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Бързо стартиране

Режими на търсене

2 31 Включи Изчакай 5   
Секунди

Започни 
търсенето

Натиснете този бутон за да изберете режим на търсене.

МОНЕТИ БИЖУТА

РЕЛИКВИ ЛИЧЕН РЕЖИМ

VANQUISH 440 и 540 имат четири режима на търсене, всеки от които има уникални способности за 
разделяне и дълбочина на търсене. Изборът на правилния режим  ще ви помогне да намерите повече 
от това, което търсите.

Намирайте безценни бижута без значение къде те са били 
изгубени.

В този режим детектора балансира между разделянето на целите и 
дълбочината, тоест е един вид комбинация между двата режима- 
Реликви и Монети. За разлика от другите режими, тоновете в този 
режим са настроени така, че тънките златни бижута да не се 
класифицират от детектора като отпадъци. Именно това прави 
този режим идеален за търсене на бижута с различни размери, 
форми и състав.

Този модел на дискриминация отхвурля само железните цели.

Търсете обикновени съвременни монети от цялия свят, при 
което уреда ще игнорира засичането на боклука в парковете и 
на плажа.

Режимът за монети се препоръчва за търсене на замърсени 
територии, тъй като има най-добрите способности за разделяне 
на целта от всички режими. Това означава, че няма да 
пропуснете добрите цели, които са заровени директно до 
черните метали.

Дискриминационния модел в този режим автоматично 
отхвърля засичането на всички черни метали и отхвърля 
малките неметални цели, например като фолиото.

С този режим ще засичате дълбоко заровени и забравени от 
времето в полетата реликви.

Този режим има най-добрата дълбочина, но в същото време 
има леко намалена способност за разделяне на целите. Това 
означава, че ще можете да засичате целите възможно най-
дълбоко. 

Дискриминационния модел на този режим отхвърля всички 
железни цели, а също и отхвърля малките нежелезни цели 
като фолио.

Това е ваш личен режим за търсене. 

Използвайте го за запаметяване на вашите настройки за 
търсене. Както и след като сте си настроили свой 
дискриминационен модел. След като рестартирате детектора, 
настройките няма да бъдат изгубени. Вижте повече за този 
режим на стр. 13. 

Дискриминационния модел на този режим отхвърля всички 
железни цели, а също и отхвърля повечето нежеланни 
нежелезни цели, като фолио, капачки от кенчета и самите 
кенчета.
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Controls

1. Подсветка Вкл/ Изкл (само 540)

Включва и изключва подсветката (стр. 6)�

2. Включване и изключване на детектора

Натиснете и задръжте същия бутон за да върнете 
детектора във фабрични настройки (стр. 20)�

3. Регулиране на звука на целия детектор и отделно на
железните цели

Регулирайте нивото на звука  на целия детектор(стр. 6)� За 
звука на железните цели, натиснете и задръжте бутона All 
Metal, след това използвайте бутоните за звука за да изберете 
нивото. (стр. 6)�

4. Всички Метали
Активирайте и изключавайете засичането на железните цели.
(стр. 14) �
Натисни и задръж за да превклчваш между нивата на Iron Bias
(само 540) (стр. 7) �

5. Pinpoint

Използвайте тоз режим за определяне на точното 
местоположение на предмета (стр. 8)�

6. Чувствителност
Регулирайте нивото на чувствителност (стр. 7)�

7. Приеми/ Отхвърли
Изключвайте или добавяйте определенни сегменти по
време на търсене (стр. 12)�

8. Редактиране на дискриминационния модела
С този бутон се придвижвайте дали вляво или вдясно при 
промяна на дискриминационния модел (стр. 13)�

9. Режими на търсене

Изберете подходящия режим на търсене (стр. 3)�

Ако сте го редактирали(самия режим) и искате да го запазите като 
личен режим, натиснете продължително същия бутон (стр. 13)�

10. Bluetooth On/Off (само 540 )

Позволява на детектора да се свърже с блутут слушалки (стр. 11)�

Ако го натиснем и задържим същия бутон, то детектора ще търси 
вече нови блуту слушалки с които да се свърже. (стр. 11)�

11. Лента със символични изображение на намерените цели
Тази лента показва ориентировъчно цели съответстват на дадените
VDI-числа на апарата.
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Дисплей

1. Ниво на батериите

Показва текущото ниво на батериите (стр. 15)�

2. Индикатор за подсветката (само при V 540)

Показва, че подсветката е включена (стр. 6)�

3. Bluetooth индикатор (само при V 540)

Показва, че блутут връзката е включена (стр. 11)�

Стандартна Bluetooth връзка

Bluetooth Qualcomm® aptX™ Low Latency за 
оптимална безжична аудио скорост.

4. Ниво на звука

Показва текущото ниво на звука (стр. 6)�

5. Ниво на чувствителност

Показва текущото ниво на чувствителност (стр. 7)�

6. Индикатор на Iron Bias (само при V 540)

Показва че нивото на Iron Bias e низко (стр. 7)�

7. VDI-Число на засечената цел
Показва числовата стойност на засечената цел,
позволявайки идентификация на целта преди нейното
копаене.

Минусовите числа са железните цели, положителните числа 
са нежелезните цели.

8. Ориентировъчна дълбочина
Показва ориентировъчната дълчбочина на
засечената цел (стр. 10)�

9. Режими за търсене

Показва текущия режим за търсене (стр. 3)�

10. Дискриминационни сегменти
Всеки един сегмент  съответства на определенна засечена
цел� Самите сегменти могат да се изключват и добавят
съответно (стр. 12)�

11. Индикатор за режима Pinpoint

Показва, че в момента е активиран режим Pinpoint (стр. 8)�

10
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Настройки на детектора

ПОДСВЕТКА
Детектора Vanquish 540 има специална подветка за да може да 
се работи с устройството на тъмни места� При всяко 
стартиране на детектора автоматично е зададено подсветката 
да е изключена, за да се пести заряда на батериите.

Настиснете бутона за подсветката за да я включите или 
изключите� Индикатора се показва на самия дислей когато 
подсветката е включена.

Бутона за подсветката Индикатор за подсветката

Звук
Нивото на звука влияе пряко на силата на целевите отговори.

Използвайте бутоните минус и плюс за да регулирате звука� 
Всяко едно натискане ще увеличава и намаля звука с по едно 
ниво.

Бутона за 
регулиране на звука

Когато достигнете най-ниското или най-високото ниво ще 
чуете един нисък продължителен тон.

Индикатора за звука на дисплея показва текущото ниво� Всяко 
една черта съответства на 2 нива.

В случая виждаме, че нивото на звука 
е максимално

Звука на железните цели (само при V 540 )

Детектора Vanquish 540 ви позволява да регулирате отделно 
нивото на звука на железните цели�

Тази настройка е полезна когато се намираме на терен с много 
железни отпадъци или високо ниво на минерализация. 
Как се регулира самото ниво:

1� Натиснете и задръжте бутона Аll Metal и

едновременно с бутоните минус и плюс регулирайте 
нивот на звука. На самия дисплей ще се  изпише FE и 

скалата със съответните нива.

За да влезете в тази настройка, трябва да задържите 
бутона All Metal за малко повече от секунда и след това 
бързо да натиснете или бутоните минус или плюс за 
регулиране на звука. Ако го задържите бутона All Metal 
малко по-продължително без да натиснете бутона - или 
+, ще влезете в настройката за Iron Bias.

Ето това е символа за регулиране на звука на железните цели.

3� След като сте избрали подходящото ниво отпуснете и двата 
бутона�

След като сте задали веднъж нивото на железните цели, няма 
нужда да я регулирате при следвашото включване на 
детектора.
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В случае е Vanquish 540 с най-виското ниво на 
чувствителност, нивот 10.

За да настроите нивото на чувствителност

1� Задръжте сондата неподвижно, след това започнете да
регулирате нивото с бутоните + и - , докато не започнат да се
чуват фалшиви сигнали.

Това са бутоните за 
регулиране

2� Можете да намалите нивото на чувствителност с натискането
на  бутона - докато не изчезнат фалшивите сигнали.

3� Можете също да размахате сондата върху почвата,
за да проверите дали има още странични сигнали.

Понякога по време на работа с нашия  детектор могат да появят 
странични шумове, причината за които са обикновенно 
електрически кабели, ел. постове и др.

Ако шумовете не изчезват, направете следната процедура:

1� Преместете се по-далеч от източника на самия шум.

2� Рестартартирайте детектора, като по този начин уреда ще си 
избере най-чистия канал за работа.

3� Ако след рестарта на детектора отново имаме странични 
смущения, намалете нивото на чувствителност.

Автоматично изолиране на смущенията

Всички детектори от серията Vanquish при стартиране 
търсят автоматично най-чистия канал за работа. Това помага 
по време на търсене да изчистим страничните смущения.

За най-добри резултати по време на стартиране на детектора 
дръжте сондата да гледа към земята.

IRON BIAS
По подразбиране нивото е високо, което позволява на 
детектора да определя такива находки като капачки от кенчета, 
самите кенчета, някои ръждясали предмети като черен сигнал.

Само при детектора Vanquish 540 ние можем да поставим 
нивото на Iron Bias на ниско� Това ще помогне на детектора да 
определя монетите из железните отпадъци.�

Как да настроим нивото на Iron Bias на ниско (само
при Vanquish 540)

Имайте предвид, че при всяко стартиране на детектора нивото 
на Iron Bias се връща към високо.

1� Натиснете и задръжте бутона за All Metal  за около 2 секунди.

Ето този бутон трябва да 
натиснете.

2� След като се активира ниското ниво, на дисплея ще се покаже
специален символ по формата на пиронче.

Това е символа за ниското ниво на Iron Bias.

3� За да върнете високото ниво на Iron Bias натиснете и задръжте
същия бутон All Metal за 2 секунди и пирончето ще изчезне от
екрана.

Настройки на детектора

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Детекторите от серията Vanquish са доста чувствителни към 
целите и имат възможност за регулиране на това ниво� Ако 
исползвате подходящото ниво на чувствителност ще постигнете 
максимални резултати.

Винаги се опитвайте да работите с най-високото ниво.

Индикатора на дисплея показва текущото ниво на 
чувствителност� Всяка линия съответства на едно деление.
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Режим Pinpoint

Този режим на работа помага да определим точното 
местоположение на заровения предмет, преди да започнем 
копаенето.

Разликата в нивото на звука и на тона , който се издава от 
детектора в този режим помага да определим мястото и 
дълбочината на предмета.

Н
ив

о 
на

 т
он

а Ви
со

к

ТихТих Висок 

Н
ис

ък

Ниво на звука

Тази цел ще произведе 
тих нисък тон

Тази цел ще произведе 
силен висок тон

Визуализация на режима Pinpoint 
Ако сме активирали режима, може да следим по дисплея кога 
центъра на сондата се намира над скрития обект - когато 
всички сегменти се запълнят, това ще значи че центъра на 
сондата се намира над самия обект� 

Тук виждама как предмета се намира извън обхвата на центъра на 
сондата.

Тук сигнала ще е силен и виждаме че предмета се намира под 
центъра на сондата.

Определяне на местоположението с 
режима Pinpoint

1�    Задръжте сондата далеч от самия предмет и натиснете бутона за 
режима Pinpoint. На дисплея ще се покаже специален символ.

Това е бутона за включване на режима Pinpoint

Това е символа който се показва на дисплея когато режима е включен

2. Дръжте сондата паралелно над земята и направете няколко
спокойни взмаха над самото място.

3. Когато чуете най-силния звук от детектора и всички
сегменти на дисплея се запълнят, това ще значи че предмета
е под центъра на сондата.
Режима Pinpoint намаля с всеки един направен взмах
страничните смущения, така че да остане само чистия звука
от целта.
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Beep!

Beep!Beep!

 Pinpoint

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

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

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

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

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

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

Beep!

Beep!

1-3

Ето тук виждане как 
засичаме първата линия

4-5

След това се завъртаме и 
проверяваме цялата линия 

за да намерим самия 
предмет
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Определяне на дълбочината

Опцията за дълбочината на заровения предмет показва с някаква точност 
ориентировъчната дълбочина на заровения предмет.

Всяка една стрелка е около 5 см. Точността може да варира в зависимост от 
почвата.

Сле като засечем предмет, стрелката която показва дълчбочината ще остане 
на екрана за около 5 скеунди или до момента когато засечем друг предмет.

Ето примери за изчисляване на средната дълбочина на заровения предмет:

50mm

2"

100mm

4"

150mm

6"

200mm

8"

>200mm

>8"
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 Безжично Аудио (само при V540)

Вие може да свържете с вашия Vanquish 540 каквито и да е 
блутут слушалки, обаче имайте напредвид че самите 
слушалки ня трябва да имат забавяне в предаване на сигнала. 
Например, слушалките на Minelab ML 80 нямат забавяне 
защото имат специална технология aptX.

 Включване и изключване на Blouetooth

За да вкл. и изкл. блутута използвайте бутона отстрани на 
детектора.

Ако го натиснете за около 2,5 секунди детектора ще започне 
да се сдвоява с най-близкото възможно устройство.

Блутута е включен

Ако не го свържем в рамките на 5 минути с никое 
устройство, блутута автоматично ще се изключи.

Самия символ за блутут връзката се появява на екрана само 
когато блутута е включен� И показва текущия статус на 
свързването.

Бързо мигане: Детектора се опитва да се свърже с 
близкото блутут устройство.

Постоянно свети: В първия случай детектора е свързан с 
обикновенни блутут слуашлки/ Във втория случай със 
слушалки с технологията aptX.

Бавно мигане: Детектора се опитва отново да се свърже 
със слушалките/или във втория случай със слушалкуте с 
технологията aptX.

Внимание:  Ако сме изключили детектора, но самия блутут 
не- то при следващото включване звука който обикновенно 
се чува при стартиране на детектора ще бъде заглушен.

 Безжични слушалки ML 80

Комплекта Vanquish 540 Pro-Pack включва специалните 
безжични слушалки на Minelab ML 80, с технологията 
Qualcomm® aptX™. Самите слушалки могат да се закупят и 
отделно.

Това са слушалките
(От ляво е допулнителния aux кабел, a отдясно е закбела за зареждане)

За повече информация как се работи със самите слушалки, 
можете да посетите нашия сайт https://worlddetectors.com/
bezzichni-slushalki-ml-80.html
или нашето видео на youtube канала ни- SofiaDetectors.
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Ето пример как при всяко засичане на целта, на диспея се показва определенно 
число.

Самото число стои на екрана за 5 секунди или докато не засечем 
сруга цел. Ако по време на търсене не засичаме нищо, на 
дисплея ще се показват две чертички.

Ето ги двете чертички ако по време на търсене не засичаме нищо.

Дискриминационни сегменти
Самите сегменти  се намират в горната част на дисплея и са 
групирани в групи.

Всеки сегмент съответства на опредленна цифра

Вижте на страница 13 как да изключвате и да връщате 
опредленни сегметни по време на търсенето.

Приеми/ Отхвърли

Отхвърляне на засечената цел

1. Когато ние засечем цел, съответно се показва число на
дсиплея и започва да мига съответние сегмент, го рена
скалата на дискриминацията.

2. Ако в това време натиснем бутона Accpet/ Reject ще
изключим съответние сегмент.  То ест при следващото
засичане на  подобна цел, детектора няма да издаде сигнал а
просто ще я подмине.

Това е бутона Acceot/ Reject

3� Имайте напредвид, че при всяко стартиране на апарата всички
предишни промени( тоест ако сте изключили някой сегмент) се
връщат. Единственно ако правите някои промени, запаметете ги като
персонализиран режим. Вижте повече за него на страница 13.

Индикация на засечената цел

Числови индикации
Всички засечени цели попадат в рамките на 50 числа от -9  до 40. 
Като от -9 до 0 са железни цели, а от 1 до 40 са цветни цели.

Когато ние засечем цел, уреда ни информира под за това с появата 
под своеобразно число на дисплея� 

Например, нашите два лева под форма на монета ще съответстват 
на числото 20, което значи че всеки път като уреда изпише число 20 
има голяма вероятност предмета под земята да е със същата форма 
и състав.
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           Тук имаме модел, със сегменти, кото са добавени към профила ( ) и 
изключени сегменти  (  )�

 Редакция на дискриминациония модел

По този начин можете сами да си правите ваши 
дискриминационни модели, за да копаете повече желанни 
находки.

Всеки предварително зададен режим за търсене също може да 
се корегира. Обаче когато променяте режимите Монети, 
Реликви и Бижута, при всяко стартиране на детектора ще се 
губят настройките.

За да запазите настройките, просто корегорайте режима 
"Потребителски профил"� 
Как да изключваме и добавяме сегменти към режима за търсене:

1� Самото изключване или добавяне на сегменти става с бутона 
Приеми/ Отхвърли.

Това е  самия бутон.

2� К
    символ Ed. 

3� С бутоните които са над бутона Приеми/ Отхвърли местете самия
сегмент по цялата скала.

С тези бутони можем да местим 
избирателния сегмент по скалата 
за дискриминация.

4. С бутона Приеми/ Отхвърли избирайте дали да изключите
или да добавите съответния сегмент.

5. И така повтаряйте стъпките 3 и 4 ако все още не сте готови с
вашия модел.

6. Ако не правите нищо по екрана в рамките на 3 секунди,
детектора ще се върне в режим на търсене.

Корегиране на Потребителския профил

Когато ние правим корекции по потребителския профил, то 
след рестарта на детектора те се запазват.

Също, ако сме правили корекции в някой друг режим, 
например монети и искаме да ги запазим тези настройки- може 
спокойно да ги запазим като потребителски профил.
Как се прави това:

1. Изберете режима който искате да  запазите.

2. Натиснете бутона за амяна на режимте за търсене за 5 сек� ‘и
на екрана ще се изпише символ "St" и в края ще чуете
потвърждаващ звук, че настройките са запаметени в
потребителския профил.

Ето го самия символ St. По време на запазването режима който е бил корегиран и 
потребитеслкия режим ще мигат.

огато ние правим корекции по модела, на екрана ще се изпище 

Идентификация на целта

Дискриминационни модели
Самите дискриминационни сегменти могат да се изключват 
по време на търсене. След което, всички сегменти които са 
включени ще се чуват по време на търсене, а изключените 
сегменти ще бъдат отхвърляни.

Комбинацията от включените и изключените сегменти се 
нарича дискриминационен модел.
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Идентификация на целта

ALL-METAL/ ВСИЧКИ МЕТАЛИ
Режима All metal засяга всички метали, тоест с него ще 
засичаме и железните предмети.

Това е скалата за дискриминация при режима All Metal

С този режим със сигурност няма да пропускате никакви 
цели, обаче ще засичате и отпадъците.

Забелжка:  Когато работим с V540, можем да 
регулирам отделно звука железните цели. Вижте как 
на стр. 6.

Имайте напредвид, че при работа с режима All Metal няма да 
можете да променяте самия дискриминационен модел, тоест 
да изключвате някои от сегментите.

Активиране на режима All Metal

1� Натиснете бутона All Metal

Toва е самия бутон

2. При търсене с този режим ще засичате всички метали.

3. За да го изключите отново натиснете същия бутон�

Можете да използвате режима All Metal за да 
проверите целта под земята

С този режим се проверява дали предмета съдържа железни 
съставки.

Ако след активиране на режима уреда засича целта като черен и 
цветен сигнал, има голяма вероятност целта да e голям железен 
предмет или капачка от кенче.

Ако сигнала е чист цветен, то предмета съдържа само цветен 
метал� 

Creating Your Own Discrimination Pattern

Obtain some desirable targets (e�g� coins in your local 
currency) and wave each one over the detector coil at a range 
of heights� The Target ID for each target will be displayed� 

Note, you may need to enable All‑Metal to make sure your 
target isn’t discriminated during this process�

Discrimination patterns (including the Search Mode preset 
patterns) typically ignore ferrous targets, since these are 
most often trash� It is worth noting that some countries have 
ferrous coins, so it’s a good idea to check the Target IDs of 
the coins you want to fi nd so that they aren’t accidentally 
masked�

You can keep a list of the Target ID numbers and use it to 
create a discrimination pattern that specifi cally accepts 
(detects) those Target IDs for a more productive detecting 
session�

TARGET TONE
Groups of Target IDs are assigned Target Tones of different 
pitch so that the operator can broadly classify the Target ID 
without having to look at the display�

VANQUISH 440 has three Target Tones: Low, Mid, and High�

VANQUISH 540 has fi ve Target Tones: T1 to T5�

The tone break position is the point on the discrimination 
scale at which the Target Tone changes from one pitch to 
another� Note that the exact tone break positions vary slightly 
for each Search Mode�

Low Mid High

VANQUISH 440 tone break positions (approximate)�

T1 T2 T3 T4 T5

VANQUISH 540 tone break positions (approximate)�
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Батерии и зареждане 

Детектора Vanquish може да работи с обикновени алкални и 
презареждащи се батерии.

Забележка: Никога не използвайте комбинация 
от двата типа батерии, това може да доведе до 
повреда на самия детектор както и на батериите�

Забележка: Може да има опастност от ескплозия ако 
използвате неправилни батерии.

Ниво на батериите
Символа за нивото се покзава в горния ляв ъгъл на екрана.

Това е символа

Имайте напредвид, че двата типа батерии имат различно време 
на работа, затова този индикатор за батерията показва само 
приблизителното им време за работа.

Ниска батерия

Ако използвате алкални батерии, символа за батерията ще 
започне да мига 20 минути преди те напълно да се изтощят.

Ако сте с презареждащи се батерии, символа ще покзава едно 
деление 20 минути преди те напълно да се изтощят.

Детектора ще произведе кратък звук когато нивото на 
батериите започне да пада.

Автоматично изключване

Когато вече  батериите са напълно изтощени, детектора ще се 
изключи автоматично. 5 секунди преди изключването на 
дисплея ще се изпише символ bF.

Имайте напредвид, че при използване на някои марки 
батерии символа bF преди самото изключване може и да не се 
покаже.

Време на работата и зареждане на батерията

Презареждащи се батерии от типа АА NiMh се зареждат 
около 8 часа и работят към 11 часа.

Oбикновените батерии издържат работа около 10 часа.

Презареждащи се батерии
Детектора Vanquish 540 и другия комплкет Vanquish 540 Pro-
Pack идват с 4 броя презареждащи се батерии и зарядна 
станция към тях. Те също могат да бъдат поръчани отделно.

Разгледайте подробно инструкцията към зарядната станция.

Внимание: Тази зарядна станция е направена да 
зарежда батерии само от типа NiMh.
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Грижа за детектора и безопастност

� Измийте си ръцете ако сте ползвали слънцезащитен крем 
или спрей против комари.

� Не използвайте почистващи препарати за детектора, а само 
влажна кърпа.

� Внимавайте детектора да не влиза в контакт със запалими 
течности.

� Избягвайте събиране на мръстоия и пясък между сондата и 
протектора и между самите стикове. Ако все пак се е 
събрало, почистете с влажна кърпа.

� Внимавайте детектора да не го издраскате с някакви остри 
предмети.

� Ако стиковете са покрили с малко драскотини, избършете с 
влажна кърпа.

� Не излагайте детектора на прекомерна топлина. Покривайте 

�

�

�

�

�

�

�

�

го уреда с нещо ако няма да го използвате продължително 
време. Също така не го оставяйте в колата, ако тя се е 
нагряла отвътре.

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

Взимайте 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 
грижите правилно за уреда.

Не излагайте детектора на екстремни температурни условия. 
Температурният диапазон на съхранение е от ‑20°C до +70°
C (‑4°F до +122°F)

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

Не позволявайте на децата да играят с детектора или 
аксесоарите, тъй като малките части представляват опасност 
от задавяне.

Използвайте само акумулаторни батерии и аксесоари според 
предоставените инструкции.

Не зареждайте акумулаторните батерии и аксесоари при 
екстремни температурни условия.

Извадете батериите преди да се качите на самолет.
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При проблеми със сондата на екрана ще се 
изпише този символ.

Ако имаме проблем със сондата, направете следното:

1� Вижте дали конектора на сондата е свързан правилно на гърба 
на детектора.
2� Проверете кабела на сондата дали няма повреди.
3� Вижте дали букста ана сондата не съдържа пясък.
4� Вижте дали самата сонда няма повреди.
5� Проверете работа на детектора с друга сонда.
6� Върнете детектора към фабричните настройки (страница 20).
7. Ако проблема продължава, обърнете се към сервиза.

Системна грешка

При системна грешка, детектора ще се изключи секунди след 
като ви е информирал за грешката.

Ето пример на код за системна грешка.

В случай на системна грешка направете следното нещо:

1� Рестарирайте детктора.

2� Проверете дали сондата е свързана правилно към детектора.

3� Върнете детектора към фабрични настройки.

4. Ако проблема продължава, обърнете се към сервиза.

Кодове за грешки

Ако детектора не работи както трябва, ще се покаже съответен 
код за грешка в средата на дисплея. Опитайте се да оправите 
проблема, следвайки инструкциите по-долу. Ако проблема 
продължи, свържете се оторизирания сервиз, който за 
България е Worlddetectors. 
Тел. 0888 509 001
www.worlddetectors.com

Проблем със сондата
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Детекторът не се включва или се изключва сам (със или без индикация „bF“)
1� Заредете или сменете батериите

Неправилен/прекомерен шум
1� Отдалечете се от източниците на електромагнитни смущения (EMI)

2� Рестартирайте детектора и изчакайте да завърши автоматичното изолиране на смущенията .

3� Намалете нивото на чувствителност (страница 7)

Няма звук при работа с кабелни слушалки
1� Проверете дали детекторът е включен и дали стартирането е завършено.

2� Проверете дали слушалките са включени.

3� Проверете дали нивото на звука е досттъчно високо.

4� Откачете слушалките и проверете дали говорителите на детектора работят.

5. Ако говорителя е наред, пробвайте с други слушалки.

Няма звук при работа със слушалките ML 80
1� Проверете дали  слушалките са включени. 

2� Проверет дали блутута  на детектора е включен. 

3� Вижте дали слушалките са заредени.

4� Проверете дали нивото на звука на детектора е достатъчно силно.

5� Проверете дали бутона за звука на самите слушалки е настроен на високо ниво. 

6� Пробвайте да свържете други Bluetooth слушалки.

7� Опитайте с кабелни слушалки.

Слушалките ML 80 не могат да се сдвоят с детектора
1� Изключете слушалките и се опитайте след това отново да ги сдвоите.

2� Вижте детектора да не е по-далеч от 1 м от самите слушалки и да няма никакви прегради между тях.

3� Отдалечете се от източници на смущения, такива като мобилни телефони.

4� Ако наблизо има много други Bluetooth устройства, сдвояването може да отнеме повече време. Отдалечете се от тях и опитайте 

да ги сдвоите отново.

5� Извършете фабрично нулиране на слушалките и опитайте да се сдвоите отново с детектора.

6� Сдвоете детектора с други Bluetooth слушалки, след което опитайте да го сдвоите отново с ML 80.

Чува се пукане в слушалките ML 80, когато са свързани по Bluetooth.
1� Намалете нивото на звука. А после увеличете нивото на звука на самия детектор.

Отстраняване на неизправности
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Технически спецификации

Режими на търсене Coin, Jewellery, All‑Metal Coin, Relic, Jewellery, Custom

Бутон All Metal Няма Има

Потребителски профил Няма Има

Работни Честоти (kHz) Multi-IQ

Изолиране на смущенията Автоматично (детектора избира измежду 19 канала)

Bluetooth връзка Няма Има

Iron Bias Само високо ниво Високо и ниско ниво

Чувствителност 4 нива 10 нива

Звук 3 нива 10 нива

Ниво на звука на желязото Фиксиран 10 нива

Целеви тонове 3 различни тона (нисък, среден и висок) 5 тона

Дискриминационни сегменти 5 сегмента 12 сегмента 25 сегмента

Възможност за промяна на дискриминационния модел Няма                                                                                           Има

Режим Pinpoint Няма    Има

Целеви ID -9 до 40

Индикатор за дълбочината 4 нива 5 нива

Дължина Разгънат: 145 см  Събран: 76 см

Тегло, заедно с батериите 1,2 кг 1,3 кг

Дисплей Монохромен LCD дисплей
Монохромен LCD дисплей с 
червен подсветка

Сонда в комплекта V10   10" x  7" DD V12  12" x 9"  DD

Аудио изход
Вграден високоговорител 

Може да свържите и кабелни слушалки с жак 3,5 mm

Вграден високоговорител/Може да 
свържите и кабелни слушалки с жак 
3,5 mm/Може и Bluetooth слушалки

Слушалки в комплекта Няма Кабелни слушалки с жак 3,5 mm

Батерии в комплекта Алкални батерии 4 броя тип АА  Презареждащи се батерии тип АА NiMH

Включени допълнителни 
аксесоари

Упътване за работа
Протектор на сондата

Упътване
Протектор за дъжд

Каишка за подлакътника
Протектор на сондата

Упътване
Протектор за дъжд

Каишка за подлакътника
Протектор на сондата

Водоустойчив Само сондата до 1 m

Устойчив на пръски Да, но ако е покрит с протекора за дъжд

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

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

Ключови технологии Multi‑IQ
Multi‑IQ, Bluetooth, aptX™ с 
ниска латентност

Vanquish 540 Pro-Pack е същия Vanquish 540 , плюс два допълнителни аксесоара: Малката сонда 
8" и Bluetooth слушалките ML 80.

За повече информация посетете нашия сайт www.worlddetectors.com

http://www.minelab.com
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Фабрични настройки

Функцията Factory Reset връща всички настройки на детектора, 
режими на търсене и модели на дискриминация към тяхното 
фабрично зададено състояние.

1� Проверете дали детектора е изключен.

2� Натиснете и задръжте бутона за стартиране за около 7 
секунди.

Този бутон

Забележка: Ако по време на връщането към фабричните 
настройки натиснете и друг допълнителен бутон, детектора 
няма да се върне къ,м фабричните настройки, а след като 
освободите бутона той просто ще стартира.

3� ‘На дисплея ще се изпише символ FP 

Това е символа

4� Освободете бутона за стариране и ще чуете нарастващ звук, което 
     ще означава че сте върнали детекора към фабричните настройки.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Металотърсачът Minelab, описан 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 проектиран за 
използване като детектор за мини или като инструмент за откриване на бойни боеприпаси.

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

Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm Technologies, Inc и/или нейните 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. United, регистрирана в щати и други държави.



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

Работно време: Понеделник:  09:00  -  18:00 ч.
Вторник          09:00  -  18:00 ч.
Сряда               09:00  -  18:00 ч.
Четвъртък      09:00  -  18:00 ч.
Петък               09:00  -  18:00 ч.
Събота             10:00   -  1500 ч.
Недела               Почивен ден

 0888 509 001 
minelabsofia@gmail.com  
www.worlddetectors.com
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