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З а да м ожет е да изп олзват е мак сималн о дъ лг о и безп роблемн о у ре да,
какт о и да изп олзват е успе шн о в сички нег ови в ъзм ожн ост и, п роч ет ет е
внимат елн о цялат а инст рукц ия и спазвайт е указаният а в нея.
Стандартния комплект на NRG-100 се състои от :
- търсеща сонда 27см.
- контролен блок
- метална носеща щанга с ръкохв атка и подлакътник
- долна рейка с пластмасов болт за фиксиране на антената
- ав томатично зарядно устройств о за 220V
- подробна инструкция за работа
Сг лобяване на у реда:
Сглобяв а се носещата щанга, като се в карв а долната част в горната
Избира се жел аната дължина на цял ата конструкция и се затяга фиксиращата
гайка меж ду дв ете части на носещата щанга. Постав я се долната част на
носещата щанга с отв ора между ушите на антената и се затяга пластмасов ия
болт , като се избира положението на антената да е паралелно на земната
пов ърхност . Не презатягайте пластмасов ите болт и гайка, за да не се ра зв али
резбата на болта ! Ка бела на антената се нав ив а плътно около носещата щанга
и се в ключв а към бук сата на контр олния блок. П ри в клю чв ане на ка бе ла на
антената към контролния блок, зате гнете добре металната гайка на куп лунга
към

б уксата

на

кутията.

При

изключв ане

ра зв ийте

гайката

докр ай

и

издърпайте куплунга, бе з да дъ рпате или усукв ате кабела на антената. Така
ще предпазите кабела и пров одниците в него от прекъсв ане или късо
съединение.
NRG-100 има следните органи за управ ление:
- потенциометър “ON / VOLUME” - за първ оначално в ключв ане на уреда и
настройка на желаната сила на зв уков ите сигнали.
- потенциометър “Thres hol d” –за настройка на зв уков ия праг.
-

потенциометър

“ Gnd Bal a nce” –

земята в ръчен режим.

за балансиране към пов ърхността на

потенциометър “Minerali za ti on” – използв а се еднов ременно с “ Groun d

-

Balanc e ” за по-лесно балансиране към минерализирани почв и.
потенциометър

-

“DISCR”

–

за

натройка

на

желаното

нив о

на

дискриминацията.
- 3-позиционен прев ключв ател на ръкохв атката под кутията – служи за
в ключв ане на режимите IRON OFF (в предно положение) и PIN POINT /
VCO ( в задно положение)
Включване и раб от а с уред а:
1. Включв а се уредът от “ ON” и се установ яв а желаната сила на зв ука.
Изв ършв а

2.

се

настройка

на

прага на зв ука

с

потенциометъра

"Thres hol d" така , че при липса на метал около търсещата антена, уреда
да е настроен на

границата на з в ука, но да не се чув а зв ук. Ко лкото

"Thres hol d" е по-намален, толков а по -малка е чу в ств ителността.
3. Уреда има в ъзможност за ръ че н или ав томатичен баланс към усло в ията
на почв ата.
-

При

първ оначално

в ключв ане

балансиране. С потенциометъра
че

да

не

му

Тов а се прав и
приближав а към

в ли яе

“ NR G-100”

е

в

режи м

на

ръчно

" Gnd Bala nce" уре да се настройв а така,

почв ата пр и приближав ане и от далечав ане от

нея.

по следния на чин - в дига се уре да в ъв в ъздуха и антен ата се
пов ърхността на земята до о коло 2см. . Оби кнов енно при

небалансиран уре д се чув а зв ук с нисък или в исок тон. Вдига се о тнов о
уреда в ъв

в ъздуха

и

" Gnd Bal ance" се

зав ърта

наляв о или надясно.

Отнов о

се

приближав а

следи зв укът. Тов а се

антената към пов ърхността на з емята и

пак се

пов таря докато зв укът спре да се ч ув а

при

дв ижението на антената нагоре -надолу на разстояние от 2см. до 20см. над



2 - 20cm.


пов ърхността на земята.

Тов а означав а, че уредът е балансиран към земята и може нормално да
работи над зе мната пов ърхност без да изд ав а фалшив и сигнали, когато няма
метал под анте ната. В крайно ляв о положение на " Gnd Bala nc e" се чув а
нисък тон при

приближав ане на антената към земята, а в крайно дясно -

в исок тон. " Gnd Bala nce" трябв а да е настроен там където се променя
зв укът от единия към другия тон. Тов а е нулев ото положение, при което
земята не оказв а в лияние в ърху нормалната работа на уред а и в тов а
положение не се чув а никакъв зв ук при приближав ане на антената къ м нея.
Ако тази настройка не е изв ършена прав илно уреда ще из дав а зв ук д ори и
без да има метал под антената, порад и смущав ащото в лияние на земната
пов ърхност. Внимав айте по в реме на балансиране към земната пов ърхност,
да няма някакъв метален обект под антената. В такъв случай при в сяко
приближав ане на антената къ м пов ъ рхността на земята, уреда ще из дав а само
нисък или само в исок тон (споре д в ида на метала). Ако наприме р при
в сякакв и стойности на “ Gnd Bala nce ” уре да издав а само нисък тон при
приближав ане към зе мната пов ърхност, тов а означав а, че под антената има
железен (магнитен) пред мет. Преместете се на друго място з а да може уреда
да се балансира нормално.
Когато уреда е балансиран прав илно към почв ата, можете да сте си гур ни че
той ще издав а зв ук единств ено

к огато антената преминав а

над

метален

обект !
Възможно при силно минерализирана и в лажна почв а уреда да се балансира
трудно и да из дав а еднов ременно и в исок и нисък тон при приближав ане и
отдалечав ане от

почв ата.

Тов а може да се избе гне,

стойността (към HI GH) на “Mi ner ali zati on”, който

като се ув еличи

нор мално трябв а да е

около сре дата. “Mi nerali zati on” мо же да се изпол зв а също и за нам ал яв ане
в лиянието

на

в ъншни

смущения

или

пълното

им

елемини ране.

Препоръчително е също при силна минерализация или ако сигнала от почв ата
се променя в големи граници, да се работи в автоматичен режим.
За да работите в ав томат ичен р ежим при ближете търсещата сон да до
пов ърхността на земята на нормалното растояние на търсене, обикнов енно 2 3см. и натиснете бутона “ A ut o GEB ”. При в ключв ане на ав томатичния режи м
се чув а единичен кратък зв ук. В този режим не е нужно да се прав ят кав ито и
да е на стройки за бал ансиране къ м средата където ще се ра боти. При този
режим потенциометъра “ Gnd Bala nce ” не работи, т. е. няма значение в какв о
положение се намира ! П о в реме на работа при засич ане на немаг нитен
(цв етен) метал се чув а в исок тон, а п ри магнитен (черен метал ) не се чув а
зв ук! Тов а е много у добн о за ра бо та

в

замърсени

местности

с

же лезни

отпадъци. Трябв а да се има в предв ид, че при силно минерализир ана и
в лажна почв а е в ъзможно реалната дълбочина на ра бота да е по -мал ка от
максималната в ъзмо жна. За предпо читане е да се ра боти ко гато почв ата е
суха!
За да се в ърнете отнов о в ръчен реж им на балансиране към земята, нати снете
отнов о бутона “Aut o GEB”, при което ще чуете дв оен зв уков сигнал.
Винаг и опит вайт е да наст роит е уре да к ъм п очват а, пъ рв о в ръче н
реж им, а ако е т рудн о да се баланс ира, п реминет е в авт омат иче н ре ж им.
Ръчния режим е подхо дящ за ра б ота при суха, песъчлив а или еднородна
почв а, когато сигнала от нея не е много силен и уреда може лесно да се
балансира към нея.
Ав томатичен режи м на балансиран е е за пре дпочитане, когато си гна ла от
почв ата е значителен или се променя в големи граници и е трудно да се
балансира в ръчен режим, а също и при наличие на оруд ени камъни, г ранит,
глина, шлака, огнища, в замърсени райони с мног о желе зни отпадъц и или
при наличие на в ъншни електромагнитни смущения.

4.

“DISCR”

слу жи

за

настройка

на степента на разли чав ане на

металите. С този потенциометър уреда може да бъде настроен да елем инра

някои

нежелани

метални

обекти,

например

железни

отпадъци,

ф олио,

капачки и др.
В положение “IRON” уреда реаги ра на в сички метални предмети вкл. и
железните с в исок тон, т. е. както на цв етен (немагнитен метал). Ако ж елаете
да елиминирате желе зните предме ти и капачките от бутилки, постав ете
“DISCR” ме жду “IRON” и “FOI L”. Така уре да ще отхв ърля жел езните
обекти – ще се чув а нисък тон или няма да има никакъв зв ук, ако е в ключен
“IRON MAS K” (предно положение на спусъка на ръкохв атката. За всички
останали метали в ключително фоли о, уреда ще реагира с в исок тон. За да се
елиминира фолиото и ня кои спл ав и, например алуминиев и капач ки от
бутилки трябв а “DI SCR” да се зав ърти към “RIN GS”.

В п оло жение

“COINS”, уреда ще реаги ра с в исок тон само на чистите цв етни метали бе з
примеси, сребърни монети и други по -големи предмети. Имайте в предв ид,
че при тази настройка м огат да бъдат пропуснати някои дребни з латни
предмети – пръстени, обеци и др.
Уреда работи в динамичен режим, т. е. реагира на метален предмет
намиращ се в земята само когато размахв ате антената н ад него. След като
в ече е засечен метален о бект, най добрия на чин да се опре дели точно то му
местоположение

е

да

се

дв иж и

търсещата

перпендикулярни п осоки п од форм ата на кръст -

сонда

над

фи г. 1

обе кта

в

2

Уреда ще и здав а

зв ук само когато сондата преминав а точно над обекта.

фиг.1

Винаги

дръжте

търсещата

антена

паралелно на земната пов ър хност

в ъзможно най - близо до нея (фиг. 2) . Пов дигането намаляв а
търсене. Докато търсите

раз махв айте р ав номерно антената

дълб очина та на
пре д

В ас. Тя

трябв а да се дв ижи с рав номерни и плав ни дв ижения (фиг. 3). Прекалено

бързото или много бав но

дв иже ние може

да

дов еде

до намал яв ане

дълбочината на търсене, особенно за по -дълбоките дребни пред мети.

Неправилно

Правилно

Фиг.2

Фиг.3

При открив ане на метален обект в земята, за точното му локализиране може
да се използв а режима PIN POINT / VCO. Той се в ключв а като се дръпне и
задържи в за дно поло жение прев к лючв ателя на ръкохв атката (спусъ ка) –
фиг. 4 При отпускане, се в ръща сам в средно положение – режи м на

дв утонално различав ане на металите.
При в ключен реж им

Фиг. 4

PIN POINT / VCO размахв айте търсещата сонда над

пов ърхността на земята там където предполагате че се намира металния
обект, като в същото в реме слуша йте промяната на честотата на

зв уков ия

сигнал. Когато металния предмет е точно под центъра на търсещат а сонда,
зв уков ия сигнал ще е с най -в исока честота.
7. Дълбочината на открив ане зав иси от следните фактори :
- размера, формата и разположени ето

на предмета в земята. Колкото по -

голям е, толков а по - дълбоко може да бъде открит ;

-

от състав а на почв ата и нив ото на минерализация – колкото по -с уха и

еднородна е почв ата, толков а по -лесно се настройв а апарата. При в лажна
среда, уреда се настройв а по -трудно, и дълбочината на открив ане е в ъзможно
да е по-м алка от нор малната ! Под камъни, сух пясък или в глинен съд ,
метали се открив ат по -добре, отколкото в прясно разкопана пръст !!!
- колкото по -дълго е престоял предмета в земята, толков а по -лесно е
да бъ де открит, защото около него се образув а
Колкото

по -от дав на

е

за ров ен

предметът,

електростатично поле.

толков а

тов а

поле

е

по -

голямо и имитира по -голям предмет!
- от в ида на използв аната търсеща сонда. Колкото по -голям е диамет ъра на
антената, толков а по -дълбоко ще открив а метал ите в земята.
-

от опита и уменията на оператора.
Можете сами да направ ите полев и тестов е с уреда, като заров ите различни

метални

предмети,

на ра злични

дълбочини,

но

изча кайте да

пре стоят

минимум 3 месеца в земят а . Така резултатите от тестов ет е ще са най достов ерни.
8. “NRG-100” е сна б ден с 12V акумулаторен бло к (10 елемент а
1, 2V/1000mAh или 25 00м Аh). Същ ия не се ну ждае от друго о бслу ж в ане,
осв ен зареждане, когато тов а е необходи мо. Когато по в реме на работа
започне да мига черв ения св ет одиод с на дпис “Battery l ow” на пр едния
панел на уреда, означав а че акумулаторния блок е разреден до 11, 0V и
остав а още малко в реме за което може да се използв а уреда – още около
полов ин час. След тов а в реме при продължав ащо разреж дане на батериите до
10, 0V, уреда започв а да се рестарт ира, при което ще чув ате четиритоналния
зв ук за в ключв ане. При тов а трябава батериите задължително да се заредят.
Обикнов енно се заре ждат напълн о за около 10 час а до достига не на
напрежение

14, 4V.

Времето за пълно зареж дан е зав иси от степен та на

разреденост на батериите. Ако те имат ня какъв резерв (не са ра зр едени
напълно),

ще

е

нужно

по – малко

в реме, но не е препоръчително да се

зареж дат преди да е започнал да мига черв ения индикатор.

При вк люч ване за з ареждане пъ рв о се съедин ява жака към уре да и
след т ова щепсела к ъм 220 V! З а режданет о т рябва д а ст ава п ри изк люче н
мет алдет ект ор!

Винаг и

изча кв айт е

да

завъ рши

за реж данет о

Не

пре късва йт е зареж данет о пре ди да са заредени нап ълн о бат е риит е.
Аку мулатор ния блок

може

да

бъде

зареж дан

и

от

запалката

на

ав томобила – 12V, чрез специално заря дно устройств о приг одено з а тази
цел.
Винаг и

за реж дайт е

акуму лат орнит е

бат ерии

на

у ре да

СА М О

с

комп лект ованит е за ря дни уст рйст ва към нег о. Т ова ще ви г а ран т и ра че
няма да имат е п роблеми кат о п ре зареж дане ил и объ ркване на “+” и “ -“
при изп олзване на д руг и за рядн и уст ройст ва и ли адапт е ри, к оет о може да
доведе д о не об рат ими п ов ре ди на бат ериит е!
З абележка :
Ako се включва уреда в стаи и помещения , около него

не

трябва

да има работещи електроуреди и особено телевизор, защото излъчва нето
от

високото

напреж ение

на

телевизора

предизви ква

сму щения

(обикновено се чува пулсиращ нак ъ сан звук).
Избягвайте да работите на о ткри то на дире ктна слънче ва с ве тлина през
лятото при температури по висок и от 35 0 C градуса.
Възможни п роблеми п ри експ л оат аци ят а на NRG-100:
1. При в ключв ане на уреда не се чув а зв ук, черв ения св етодиод с
надпис “Battery low” не мига, няма никакв а индикация че уреда е в ключен.
Възможно е:
- да няма добър контакт в буксата за зареждане на задния панел на уред а
или е прекъсната в ръз ката меж ду ба териите и електронната част в конт рлния
блок.
-

няма

до бър

контакт

в

бу кс ата

за

в ключв ане

на

слушалки

или

в исокогов орителя е пов ред ен. За целта в ключете слушалки в буксата и ако
уреда работи нормално с

тях, се обърнете се към серв иза (офиса) на фирмата пр оизв одите л или
местния дистрибутор за смяна на буксата или в исокогов орителя.
- акумулаторния блок се състои от 10 елемента АА / 1, 2V св ързани
последов ателно. Ако има пов реда д ори само в е дин от тях или е пр екъ сната
в ръзката помежду им, практически уреда ще е без захранв ане.
- акумулаторните батерии да са изтощени прекалено много (оби кно в енно
след дълъг престой) и да не мо ж е да сработи схемата за сле дене на ниско
напрежение. Заредете батериите с ав томатичното зарядно устройств о. Ак о
проблемът не се реши, се обър нете към серв иза (офи са) на фи рмата
произв одител или местния дистрибутор.
2. Дълбочината на работа е значително

по-малка от нормалната.

Възможно е:
- да има механи чна пов реда п о антената от прегряв ане, огъв ане или
спукв ане на корпуса. В резултат ан тената се измята, разбалансира се и губи
чув ств ителността си.
- да има проблем по кабела на антената – прекъснат пров одник, късо
съединение или лоша в ръзка в буксата.
В тези случаи се о бърнете къ м серв иза (офиса) на фир мата произв одите л или
местния дистрибутор
3. По в реме на търсене уреда не работи стабилно, издав а нехарактерни
зв уци, които не се дължат на мета л. Възможно е:
- да има пробле м по кабела н а антената – прекъснат пров одник, късо
съединение или лоша в ръзка в куплунга.
Възможно

е

след

продъл жителна

работа

и

многократно

в ключв ане

и

изключв ане на куплунга на кабел а към буксата на кутията да се в ло ши
контакта между тях. В буксата на задния панел на кутията има 3 изв ода с
процепи. Вкарайте нещо тънко и плоско, например нож или отв ерка в
процепите и ги разширете. По този начин куплунга ще се в ключв а по -плътно
към бу ксата и ще се подо бри контак та между тях. Може също при налич ие на
нечистотии, прах или в лага. да почистите изв одите с памук и спирт.

Ако

проблема не се реши, се обърнете се към серв иза (офиса) на фирмата
произв одител или местния дистрибутор.

4. Уреда работи само на слушалки, а при работа с в исокогов орител не
се чув а никакъв зв ук. Обикн ов енно тов а се случв а ко гато има пов р еда в
буксата за слушалки. В този случай се обърнете се към серв иза (офиса) на
фирмата произв одител или местния дистрибутор за смяна на буксата.
5. Черв ения св етодиод на з аряднот о устройств о не изгасв а, колкото и
дълго да зареж дате батериите. –

Най-в ероятно проблема е в зарядното

устройств о. Обърнете се към серв иза (офиса) на фирмата произв одител или
местния

дистрибутор

и

не

изпо лзв айте

за

зареждане

други

зар ядни

устройств а или обикнов енни адаптери.
6. Батериите се зареж дат много бъ рзо и сле д тов а по в реме на ра бота
много

бър зо

се

изтощав ат.

Обикнов енно

тов а

став а

когато

батериите

остареят и трябв а да се сменят. Обърнете се към серв иза (офиса) на фи рмата
произв одител или ме стния дистрибутор за смяна на акумулаторнте батерии.
Производ ителя (търго веца) не нос и отговорнос т, ако и зползвате ур еда в
нарушение на законите, на археологически или забранени за търсене обекти,
както

и

в

частна

собственнот

без

знанието

или

разрешението

собственника.
Не замърсява йте природата и винаг и запълвайте изкопаните дупки !
За информация и контакти 052 / 607 – 235, E-mail: mi kron@ab v. b g

www.mikronbg.com

на

