. 

•  Измийте детектора с чиста вода след работа на плажа.

•  Уверете се, че кабелът на сондата е в добро състояние и не е 
подложен на прекомерно напрежение. 

•  Вземете предпазни мерки при транспортиране или съхранение 
на детектора. Въпреки че детекторът е изработен от най-
висококачествени материали и е претърпял строги тестове за 
издръжливост, екранът на дисплея може да бъде податлив на 
надраскване или сериозни повреди, ако не се третира с 
дължимата грижа. 

•  Не излагайте детектора на екстремни температурни условия. 
Температурният диапазон на съхранение е от -20°C до +50°C (-4°F 
до +122°F).

Как да се грижим за слушалките ML 80
• Проверете местните закони относно използването на 

телефониte и слушалкиte по време на шофиране. Ако 
използвате слушалките по време на шофиране, уверете се, че 
вниманието и фокусът ви остават върху пътя и шофирате 
отговорно и безопасно.

• Спазвайте всички знаци, които изискват електрическите 
устройства или радиочестотните продукти да бъдат изключени. 
Такива места могат да включват болници, потенциално 
експлозивни среди и др.

• Изключете слушалките си преди да се качите на борда на 
самолет.

• Никога не монтирайте и не съхранявайте слушалките си над 
която и да е зона за разгръщане на въздушната възглавница, тъй 
като може да се получи сериозно нараняване, ако въздушната 
възглавница се разгърне.

• Изключете слушалките, преди да ги поставите в джоб или чанта. 
Ако многофункционалният бутон бъде активиран случайно, 
вашият смартфон може да извърши непреднамерено 
повикване, ако е сдвоен.

• Не излагайте слушалките на течности или влага, тъй като те не 
са водоустойчиви.

• Не излагайте слушалките на екстремни температурни условия. 
Температурният диапазон на съхранение е от 0 до +60°C (32°F 
до +140°F).
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Фабрични настройки
Предварително зададените настройки на детектора са оптимизирани за по- 
лесна работа. Те ще ви помогнат да започнете да търсите веднага.

Режимите за търсене и техните профили

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 
смущенията 0 0 0 0 0 0 0 0

Баланс на почвата Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Manual, 0 Tracking Tracking

Ниво на звука 20

Силата на звука 
на всеки раздел 12, 25, 25, 25, 25 12,25 4,25 4,25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 — —

Ниво на праговия тон 0 12

Тоналността на праговия тон 4 11

Колко целеви 
раздела ще  имаме 5 50 2 50 5 5 1 1

Тоналност на 
всеки един раздел1, 6, 12, 18, 25 1, 20 1, 20 1, 20 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 — —

Приеми/ Отхвърли
–9 to 1

 2 to 40

–9 to 0

 1 to 40

–9 to 2

 3 to 40

–9 to 2

 3 to 40

–9 to 0

 1 to 40

–9 to 0

 1 to 40

–9 to 0

 1 to 40

–9 to 0

 1 to 40
Границата на 
всеки един раздел 0, 10, 20, 30 0 2 2 0, 10, 20, 30 0, 10, 20, 30 — —

Скорост на
 възстановяване 3, 5* 3, 6* 3, 6* 3, 7* 3, 6* 3, 6* 6 4

Iron Bias Профил FE FE FE FE FE FE FE FE

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

Iron Bias F2 2, 6* 2, 6* 2, 6* 2, 6* 2, 6* 2, 6* 6 6

Ниво на чувствителност 20

Подсветка Off

Предварително зададените настройки при избор на  1, 2, 5 и 50 различни тона на целите

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

Ниво на силата на звука на всеки един раздел

1 Тон 25 25 25 25 25 25 25 25

2 Тона 12, 25 12, 25 4, 25 4, 25 4, 25 4, 25 — —

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

Ниво на тоналноста на всеки един раздел

1 Тон 11 11 11 11 11 11 — —

2 Тона 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 — —

5 Тона 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 Тона 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 — —

Границите на всеки раздел

2 Тона 0 0 2 2 0 0 — —

5 Тона 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 Тона 0 0 2 2 0 0 — —
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Отстраняване на неизправности
Ако имате някой от изброените проблеми, първо опитайте препоръчаните 
действия, преди да се свържете с оторизиран сервизен център, който за 
България e Worlddetectors.

Проблем Препоръчително действие

Детекторът не се включва 

1. Свържете зареждащия кабел към детектора и към зарядното, а после към контакта. Ако детекторът функционира, значи 
всичко е наред. Изчакайте индикаторът за зареждане да спре да мига, за да покаже, че детекторът е напълно зареден.

2. Ако след прекъсването на връзката между детектора и кабела за зареждане детектора веднага гасне, то трябва да се 
смени батерията.

Детекторът се включва, 
но се изключва сам 1. Уверете се, че батерията е достатъчно заредена.

Чуват страни шумове

1. Отдалечете се от локални източници на електромагнитни смущения (EMI).
2. Направете автоматично изолиране на смущенията.
3. Балансирайте детектора към земята.
4. Намалете нивото на чувствителност, докато звуците не изчезнат.

Няма звук при използване 
на кабелните 
слушалки

1.Проверете дали детекторът е включен и дали стартирането е приключило.
2.Проверете дали нивото на звука е на чуваемо ниво.
3.Проверете дали слушалките са включени
4.Изключете слушалките и проверете дали говорителя работи.
5.Ако говорителя на детектора работи, пробвайте други слушалки.

Няма звук при работа 
с модула WM 08 

Няма звук при работа 
с Bluetooth® слушалки 

1.Проверете дали WM 08 е включен и синият светодиод свети,но не мига. Ако мига, проверете дали символа за 
безжичната връзка се вижда на дисплея. Ако същия символ мига, проверете дали не са в режим на сдвояване.
2.Ако WM 08 не се включва, заредете го.
3.Вижте въобще дали бутона за безжичната връзка е включен.
4.Свържете слушалките директно към  детектора, за да се уверите, че те не са счупени.
5.Проверете дали нивото на звука е на чуваемо ниво.
6.Ако симовола за блутут връзка се покаже на дисплея, то модула не се е свързал към детектора.
7.Опитайте да свържете отново модула към детектора.
8.Ако модула се свърже проверете дали ще работят други слушалки.

При работа с блутут слушалките 
се чува пращене

1. Намалете силата на звука на слушалките, докато "изкривяването" не бъде премахнато. Увеличете силата на 
звука на детектора, ако е необходимо, за да компенсирате намаления звук.

Високоговорителя пращи след 
потапяне в студена вода

1. Оставете го за  половин час, за да се нормализира вътрешното налягане на детектора.

Символа за слушалки е вижда на 
дисплея,обаче те са звързани

1. Проверете дали гнездото за слушалките не е мокро или съдържа странични предмети.
2. Ако има вода, използвайте сешоар с топъл въздух, за да изсъхне самия конектор.

Клипсовете за фиксиране 
на стиковете не работят добре

1. Откачете стиковете и завъртете клипса няколко пъти, за да изпадне цялата мръсотия.
След това преди да ги свържите отново стиковете, измийте с вода клипса за затягането.
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Слушалките ML 80 не 
могат да се свържат

1.Опитайте да изключите слушалките и след това отново да ги свържете с детектора. Прочетете 
"Свързване на  безжични слушалки" на страница 56. 
1.Уверете се, че слушалките не са по-далече от 1 метър до контролния блок на детектора, и няма никакви 
препятствия между слушалките и детектора (включително вашето тяло). 
2.Преместете се далеч от източници на смущения, като например мобилни телефони.
3.Ако наблизо има много други Bluetooth® устройства, сдвояването може да отнеме повече време. 4 Преместете 
се  по-далече от това място и опитайте отново. 
5 .Направете фабрично нулиране на слушалките и опитайте отново да ги свържете към детектора.  6.Свържете 
детектора с модула WM 08 или други Bluetooth® слушалки, след което опитайте отново да го сдвоите с вашите 
слушалки ML 80. 

1.Проверете дали WM 08 е включен и синият светодиод свети,но не мига. Ако мига, проверете дали символа за 
безжичната връзка се вижда на дисплея. Ако същия символ мига, проверете дали не са в режим на сдвояване.
2.Ако WM 08 не се включва, заредете го.
3.Вижте въобще дали бутона за безжичната връзка е включен.
4.Свържете слушалките директно към  детектора, за да се уверите, че те не са счупени.
5.Проверете дали нивото на звука е на чуваемо ниво.
6.Ако симовола за блутут връзка се покаже на дисплея, то модула не се е свързал към детектора.
7.Опитайте да свържете отново модула към детектора.
8.Ако модула се свърже проверете дали ще работят други слушалки.



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

Код на грешка Препоръчително действие

Сондата не е свързана

1. Проверете дали конекторът на сондата е свързан правилно на гърба на 
контролния блок.
2. Проверете кабела на сондата дали не е повреден.
3. Проверете сондата за повреди.
4. Свържете детектора към друга сонда.

Критично низко
ниво на батерията

1. Заредете батерията.
2. Свържете към детектора външна батерия.
3. Свържете се с оторизиран сервизен център, какъвто за България е Worlddetectors, тел. 0888 509 001 за да смените 

вътрешната батерия.

Системна грешка

Кодът за системна грешка „Er“ ще бъде придружен от съответния код за грешката. След като детектора 
ни е информирал за системната грешка, той ще се изключи.
В случай на системна грешка, моля, изпълнете следните стъпки:

1. Рестартирайте детектора.
3. Ако грешката продължава, направете фабрично нулиране, като натиснете и задържите бутона за захранване за 
5 секунди.
4. Ако грешката си стои, моля, върнете детектора в най-близкия оторизиран сервизен център за ремонт, който за 
България е Worlddetectors, тел. 0888 509 001.
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EQUINOX 600 EQUINOX 800

Режими за търсене Park | Beach | Field Park | Beach | Field | Gold

Профили за търсене 2 към всеки режим 2 към всеки режим 

Бутон за потребителски профил Няма Има

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

Изолиране на смущенията Автоматично Автоматично | Ръчно (-9 to 9)

Баланс към почвата Автоматично | Ръчно

Чувствителност от 0 до 25

Звук от 0 до 25

Прагов тон от 0 до 25

Тоналност на праговия тон Фиксирана от 0 до 25

Целеви сегменти 50 сегмента за дискриминация: Феромагнитни: от -9 до 0 | Неферомагнитни: от 1 до 40

Целеви тонове 1 | 2 | 5 | 50

Прекъсване на тоновете Желязо Желязо | Цветни метали

Тоналност на тоновете Желязо | Цветни метали

Звук на тоновете Желязо | Цветни метали

Скорост на възстановяване от 1 до 3 от 1 до 8

Чувствителност към желязото от 1 до 3  от 1 до 9

Индикато за дълбочината 5 нива

Дължина (в събрано състояние) Разгънат: 1440 мм (56,7") | Сгънат: 1120 мм (44,1")

Тегло 1,34 кг (2,96 фунта)

Стандартна сонда 11" Double-D Smart сонда с (водоустойчива до 3 m)

Аудио изход
Вграден говорител | 3,5 мм (1/8") слушалки (включени) |  Работи и с 

Bluetooth® aptX ™ с ниска латентност | Работи и с Модул WM 08 Wi-Stream

Слушалки в комплекта
С кабел 3,5 мм (1/8 ")

(не са водоустойчиви)

Bluetooth® aptX ™ с ниска латентност (не са 

водоустойчив)
Модул WM 08 Не е включен Включен е 

Дисплей Монохромен LCD с подсветка

LCD Подсветка Изключена | Висока | Ниска Изключена | Висока | Средна | Ниска

Батерия Вътрешна акумулаторна литиево-йонна батерия 5000 mAh

Колко време  държи батерията Приблизително 12 часа

Колко време се зарежда батерията Прибл. 4 часа (при зареждане през a> 1.7A при 5V USB порт)

Водоустойчив Водоустойчив до 3 м / 10 фута

Диапазон на работната температура -10 ° C до + 50 ° C (+ 14 ° F до + 122 ° F)

Температурен диапазон на съхранение -20 ° C до + 50 ° C (-4 ° F до + 122 ° F)

Температурен диапазон на зареждане 0 ° C до + 40 ° C (+ 32 ° F до + 104 ° F)

Ключови технологии
Multi-IQ | 4F × 4 | Wi-Stream | Bluetooth® 
aptX™ с ниска латентност

Multi-IQ | 6F × 11 | Wi-Stream | Bluetooth® aptX™ 
с ниска латентност

Други аксесоари USB кабел за зареждане, многоезични протектори за екран

Възможност за надграждане на софтуера Да, чрез USB връзка (Windows и Mac OS)

Гаранция 3 Години

Minelab си запазва 
правото да отговоря 

 на непрекъснатия 
технически прогрес чрез 
въвеждане на промени в 
дизайна, оборудването и 
техническите 
характеристики по всяко 
време. За най-актуалните 
спецификации за EQUINOX 
600 и 800 се обърнете към 
Worlddetectors, тел. 0888 
509 001

Технически спецификации
Технически данни на детекторите от серията Equinox 
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WM 08 Спецификации
Безжичен работен обхват До 5 метра 

Тегло 65 г 

Размери 59mm × 59mm × 27 mm 

Време за зареждане Около 3 часа

Батерия Вътрешна акумулаторна литиево-йонна батерия

Колко време държи батерията Около 18 часа

Диапазон на работната температура -10°C to +50°C

Температурен диапазон на съхранение -20°C to +50°C

Температурен диапазон на зареждане 0°C to +40°C

Водоустойчув ли е 

Не

Безжични технологии Wi-Stream™

Възможност за надграждане на софтуера       

Съвместимост с EQUINOX Series

Гаранция
Регистрирайте гаранцията за вашия продукт онлайн на 
register.minelab.com. Моля, вижте www.minelab.com/warranty-
conditions за пълни гаранционни условия.

Спецификация за безжичните слушалки ML 80
Версия Bluetooth® V4.1

Поддържани Bluetooth® режими

•Headphones
•Hands-free
•A2DP
•AVRCP
•aptX™
•aptX™ Low Latency

Bluetooth® чипсет CSR8670 с aptX™ | aptX™ с ниска латентност

Безжичен работен обхват До 10 метра 

Тегло 221 g

Размери (разгънати) 210 mm × 160 mm × 80 mm 

Батерия Вътрешна акумулаторна литиево-йонна батерия

Колко време държи батерията
Откриване: Приблизително 28 часа

В режим на готовност: До 180 часа

Време за зареждане Приблизително 3 часа (при зареждане през >1.7A при 5V USB порт)

Диапазон на работната температура -10°C to +50°C 

Температурен диапазон на съхранение 0 to +60°C 

Температурен диапазон на зареждане 0°C to +40°C 

Водоустойчиви ли са Не 

Безжични технологии Bluetooth® | aptX™ Low Latency

Други аксесоари Допълнителен кабел с жак 3,5 мм 

Гаранция
Регистрирайте гаранцията за вашия продукт онлайн на 
register.minelab.com. Моля, вижте www.minelab.com/warranty-
conditions за пълни гаранционни условия.

Актуализации на 
софтуера
Детекторите от серията EQUINOX имат 
възможност за актуализация на 
софтуера.

Обърнете се към Worlddetectors за 
повече информация. Тел. 0888 509 001
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СЪОТВЕТСТВИЕ

ТОВА УСТРОЙСТВО СЪОТВЕТСТВА С ЧАСТ 15 ОТ ПРАВИЛАТА НА FCC. 
ОПЕРАЦИЯТА СЕ ПОДЛЕЖИ НА СЛЕДНИТЕ ДВЕ УСЛОВИЯ:  (1) ТОВА 
УСТРОЙСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ ПРЕДИЗВИКВА ВРЕДНИ СМЕШЕНИЯ И (2) 
ТОВА УСТРОЙСТВО ТРЯБВА ДА ПРИЕМА ВСЯКАКИ ПОЛУЧЕНИ 
СМЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕШЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ 
НЕЖЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ.

Информация за потребителя (FCC част 15.105)

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройства от клас B

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на 
ограниченията за цифрово устройство от 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 и, ако не е инсталирано и използвано в 
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в 
радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да 
възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това 
оборудване причинява вредни смущения на радио или 
телевизионно приемане, което може да се определи чрез 
изключване и включване на оборудването, потребителят се 
насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече 
от следните мерки:
• Преориентирайте или преместете приемната антена
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника
• Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към 
която е свързан приемникът
• Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен 
техник за помощ

ЕС декларация за съответствие

• С настоящото Minelab Electronics Pty Ltd декларира, че 
радиооборудването тип EQUINOX 600/800 е в съответствие с 
Директива 2014/53/ЕС.
• Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен 
на следния интернет адрес:
• www.minelab.com/compliance

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАДИОЧЕСТОТАТА

Честота Мощност

Детектор 3,7 до 40 kHz < –30 dBm

Bluetooth    2,4 до 2,483 GHz –5,9 dBm

WiStream    2,4 до 2,483 GHz –0,5 dBm

Bluetooth® aptX™ с ниска латентност

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

Словесната марка и лога Bluetooth® са регистрирани търговски 
марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на 
такива марки от Minelab е по лиценз.

Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm Technologies, Inc. и/или 
неговите дъщерни дружества.

Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, 
регистрирана в Съединените щати и други страни. aptX е търговска 
марка на Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в 
Съединените щати и други страни.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Металотърсачът Minelab, разгледан в това ръководство с 
инструкции, е изрично проектиран и произведен като качествен 
металотърсач и се препоръчва за откриване на съкровища и злато 
в неопасни среди. Този металотърсач не е предназначен за 
използване като детектор на мини или като инструмент за 
откриване на бойни боеприпаси.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

Тъй като може да има различни опции за този детектор, 
оборудването може да варира в зависимост от модела или 
артикулите, поръчани с вашия детектор. Някои описания и 
илюстрации може също да се различават (в това ръководство) от 
точния модел, който сте закупили. В допълнение, Minelab си 
запазва правото да реагира на текущия технически напредък чрез 
въвеждане на 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. Ltd.

Това произведение е лицензирано под 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.

4901-0249-7-EN

ВНИМАНИЕ:

Преди да сглобите, заредите или използвате вашия детектор за първи път, моля, прочетете важната правна информация и 
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 над 8 години и от лица с намалени физически или умствени способности, ако са 
били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с тях опасности.

Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
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УърлДДетекторс ЕООД
Официален дистрибутор на Minelab за България
    Магазин – 1404 гр. София, бул. България 53

Работно време:     Понеделник       09:00 - 18:00
              09:00 - 18:00

09:00 - 18:00
          09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

Вторник 
Сряда 
Четвъртък 
Петък 
Събота
Неделя

                 10:00 - 15:00

За връзка с нас
мобилен: 0888 509 001

minelabsofia@gmail.com
www.worlddetectors.com

Почивен ден




