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За да мо жете да използвате максимално дълго и безпроблемно у реда,
както и да изпо лзвате у спешно всич ки нег ови възмо жност и, про четете
вним а телно цяла та инс тру кция и спазвайте у каза нията в нея.
Стандартния ко мп лект на NRG-1 10 се състои о т:
- търсеща антена 27см.
- контр олен бло к
- метална н осеща щанга с ръ кох ватка и подла кътни к
- долна рей ка с пл астмасо в болт за фиксиране на антената
- автоматичн о зар ядно ус тройс тво з а 220V
- подробна инстр укция за работа
Сглоб ява не н а у реда:
Сгло бява се носещата щан га, като се вкарв а долната част в горната
Избира се желаната дължина на цялата конс тр укция и се затяга фикси ращата
гайка межд у две те ча сти на носе щата щанга . Пос тавя се долната част н а
носещата щанга с отвора межд у уш ите на антена та и се затяга плас тмасовия
болт, като с е изб ира положението на антената да е паралелно на з емната
повърхност. Не п резатягайте плас тмасовите б олт и гайка, за да не се развали
резбата на болта! Кабела на антената се навива плътн о около носе щата щанга
и се включва към б уксата на контр олния блок. При включв ане на каб ела на
антената към контролния блок, зате гнете добр е метал ната гай ка на к уп л ун га
към

б уксата

на

кутията.

При

изключване

разв ийте

гайка та

до край

и

издърпайте к упл унга, без да дърпате или ус уква те кабела на антената . Така
ще предпазите кабела и пров одн иците в не го от прекъсван е или късо
съединение.
NRG- 110 и ма следните ор гани за упра вление:
- потенциометър “ ON / VO LUME ” - за първонача лно вклю чване на уреда и
настройка на жел аната сила на зв уковите сигнали.
- потенцио метър “ Thresho ld ” –за настройка на зв ук овия праг.
-

потенциометъ р

“ Gnd Balance” –

земята в ръ чен ре жим.

за балансиране към повър хно стта на

потенцио метъ р “ SPE ED” – р ег улира с корос тта на възстановяв ане на

-

детектора при зас ичане на близко разположени предмети. Също може да се
използва едновре менно с “ Ground Balance ” за по- лесно балансиран е към
минерализирани п очви.
потенцио метър

-

“ DISCR”

–

за

натрой ка

на

желаното

ниво

на

дискри минацията.
- б утон PIN PO I NT – за точно ло кализиране на ме стоположението на вече
засечения ме тале н обект.
Включване и работа с у реда:
1. В ключва се ур едът о т “ ON” и се установява желанат а сила на зв ука.
Извър шва

2.

се

настройка

на

прага на зв ука

с

потенци о метъра

"Thresh old " та ка , че при липса на метал о коло търсещата антена, уреда
да е настро ен н а

границата на зв ука, но да не се ч ува зв ук. К олкото

"Thresh old " е п о- намален, толко ва по -мал ка е ч ув ств ителността.
3. Уреда и ма въ зможност за ръче н или автомати че н баланс към усл овията
на почвата .
-

При

пър вон ачално

в ключва не

балансиране. С п отенциоме търа
че

да

не

му

влияе

“ NRG-1 10”

" Gnd Bal ance"

е

в

режим

на

ръчно

уреда се настройв а така,

по чвата п ри приближаване и отдалеча ване от

нея.

Това се прави
приближава къ м

по следния начин - вдига се уре да в ъв възд уха и анте ната се
повърхнос тта на земята д о о коло 2см.. Оби кновен но при

небалансиран уре д се ч ува зв ук с нисък или вис о к тон. Вдига се отново
ур е да във
Отново

се

възд уха

и

" Gnd Balance" се

при ближава

следи зв укът. Т ова се

завърта

наляво или надясно.

антената към пов ърхнос тта на з емята и

пак се

повтаря докато зв укът спре да се ч ува

при

движението на антената нагоре -н ад ол у на разстояни е от 2см. до 20см. над



2 - 20cm.

повърхността на з емята.



Това означа ва, че ур едът е бала нсиран къ м земя та и може нор ма лно да
работи над земн а та повърхнос т без да издава фалши ви сигнали, когато няма
метал под ан тена та. В крайн о ляв о положение на " Gnd Bala nce" се ч ува
нисък тон п ри

п риближаване на а нтената към зе мя та, а в крайно дя сно -

висок тон. " Gn d Balance" трябв а да е настроен там къде то се променя
зв укът от единия къ м др угия тон. Това е н улево то положение, при кое то
земята не о казва влияние върх у нормалната рабо та на уреда и в това
положение не се ч ува ни какъв зв ук при приближава не на антената къ м нея.
Ако тази настр ой ка не е извършен а правилно ур еда ще издава зв ук дори и
без да има метал под антената , п оради см ущава що то влияние на зе мната
повърхност. Вни мавайте по време на баланси ране към земна та повъ рхност,
да няма някакъв метален обект под антената. В такъв сл учай при всяко
приближаване на антената къ м пов ърхността на зе мя та, ур еда ще изда ва само
нисък или само висок тон (споре д вида н а метал а). А ко нап риме р при
всякакви стойно с ти на “ Gn d Bala nce” уреда изда в а само нисъ к то н при
приближаване къ м земната повъ рх ност, това озна ча ва, че под антена та има
железен (магните н) пре дмет. Пре местете се на др уго място за да може уреда
да се балансира н ормално.
Когато ур еда е ба лансиран правилн о към по чвата, мо жете да сте сиг ур ни че
той ще издава зв ук единствено
обект!

когато ан тената п реминава

над

метале н

Възможно при с илно мин ерализир ана и влажна почв а ур еда да се бала нсира
тр удно и да изда ва едновременн о и висок и нисък тон при приближаване и
отдалеча ване от п очвата. Т ова може да се избегне, ка то се намали стой ността
(към LOW) на “ SPEED”. “SPEED” може да се използ ва също и за нама ляване
влиянието

на

външни

с м ущен ия

или

пълно то

им

еле мин иране.

Препоръчи телно е също при силна минерализация или ако сигнала от п очвата
се променя в голе ми граници, да се работи в ав то мати чен режим.
За да работите в автомати чен ре жим натиснете б утона “Auto GE B”. При
включв ане на ав тома тичния режи м се ч ува едини чен кратъ к зв ук. В този
режим не е н ужн о да се правя т ка вито и да е настр ойки за баланси р ане къ м
средата къде то ще се раб оти. При то зи режим по тенци ометъра “ Gn d B al ance”
не работи , т. е. н яма зна чение в какво положение се намир а! П о вр еме н а
работа при засича не на немагнитен (цветен) метал с е чув а висок тон, а при
магнитен (черен метал ) не се ч ув а зв ук! Тов а е мн ого удобн о за ра бота

в

замърсени местн ости с железни отпадъци. Трябв а да се им а в пред в ид, че
при силно минер ализирана и влаж на почва е възмо жно реалната дъл бочина
на работа да е по -малка от ма ксималната възможна. За предпочитане е да се
работи кога то по чвата е с уха !
За да се върнете о тново в ръ чен реж им на балансиран е към зе мята, натиснете
отново б утона “ A uto GEB” , при ко ето ще ч уете двое н зв уков си гнал.
Вина ги о питва йте да настро ит е у реда към по чвата, първо в ръчен
ре жим, а ако е тру дно да се баланс ира, преминете в автомат ичен ре жим.
Ръчния режим е подходящ за ра бота при с уха , п есъчлива или едн ородна
почва, кога то си гнала от нея не е много силен и уреда може л есно да се
балансира къ м не я.
Автоматичен реж им на балансиране е за предпочитане, кога то сигн ала от
почвата е значителен или се про меня в големи гр аници и е тр удн о да с е
балансира в ръче н режим, а също и при наличие на ор удени ка мъни, гранит,
глина, шлака , о гнища, в замърс ени райони с мн ого железни о тпадъ ци или
при наличие на въ ншни електро магн итни см ущения.

4.

“DISCR”

сл ужи

за

настройка

на

степента

на

различаване

на

металите. С този потенциоме тър ур еда може да бъ де настроен да еле минра
някои

нежелани

метални

обекти,

например

железни

отпадъци,

фолио,

капачки и др.
В положение “I RON” ур еда реагира на вси чки метални пред мети вкл. и
железните с висо к тон, т.е. ка кто н а цветен (нема гни тен мета л). А ко ж елаете
да елиминира те железните предмети и капа чки те от б утил ки, по ставете
“DISCR” межд у “IRON” и “FO IL”. Така уре да ще отхвърля железните
обекти – ще се ч ува нисък тон или няма да има ника къв зв ук, а ко е включен
“IRON MASK” ( предно положени е на сп усъ ка на ръкохва тка та. За всички
останали метали в ключително фоли о, уреда ще реагира с висо к тон. З а да се
елиминира фоли ото и някои сп лави, например ал уминиеви капа чки от
б утилки трябва “DISCR” да се завърти към “ RINGS”.

В по лож ение

“COINS ”, уреда ще реагира с вис ок тон са мо на чистите цветни ме тали без
примеси, сребърн и монети и др уги по -големи пре дмети. Имай те в пр едвид,
че при тази настройка мога т да бъдат проп усна ти някои дребни златни
предмети – пръстени, обеци и др.
Уреда рабо ти в динамичен режим, т.е. реаги ра на метален п редмет
намиращ се в зе мята са мо ко гато размахв ате анте ната над него . Сл ед ка то
вече е засечен ме тален обект, най добрия начин да се определи точн ото м у
местопол ожение

е

да

се

движи

търсещата

перпендик улярни посоки под фор мата на кръст -

сонда

над

фиг.1

обекта

в

2

Уреда ще издава

зв ук са мо кога то сондата пре минав а точно на д обе кта.

фиг.1

Винаги

дръжте

търсеща та

ан тена

паралелно на земната по в ърхност

възможно най -бл изо до нея (фи г. 2 ). Повди гането на малява
търсене. До като търсите

раз махв айте равно мерно антената

дълбочин ата на
пред

Вас. Тя

трябва да се д ви жи с равномерни и плавни движе ния (фиг. 3). Пр е калено
бързото или мно го бавно

движе ние може

да

доведе

до нама ляване

дълбочината на тъ рсене, особенно за по -дълбо ките д ребни предме ти.

Неправилно

Правилно

Фиг.2

Фиг.3

При откриван е на метален обект в земята, за точното му ло кализиран е може
да се използва ре жима PI N POI NT / VCO. Той се включва като се натисне и
задържи б утона PIN POI NT. Пр и отп ус кане, метал дете ктора се връща
отново в р ежим н а дв утонално разл ичаване на мет али те.
При включен реж им

PIN POINT / VCO размахвай те търсеща та сонда над

повърхността на земята та м където предполагате че се намира ме талния
обект, като в съ щото вре ме сл ушайте промяната на честота та на

зв укови я

сигнал. Ко гато металния предме т е точно по д центъра на търсе щата сонда,
зв уковия сигн ал ще е с най -висо ка често та.
7. Дълбочина та на откриване зав иси от следни те фактори :
- размера, форма та и разположението

на предмета в земята. Колко то по -

голям е, тол кова по - дълбо ко може да бъде от кри т ;
-

от състава на почвата и ниво то на минерализац ия – колко то по - с ух а и

еднородна е почв ата, толко ва по -л есно се на стройв а апарата. При в лажна
среда, ур еда се на стройва по -тр уд н о, и дълбочината на откриване е въ зможно
да е по- мал ка о т нормалн ата , за р ади по-го лямата проводимо ст на п очвата!
Под ка мъни, с ух пясък или в глинен съд , метал и се откриват по -добре,
откол ко то в прясн о разкопана п ръс т !!!

- колкото по -дъ лго е престоял предмета в земята, толкова по -л есно е
да бъде откри т, защото око ло него се образ ува
Колко то

по -отд а вна

е

заровен

предметъ т,

електрос тати чно поле.

тол кова

това

поле

е

по -

голямо и имити р а по -голя м пред мет!
- от вида на изп олзваната търс еща сонда. Кол кото по -голям е диаме търа на
антената, толкова по -дълбоко ще о ткрива метали те в земята.
-

от опи та и уменията на оп ер атора.
Можете са ми да направите полеви тестове с уреда, като заровите разл ични

метални

пред мети,

на

различни

дълбочини,

но

изчакайте

да

престоят

миниму м 3 месеца в земята . Та ка рез ултати те о т тестове те ще с а най достоверни.
8. “NRG-1 10” е снабден с 12V ак ум ул атор ен б лок (10 ел емента
1,2V/1000 mAh ил и 2800мА h). Съ щия не се н ужда е от др уго о бсл уж ване,
освен зареждане, ко гато това е необходимо. К огато по вре ме на работа
започне да мига червения светод иод с надпис “ B attery low ” на предния
панел на уреда, означава че а к умул а торния бло к е разреден до 1 1,0V и
остава още мал ко време за кое то може да се използва уред а – още около
половин час. След това в реме п ри п родължаващо разр еж дане на бате ри ите до
10,0V, уреда зап очва да се рестар тира, при кое то ще ч ува те четири то налния
зв ук за в ключван е. При то ва тряба ва батерии те задъ лжително да се за редят.
Обикновенн о се зареждат напъл но за около 1 0 часа до дос тигане на
напрежение

14 , 4V.

Време то за пълно зареждан е зависи от степ ента на

разреденост на ба териите. А ко те имат няка къв р езерв (не са раз редени
напълно),

ще

е

н ужно

по – мал ко

вре ме, но не е препоръчи телно да се

зареждат преди да е започнал да ми га чер вения индикатор.
При включ ване за заре ждане първо се с ъединява жака към у реда и
след това ще псе ла към 220 V! За ре жданет о трябва да става при изключен
металдетектор!

Винаги

изча ква йте

да

за върши

за ре жда нето

прекъс ва йте заре жд ането пред и да са зареде ни напъл но бате риите.

Не

Ак ум ул ато рния б лок

може

да

бъде

зареждан

и

от

запалката

на

автомо била – 12V , чрез специално зарядно устрой ство пригодено за тази
цел.
Винаг и

заре жда йте

аку му латорните

ба терии

на

у реда

САМ О

с

комплект ова ните зарядни у стрйст ва къ м него . То ва ще ви гара нтира че
няма да имате проблеми като презаре ждане ил и объркване на “+” и “ -“
при изпол зва не на дру ги зарядни у стройства ил и а даптери, което м о же да
доведе до необ ра тими повред и на батериите!
Забеле жка :
Ako се включва уреда в ст аи и помещения , около него

не

т рябва

да има работ ещи елект роуреди и особено т елевизо р, защот о излъч ванет о
от

високот о

напрежение

на

т елевизо ра

предизвик ва

см ущения

(обикновен о се чу ва пу лсира щ накъ сан звук).
Избягвайт е да работ ит е на от крит о на директ на слънчева с вет лина през
лят от о при т емперат ури по висо ки от 40 0 C градуса.
Възмо жни про блеми при екс плоатацият а на NR G-110:
1. При в ключван е на уреда не с е ч ува зв ук, чер вения светодиод с
надпис “Battery l ow ” не мига, няма никаква индика ция че уреда е включен.
Възможно е:
- да ня ма д объ р кон такт в б укса та за зареждане н а задния панел на уреда
или е прекъсната връзката межд у б атериите и електр онната част в кон трлния
блок.
-

няма

добъ р

конта кт

в

б укс ата

за

в ключва не

на

сл ушал ки

или

високо говори теля е повреден. За ц елта вклю чете с л ушалки в б уксата и ако
ур е да рабо ти нор мално с
тях, се обърнете се към сервиза (офиса) на фи р мата производител или
местния дис триб утор за смяна на б уксата или високоговорителя.
- ак ум ул а тор ния блок се състои от 10 елемен та АА / 1,2 V св ързани
последователн о. Ако има повреда дори само в един от тях или е прекъсната
връзката п омежд у им, пра ктически ур е да ще е без зах ранване.

- а к ум ул аторн ите батерии да са изтощени пре кал ено мно го (оби кн овенно
след дъ лъг престой) и да не може да сработи схемата за следене на ниско
напрежение. Заре дете батериите с авто матичн ото з арядно устр ойств о. Ако
проблемъ т не се реши, се обърнете към сервиз а (офиса) на фирмата
производител или местния дис триб утор.
2. Дълбочина та на работа е зна чително по - мал ка от нор малната .
Възможно е:
- да има мех анична повреда по антената от прегряване, о гъв ане или
сп укване на ко рп ус а. В рез ул тат а нтената се из мята , разбалансира се и г уби
ч увстви телността си.
- да има проб лем по каб ел а на антената – прекъснат проводни к, късо
съединение или л оша връз ка в б укс ата.
В тези сл учаи се обърнете къ м сер виза (офиса) на ф ирмата производи тел или
местния дис триб утор
3. По време на тъ рсене уре да не работи стабилно, из дава нехарактерн и
зв уци, ко ито не се дължат на ме тал. Възможно е:
- да има про блем по кабела н а антената – п ре къснат проводни к, късо
съединение или л оша връз ка в к упл ун га.
Възможно

е

сле д

продължителна

работа

и

многократн о

включва не

и

изключване н а куп л ун га на кабел а къ м б укс ата н а к утия та да се влоши
конта кта межд у тях. В б уксата на задния панел на к утията и ма 3 извода с
процепи. Вкарай те нещо тън ко и плоско, напри мер нож или отверка в
процепите и ги ра зширете. По този начин к уп л унга ще се в ключва по -п лътно
към б уксата и ще с е подобри кон та кта межд у тях. М оже също п ри нал ичие на
нечистотии , прах или влага. да п о чистите изводите с пам ук и спирт.

А ко

проблема не се реши, се обърне те се къ м серви за (офиса) на ф ирмата
производител или местния дис триб утор.
4. Уреда раб оти само на с л ушал ки , а при рабо та с в исокоговорител н е
се ч ува ника къв зв ук. Оби кновенн о това се сл учва когато има повр еда в
б уксата за сл уша лки. В този сл учай се обърнете се към сервиза (оф иса) на
фирмата производ ител или мес тния дистриб утор за смяна на б укса та.

5. Червения светодиод на зарядното ус тройс тво не изгасва, кол кото и
дълго да зарежд ате батерии те. –

Най-вероятно проблема е в за рядното

ус тройство. Объ р нете се към серв иза (офиса) на ф ирмата производи тел или
местния

дистриб утор

и

не

използвайте

за

зареждане

др уги

зарядни

ус тройства или об икновенни адап те ри.
6. Батериите се з ареждат мно го бъ рзо и след това по време на работа
много

бързо

се

изтощава т.

Об икновенно

това

става

кога то

ба териите

остареят и тряб ва да се сменят. Об ърнете се къ м сер виза (офиса) на ф ир мата
производител или местния дис триб утор за с мяна на а к ум ул аторн те батерии.
Производит еля (търговец а ) не носи отговорност , ако използват е уреда в
нарушение на законите, на архео ло гически или за бра нени за търсене о бекти,
както

и

в

час тна

собств еннот

без

з нанието

или

ра зрешени ето

собственника.
Не замърс явайт е природата и вина ги запълвайте изк опаните дупки!
За инфор мация и конта кти 052 / 60 7 – 235, E - mail: mi kron @abv.b g

www.mikronbg.com

на

