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3 Съдържание

Бърз старт

Търсещи режими

2 31 Включване Изчакайте
5 секунди

Започнете 
търсене

Натиснете Search Mode бутон за да изберете търсещ режим�

VANQUISH 340 има три режима на търсене, всеки от които има уникални модели на 
дискриминация. Изборът на правилния режим на търсене ще ви помогне да намерите повече 
от това, което търсите.

МОНЕТИ / COIN
Намерете стари и съвременни монети от 
цял свят, като същевременно игнорирате 
боклука в паркове и на плажа� 

Режимът с монети се препоръчва за 
мръсни терени, тъй като има отлични 
способности за разделяне на целите.  
Това означава, че няма да пропуснете 
добри цели, които са погребани 
непосредствено до  боклуци.

Моделът на дискриминация при този 
режим отхвърля всички черни цели 
(желязо) и също така отхвърля малки 
цветни боклуци като фолио.

БИЖУТА / JEWELLERY
Намерете скъпоценните си бижута, 
независимо къде са изгубени .

Режимът на бижута има отлично 
разделяне и дълбочина на целта, което 
го прави добър и всеобхватен. 

Този режим е идеален за намиране на 
бижута с всякакви форми, размери и 
метална структура.

Моделът на дискриминация при този 
режим отхвърля само черни (железни) 
цели.

ВСИЧКИ МЕТАЛИ / ALL‑METAL
Намирайте всякакви обекти ,които съдържат 
метал , включително и желязо. 

Търсенето с All-Metal режим гарантира, 
че няма да пропуснете нито една цел, но 
също така ще откриете и непотребни 
железни боклуци.

Моделът на дискриминация за този 
режим приема всички черни (желязо) и 
цветни цели. Тоновете са коригирани, за 
да се класифицират като обичайни цветни 
цели като фолио.

Този режим може да се използва за 
проверка на цел, открита в режимите на 
монети или бижута, за да се види дали 
съдържа желязо (виж страница 9)
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Управление

1. Включване On/Off
Включва и изключва детектора.Натиснете и задръжте бутона 7 секунди , за 

да възстановите фабричните настройки (страница 14)�

2. Настройка на звука

Настройва нивото на звук (страница 6)�

3. Чувствителност

Настройва нивото на чувствителност (страница 6)�

4. Търсещ режим

Избира се търсещ възможен режим (страница 3)�

5. Идентификация на обектите и целите
Ръководство, посочващо видовете цели, които могат да бъдат намерени за съответния 
целеви идентификационен сегмент.

1

2

3

4

5
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Дисплей

1. Ниво на батерията

Индикира за съответното ниво на батерията(страница 10)�

2. Ниво на звука

Показва нивото на звука на детектора (страница 6)�

3. Ниво на чувствителност

Показва нивото на чувствителност. (страница 6)�

4. Идентификационен номер на обектите
Показва числовата стойност на открита цел, позволяваща идентифициране на обект преди 
копаенето. Например, 15 винаги ще показва един и същ номер на идентификация на целта 
(ID)

Отрицателните числа са черни метали, положителните числа са цветни - от фино злато (нисък 
идентификационен номер) до  сребро (висок идентификационен номер).

5. Измерване на дълбочината

Показва приблизителната дълбочина на открития обект (страница 7)�

6. Търсещи режими

Показва активния търсещ режим (страница 3)�

7. Дискриминационни сегменти
Представлява групиране на идентификационните номера на целта като един сегмент в 

скала .

7
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Настройки на детектора

ЗВУК
Контролът на силата на звука променя силата на сигналите на целта

Използвайте бутона за сила на звука, за да регулирате нивото . С 
всяко негово натискане  ще премине към следващото ниво на 
сила  от ниско до високо. След достигане на максимална сила на 
звука,  ще се върне на най-ниското ниво .

Бутон за звук

Индикаторът за ниво на силата на звука на дисплея показва 
текущото ниво. Всяка лента представлява едно ниво.

Индикаторът за ниво на силата на 
звука показва максимален обем 
(ниво 3)

Чувствителност
Детекторите от серията VANQUISH са силно чувствителни и имат 
регулируема чувствителност. Настройването на правилното ниво на 
чувствителност за отделни условия на търсене ще увеличи максимално 
дълбочината на откриване.

Винаги избирайте най-високата стабилна настройка за 
чувствителност, за да осигурите оптимална работа.

Използвайте бутона за чувствителност, за да регулирате 
нивото . С всяко натискане  ще премине към следващото ниво 
на чувствителност от ниско до високо. След достигане на 
максимална чувствителност, натискането на бутона за 
чувствителност ще се върне към най-ниското ниво.

Бутон за регулиране на чувствителността

Индикаторът за ниво на чувствителност на дисплея показва 
текущото ниво. Всяка лента представлява едно ниво.

Индикаторът за ниво на чувствителност 
показва максимална чувствителност (ниво 4)

Настройка на нивото на чувствителност

1 Задръжте бобината неподвижна, след това използвайте бутона за 
чувствителност, за да увеличите чувствителността, докато не започнат 
да се появяват фалшиви сигнали.
2 Намалете нивото на чувствителност точно толкова, че фалшивите 
сигнали да изчезнат, като натиснете бутона за чувствителност (ако е 
избрано ниво 2, 3 или 4, натиснете три пъти, за да намалите 
чувствителността с едно ниво).

3 Движете бобината над чиста повърхност на земята и намалете 
нивото на чувствителност допълнително, ако се появи някакъв шум в 
земята.

Прекомерен шум

Понякога при търсене се среща прекомерен шум. Това може 
да бъде причинено от електромагнитни смущения в околната 
среда (EMI) от източници като електропроводи, антени за 
мобилни телефони или други металотърсачи.

Ако шумът е проблем, опитайте следните стъпки, докато не 
бъде елиминиран.

1 Отдалечете се от местните източници на електромагнитни 
смущения (EMI)

2 Рестартирайте детектора и изчакайте автоматичният процес 
за отмяна на шума да приключи.

3 Ако рестартирането на детектора не премахва прекомерния 
шум, опитайте да намалите нивото на чувствителност.

Автоматично изолиране на шума

Детекторите от серията VANQUISH имат автоматичен 
процес за отмяна на шума, който се случва при всяко 
включване на детектора. Той калибрира детектора, така че да 
не се усеща прекомерен шум.

За най-добри резултати бобината трябва да се държи 
неподвижно малко над земята, докато автоматичното 
отменяне на шума не завърши (обозначено с две големи 
тирета, показани в полето Target ID Number).
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Beep!

Бийп!

Пинпойнтер / Pinpoint(модел 440 и 540)

Локализиране на обект
След като бъде открита цел, техниката на ръчно определяне на 
точността локализира точната позиция преди копаенето. Това 
означава по-малко копаене и по-бързо откриване на целта.

1 Движете бобината бавно през целевото място, като я държите  
успоредна на земята.

2 Намерете центъра на целта, като чуете най-силния звук (отговор 
на целевия сигнал).

3 Направете мислена бележка за позицията или маркирайте линия 
на почвата с вашата обувка или инструмент за копаене.

4 Преместете се , така че да можете да преминете с бобината над 
целта и да пресечете предишната линия на търсене.

5 Повторете стъпки 1 и 3 от новата си позиция. Целта се намира 
там, където двете въображаеми линии се пресичат.

Бийп!

Beep!

1‑3

Направете линия, където 

се чува най-силният 

сигнал.

Застанете под прав ъгъл 
спрямо първоначалната 
си позиция и повторете.

Пресичането на двете 
линии маркира точното 

местоположение на целта.

4‑5

Измерване на дълбочината

Опцията за измерване на дълбочината показва 
приблизителната дълбочина на открита цел.

Измерването на дълбочината е приблизително! По-малко 
стрелки означават по-плитка цел, повече стрелки означават 
по-дълбока цел. Точността може да варира в зависимост от 
типа на целта и почвата.

След откриване на цел, измервателят на дълбочината ще остане 
на LCD екрана до 5 секунди или до откриване на следващата цел.

Когато няма засечен обект, иконата и стрелките за измерване 
на дълбочината се изключват.

Ето пример за отчитането на дълбочината на измерване 
и приблизителната дълбочина на целта за монета.

50мм

2"

100мм

4"

150мм

6"

>150мм

>6"
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Идентифициращ номер на обекта
Цифровите номера за идентификация (Target ID) варират от –9 
до 40 ,а железните цели в диапазона от –9 до 0.

Когато се открие цел, тя се представя като число, което се 
появява в полето Target Identification Number на дисплея. Това 
показва черни или цветни свойства на целта за бърза и лесна 
идентификация.

Например, монета има ID номер 29. Това означава, че всеки 
път, когато се открие обект с ID от 29, има голям шанс той да 
бъде подобна монета.

При откриване на цел се появява номер на целевия идентификатор. Този 
пример показва откриването на монета на малка дълбочина. Съответният 
сегмент на ID  мига при откриване (показан в сиво).

Последният открит обект ID остава на дисплея за пет секунди 
или докато бъде открита друга цел. Ако няма откриване или 
детекторът премине над цел, която отхвърля, дисплеят 
показва две големи тирета.

Две големи тирета в полето Целеви идентификационен номер, 
когато не се открива обект.

Дискриминационни сегменти
Сегментите са разположени отгоре на LCD дисплея. Те показват 
идентификатори на целеви групи, групирани в зони.

Всеки идентификационен номер на целта има съответен 
дискриминационен сегмент, който ще мига при откриване на 
цел с този идентификатор.

Дискриминационни комбинации
Дискриминационните сегменти са включени или изключени за 
откриване или игнориране на цели. Всички сегменти, които са 
включени, ще бъдат чути и всички сегменти, които са 
изключени, няма да бъдат чути.

Комбинациите от приети и отхвърлени сегменти се наричат 
модели на дискриминация.

VANQUISH 340 има три модела на дискриминация: монети и 
бижута (по-долу) и All-Metal (виж страница 9)

Модел за дискриминация в режим на монети, показващ приети сегменти ( ) и 
отхвърлени сегменти    (  )�

Моделът на дискриминация в режима на бижута, показващ приети сегменти ( ) 
и отхвърлени сегменти         (  )�

Идентификация на обектите
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ALL‑METAL
В режим All-Metal Search всички сегменти за дискриминация са 

включени, така че да бъдат открити всички метални цели, 

включително желязо.

VANQUISH 340 All-Metal дискриминационен модел.

Откриването в All-Metal Mode е стратегия, която гарантира, че 
няма да пропуснете никакви цели, но също така ще откриете 
повече боклук, който съдържа желязо.

Включване на All‑Metal

1. Натискайте бутона за режим на търсене, докато не бъде 

избран All-Metal .

 Search Mode 
бутон

 All‑Metal 
икона

2. Всички сегменти на дискриминация ще се включат и всички 
метални предмети ще бъдат открити.

3. За да деактивирате All-Metal, натиснете бутона Search Mode 
(Режим на търсене), за да изберете режим за монети или 
бижута.

Използване на All‑Metal за проверка на обект

ALL-METAL може да се използва за проверка на откриване на 
цветни метали, за да се провери дали съдържат и железен материал.

Ако целта дава смесен отговор (и цветен , и черен метал), когато е в 
режим All-Metal, има вероятност целта да е голям железен предмет 
или метална капачка на бутилка.

Ако има повтарящ се  отговор за цветен метал, целта не съдържа 
желязо. Това означава, че по-вероятно е целта да бъде добра 
(цветна) цел.

Забележете, че цели като големи железни предмети или капачки за 
бутилки , обикновено, се явяват като цветна мишена за други 
детектори. VANQUISH 340 е създаден да класифицира тези цели 
като боклук, за да направи откриването на предмети по-
продуктивни. Режимът All-Metal Search може да се използва, ако 
искате да откриете тези цели.

Тонове на обектите
Групите от целеви идентификатори са с различни  тонове , 
така че операторът да може  да разпознава идентификатора 
на целта, без да се налага да гледа дисплея.

VANQUISH 340 има три целеви тона: нисък, среден и висок.

Позицията за прекъсване на тона е точката на скалата за 
дискриминация, при която Целевият тон се променя от един  в 
друг.

Нисък Среден Висок

VANQUISH 340 позиции на трите различни тона (приблизително)

Идентификация на обектите



10 СЪДЪРЖАНИЕ

Батерии и зареждане

Серията VANQUISH е съвместима както с презареждащи, 
така и с  батерии тип AA.

ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте 
комбинация от презареждащи и тип АА  батерии 
в детектора, тъй като това може да доведе до 
повреда на уреда или батериите.

ВНИМАНИЕ: Има риск от експлозия, ако батерията 
бъде сменена с неправилна.

НИВО НА БАТЕРИЯТА
Индикаторът за ниво на батерията показва текущото ниво.

Индикатор за нивото на батерията

Обърнете внимание, че презареждащите и алкалните батерии 
имат различна скорост на разход, поради което индикаторът 
за ниво на батерията е само приблизителен.

Слаба батерия

Ако използвате незареждащи се батерии, индикаторът за ниво 
на батерията ще мига приблизително 20 минути преди 
автоматично изключване.

Ако използвате презареждащи батерии, индикаторът за 
ниво на батерията ще показва един сегмент на батерията за 
около 20 минути преди автоматично изключване.

Автоматично изключване

Когато нивото на батерията е критично ниско, детекторът 
автоматично ще се изключи. 5 секунди преди автоматично 
изключване, „bF“ се показва на Target ID Number, придружен от 
изключваща звукова мелодия.

'bF' в полето Target ID Number

Обърнете внимание, че когато използвате някои марки / 
видове презареждащи батерии, детекторът може да не 
показва „bF“ преди автоматично изключване.

Разход на батерията/Време за зареждане

Презареждащите  батерии AA NiMH на Minelab имат 
приблизително време на зареждане от 8 часа и работно 
време от около 11 часа.

Незареждащите се алкални батерии тип AA имат 
времетраене приблизително 10 часа.

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ БАТЕРИИ
Презареждащите батерии AA NiMH на Minelab (4 опаковки) 
и зарядното устройство за батерии Minelab AA NiMH се 
предлагат за продажба отделно!!

Minelab AA NiMH  
зарядно у-во

Minelab 
презареждащи  AA 

NiMH батерии

Инструкциите, съответствието и информацията за 
безопасност за зарядното устройство на Minelab AA 
NiMH са включени в опаковката.

ВНИМАНИЕ: Зарядното устройство на Minelab NiMH трябва 
да се използва само за зареждане на NiMH презареждащи 

батерии.



11 СЪДЪРЖАНИЕ

Грижа и безопасност

1. Измийте ръцете си преди да боравите с детектора , след 
прилагане на слънцезащитен крем или репеленти срещу 
насекоми.
2. Не използвайте разтворители за почистване. Използвайте 
влажна кърпа с мек почистващ препарат като сапун.

3. Никога не позволявайте на детектора да влиза в контакт с 
бензин  или други течности на основата на петрол.

4. Избягвайте контакт с детектора с пясък и песъчинки в отвори 
и скрепителни елементи на уреда. Ако в тези части се натрупват 
пясък и песъчинки, те трябва да се избърсват с влажна кърпа.

5. Избягвайте контакт на детектора или аксесоарите с остри 
предмети, тъй като това може да причини драскотини и повреди.

6. Ако тръбите на уреда станат забележимо надраскани, 
избършете ги старателно с влажна кърпа.

7. Не оставяйте детектора на прекомерен студ или топлина по-
дълго от необходимото. Покриването му, когато не се използва, 
ще ви помогне да го защитите. Избягвайте да го оставяте в 
горещо превозно средство.
8. Уверете се, че кабелът на бобината е в добро състояние и не е 
изложен на прекомерно напрежение.

9. Вземете предпазни мерки при транспортиране или 
съхраняване на детектора. Въпреки че детекторът е конструиран 
от най-висококачествените материали и е подложен на строги 
тестове за издръжливост, дисплеят на екрана може да бъде 
склонен към надраскване или сериозни повреди, ако не бъде 
обработен с дължимата грижа.

10. Не излагайте детектора на екстремни температурни условия. 
Диапазонът на температурата на съхранение е от -20 ° C до + 70 ° 
C (-4 ° F до + 122 ° F).

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

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

13. Зареждайте само презареждащи батерии и аксесоари само в 
съответствие с предоставените инструкции.

14. Избягвайте зареждането на презареждащи батерии и 
аксесоари при екстремни температурни условия.

15. Извадете батериите преди  транспорт със самолет.
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Прекъсване на сондата

„Cd“ ще се появи на целевия идентификационен номер в 
случай на грешка при изключване на сондата.

В случай на грешка при изключване, изпълнете следните стъпки:

1. Проверете дали съединителят на бобината е свързан
правилно в задната част на контролния блок.
2. Проверете кабела на бобината за повреда.
3. Проверете дали щифтовете на съединителя на бобината не
съдържат замърсявания.
4. Проверете бобината за видими признаци на повреда.
5. Опитайте друга сонда, ако имате такава на разположение.
6. Извършете фабрично нулиране, като изключите детектора,

след това натиснете и задръжте бутона за захранване в 
продължение на 7 секунди (вижте „Фабрични настройки“ на 
страница 14)

7. Ако грешката все още остане, върнете детектора в най-
близкия оторизиран сервиз за ремонт.

Системна грешка

Системният код за грешка „E“ е придружен от код за грешка, 
например „E2“. Детекторът ще се изключи 5 секунди след 
подаване на сигнал за системна грешка.

Примерен код за грешка „E2“, показан на 
идентификационния номер на целта

В случай на системна грешка, изпълнете следните стъпки:

1. Рестартирайте детектора, за да определите дали грешката все още
остава.
2. Уверете се, че бобината е прикрепена правилно.
3. Извършете фабрично нулиране, като изключите детектора,
след това натиснете и задръжте бутона за захранване за 7 секунди
(вижте “Фабрични настройки” на страница 14).
4. Ако грешката все още остане, върнете детектора в
най-близкият оторизиран сервизен център за ремонт.

Кодове за грешки

Отстраняване на повреди

Детекторът не се включва или не се изключва сам (със 
или без индикация „bF“)
1� Сменете батериите.

Променлив / прекомерен шум
1. Отдалечете се от местните източници на електромагнитни
смущения (EMI).

2. Рестартирайте детектора и изчакайте Автоматичната
отмяна на шума да завърши.
3. Намалете нивото на чувствителност (стр. 6).

Няма звук към слушалките
1. Проверете дали детекторът е включен и стартирането е
завършено.
2. Проверете дали слушалките са включени.
3. Проверете дали силата на звука е настроена на ниво на звука.
4. Изключете слушалките и се уверете, че високоговорителят на
детектора работи.
5. Използвайте други слушалки за проверка , ако имате в
наличност.

Някои неизправности на детектора ще покажат код за грешка в полето Target ID Number. Опитайте препоръчаните действия, 
показани по-долу, преди да се свържете с оторизиран сервизен център.
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Технически характеристики

Търсещи режими Coin, Jewellery, All‑Metal

All‑Metal бутон НЕ

Индивидуален профил на търсене НЕ

Coin, Relic, Jewellery, Custom 

ДА

ДА

Оперативни честоти (kHz) Multi‑IQ

Изолиране на шума Автоматично (19 канала)

Bluetooth аудио НЕ ДА

Чувств. към желязо Високо високо (по подразбиране), ниско

Чувствителност 4 нива 10 нива

Звук 3 нива 10 нива

Tонове на обектите 3 тона (Нисък,среден,висок) 5 тона

Дискриминационни сегменти 5 12 25 

Бутон за дискриминация НЕ ДА

Pinpoint /Пинпойнтер НЕ ДА

Обект ID номерация ‑9 to 40

Индикатор за дълбочина 4 нива

Дължина

5 нива         

Разпънат :145 см (57 in) Сгънат: 76 см (30 in)

Тегло (вкл. батерии) 1�2 kг (2�6 lbs) 1�3 kг (2�8 lbs)

Дисплей Monochrome LCD Monochrome LCD с 
червена подсветка

Сонда в комплекта V10 10″×7″ Double‑D V12 12″×9″ Double‑D

Аудио Вграден високоговорител
3�5 mm (1/8″) слушалки

Вграден високоговорител
 3�5 mm (1/8″) слушалки 

Bluetooth безжично аудио

Слушалки в комплекта —  3�5 mm (1/8″) с кабел

Батерии 4 × AA алкални батерии 4 × AA NiMH презареждащи

Включени 
аксесоари Упътване

Упътване
 Протектор за гл. у-во

държач за подлакътник
V10 протектор за сонда

Упътване
 Протектор за гл. у-во

държач за подлакътник
V12 протектор за сонда

Водоустойчивост Само сондата до 1метър (3�3 ft)

Влагоустойчивост Главно у-во с поставен протектор

Граница на температура при 
работа с уреда –10°C до +40°C (+14°F до +104°F)

Граница на температура при съхранение на уреда –20°C до +70°C (–4°F до +158°F)

Вградени технологии Multi‑IQ Multi‑IQ, Bluetooth,
aptX™ Low Latency

VANQUISH 540 Pro - Pack се основава на стандартния VANQUISH 540 със следните разлики: 
Включва безжични слушалки Bluetooth и V8 сонда 8 ″ × 5 ″+ сонда V12 - 12″×9″ Double-D . 

Оборудването може да варира в зависимост от модела или артикулите, поръчани с вашия детектор. Minelab си запазва правото да реагира 
на текущия технически прогрес чрез въвеждане на промени в дизайна, оборудването и техническите характеристики по всяко време.

За най-актуалните спецификации за вашия детектор VANQUISH посетете:  www.minelab.com



14 СЪДЪРЖАНИЕ

Фабрични настройки

Функцията Factory Reset връща всички настройки на 
детектора в тяхното фабрично зададено състояние.

1. Уверете се, че детекторът е изключен.
2. Натиснете и задръжте бутона за захранване (за 
приблизително 7 секунди). 

Бутон за вкл/изкл.

3. На дисплея на Target ID ще се появи „FP“, което показва, че
Фабричните настройки са възстановени.

„FP“ ще се появи на дисплея на Target ID при 
възстановяване на фабричните настройки.

4. Пуснете бутона за захранване. Автоматичното изчистване на шум ще
започне, когато възстановяването на фабр. настройки завърши.

ВАЖНО! 
Металотърсачът Minelab, описан в това ръководство за 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 боеприпаси.

Марката 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., регистрирана в САЩ и други страни.

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАНАДА

Този продукт отговаря на приложимите технически спецификации за 

иновации, наука и икономическо развитие на Канада.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Avis de conformité canadien  Le présent produit est conforme aux  
spécifications techniques retenues par  l’Innovation, Sciences et 
Développement  économique Canada (ISDE)�



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
Събота
Неделя

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

 мобилен: 0888 509 001 

email: minelabsofia@gmail.com
web: www.worlddetectors.com




