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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
внима телно цяла та инс тру кция и спазвайте у каза нията в нея.
NRG-150 e хоби метал дете кто р за откриване на различни видове заровени в
земята ме тални о бекти . Т ой e прос то устро ен и лесе н за работа, и не изисква
почти никакво поддържане , освен зареждането на ак ум ул аторна та батерия,
кога то то ва е нео бходимо.
Стандартния ко мп лект на NRG-1 50 се състои о т:
- търсеща сонда 2 7см.
- контр олен бло к
- метална н осеща щанга о т 2 части с ръкох ватка и по длакътни к
- долна пластмасо ва рейка с пластмасов болт за фикс иране на антената
- автоматичн о зар ядно ус тройс тво з а 220V
- подробна инстр укция за работа
Допълнителни оп ции:
- кръгл а търсе ща сонда 36с м.
Сглоб ява не н а у реда:
Сгло бява се носещата щан га, като се вкарв а долната част в горната
Избира се желаната дължин а 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 ушите на сонд ата и се затяга плас тмасовия
болт, като се избира положението на сондата да е паралелно на з емната
повърхност. Не п резатягайте пре ка лено много пластмасовите болт и гайка!
Кабела на сондата се навива плътно около носеща та щанга и се включва къ м
б уксата на контро лния б лок. При включване на каб е ла към кон тролни я блок,
затегнете до бре металната гай ка

н а к упл унга къ м буксата на к утията . При

изключване разви йте гай ката до кра й и издърпайте куп л ун га, бе з да д ърпате
или ус уква те каб ела . Така ще пре дпазите кабела и проводниците в него от
прекъсване или късо съединение.

NRG-150 и ма сле дните органи за управление и контрол :
- 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.
- потенциометър “ Ground Bal ance ” – за балансиране към повърхн ос тта на
земята в ръ чен ре жим.

-

потенцио метъ р “ SAT SPEE D ” (Self Adjust me nt Thresh old Spe ed)

–

рег улира с корос тта на зв уковия с игнал при засича не на метални пр едмети.
Също може да се използва еднов р еменно с “ Gro und Bala nce ” за по -лесно
балансиране къ м минерализирани п очви.
-

потенциометъ р

“ DISC”

–

за

настройка

на

желаното

ниво

на

дискри минацията.
-

б утон „ AUTO GEB ”- за включв ане и изключване на автоматичния режим

на балансиране къ м земна та повърх ност.
-

б утон „ LIGH T ”- за вклю чване и изключване на ос ветлението на дис плея
3-позиционен превклю чвател на ръкохв атката под к утия та – сл уж и за

включв ане на реж имите IRON MA SK (в предно пол ожение) и PI N P OINT /
VCO ( в задно п о ложение)

б укса „ PHONES” на предния панел за вклю чване на сл уш ал ки с жак

-

3,5мм. И ма и доп ълнителна б укса з а вклю чване на с л ушалки с жак 6, 3мм. от
долната страна на к утията с еле ктр онни я блок.
LCD дисплей, 2 реда по 8 симво ла. На първия ред е графичната инд икация

-

за вида на метал а, а на втория ред – VDI индика ция (0-99) и символ за
състоянието на б а териите.
Включване и работа с у реда:
1.

В ключва

се

уредът от “ ON / VO LUME като с п отенцио метър а

VOLUM E увели че те до желаната си ла на зв уковия си гнал .
2.

Извър шва

се

настройка

на

прага на зв ука

с

по тенци о метъра

"Thresh old " така , че при липса н а метал около тър сещата сонда, ур еда да
е настроен на
слабо ”ж ужене” .

границата на зв ук а, но да не се ч ува зв ук или да се ч ува
Колко то "T hres hold" е по-на мал ен, толкова по - малка е

ч увстви телн остта. При прекалено ус илв ане на "Threshold ", д ете кто ра ще
издава неравно ме рни хаотични зв уци, които не са о т засичане на метал. Ако
зв уковия си гнал е нестабилен и пре късва, а по диспл ея се появяват ха отични
и непостоянни символи и числа за VDI дори и без да движите детектора и
сондата над повър хността на земя та , възможно е това да се дължи на външни
електр ома гнитни см ущения. В този сл учай на малете стойността на Th reshold
или се премес тете на др уго място .
3. Ур еда има въ зможност за ръ че н или автоматиче н баланс къ м по чв ата.
-

При

пър вон ачално

в ключва не

балансиране. С п отенциоме търа

“ NRG-1 50”

е

" Ground Bal ance "

в

режим
уреда се

на

ръчно

нас тройва

така, че д а не му влияе по чвата при приближаван е и отдале чаване от нея.
Това се прави
приближава къ м

по след ния на чин - вдига се ур еда във възд уха и сон дата с е
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 възд ух а и " Ground Balance" се завърта наляво ил и надясно.
Отново

се

при ближава

следи зв укът. Т ова се

антената към пов ърхнос тта на з емята и
повтаря докато зв укът спре да се ч ува

пак се
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 п од ан тената. В крайно ляво положение на " G round Balance " с е ч ува
нисък тон при

при ближаване на сондата къ м земята, а в крайн о дясно -

висок тон. " G ro und Balance " трябва да е нас троен там където се п р оменя
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 никакъв зв ук при приближав ане на сондата към нея.
Ако тази настр ой ка не е извършен а правилно ур еда ще издава зв ук дори и
без да и ма мета л под с ондата, п оради с м уща ващо то влияние на зе мната
повърхност. Вни мавайте по време на баланс и ране към земна та повъ рхност,
да няма няка къв метален об ект под сонда та. В такъв сл учай пр и всяко
приближаване къ м повър хността н а земята, ур еда ще издава са мо нис ък или
само висок тон (според вида н а ме тала). Ако например п ри в сякакви
стойности

на

“ Ground

Bala nce ”

уреда

издава

само

нисъ к

тон

при

приближаване къ м земната повъ рх ност, това озна ча ва, че под сонда та има
железен (магните н) предмет. Пре местете се на др уго място за да може уреда
да се балансира н ормално.
Когато дете ктора е балансиран п рав илно къ м по чвата, можете да с те си г урни
че той ще издава зв ук ов сигнал ед инствено

ко гато сондата премин ав а

над

метален обект!
Възможно при с илно минерализир 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 приб лижаване и
отдалеча ване от п очвата. Т ова може да се избегне, ка то се намали стой ността
(към L OW) на “SAT SPEED ”, кой то

нормално тря бва да е около с редата.

“SAT SP EED ” може да се изпол зва също и за н ам аляване влиян ието на
външни с м ущения или пълно то и м е л иминиране. Преп оръчително е също при

силна минерализ ация или ако сигнала от по чвата се променя в големи
граници, да се ра боти в ав тома тиче н режим.
За да работите в автома тичен р ежим приближете търсещата сон да до
повърхността на з емята на н ормалн ото рас тоя ние на търсене, оби кнове нно 2 3см. и натиснете б утона “ A UTO GEB”. При вклю чване на автома тичния
режим се ч ува единичен кратъ к звук и се появява буква „ а” на втория ред на
дисплея . В този р ежим не е н ужно да се правят кави то и да е н астрой ки з а
балансиране

къ м

сред ата

къде то

ще

се

раб оти.

При

този

режим

потенциоме търа “ Ground Balanc e ” не работи, т.е. няма значение в ка кво
положение се на мира! По вре ме на работа п ри з асичане на не ма гнитен
(цветен) мета л се ч ува висо к тон, а при магнитен ( черен ме тал ) не се ч ува
зв ук! То ва е мно го удобн о за раб ота

в

замърсени

мес тности

с

железни

отпадъци. Трябва да се има в пр едвид, че при с илно минерализи рана и
влажна почва е възможно реалната дълбочина на работа да е по -ма лка от
макси малната въз можна. За предпо читане е да с е р аботи кога то по чвата е
с ух а!
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 което ще ч уете двоен зв уков сигна л и ще
изчезне б уква та „ а” на втория р ед на дисплея .
Вина ги о питва йте да наст ро 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
баланси ра 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. Режи м IR ON MASK – може д а бъде в ключен с н атискане напред на
3-позиционния превключвател под к утията. Инди кац ия за това се появява и

на първия ред дисплея – първия сегмен т е затъмне н със символа за IRON
MASK.
Символ Iron M ask

Графиче н VD I индикатор

При вклю чване н а този режим се изключва нис ки я тон на зв укова та
сигнализация при засичане на ма гни тен ме тал. Този р ежим е за предп о читане
кога то се ра боти в местно сти силн о замърсени с жел езни отпадъци.
Забе лежка:

А ко потенциоме търа “ DISC” е нама лен до миним ум , дете ктора

ще засича железн ите (магни тни) пр едмети с висо к то н, но на дисплея няма да
има индикация за вида на метал а, тъй ка то тя би б ила първия сегме нт, а в
този режим той е затъмнен съ с символа за

I RON MASK. За това за

предпочитане е в режим IRO N MA SK, потенцио метъ р а “DISC” да е ув еличен
поне до позиция FOIL или пове че.
При изключван е на режим IRON MASK, т.е . връ щане на 3-позиц ионния
превклю чвател по д к утията в с редн о положение, дете ктора ще рабо ти о тново
в дв утонален реж им на работа – висок тон за цветн и метали и нисък тон за
магнитни метали. В същото вре ме ще изчезне и символа за IRON M ASK на
първия ред на дис плея.
5. “DISC ” сл ужи за настройка на с тепента на разли чаване на ме талите .
С този п отенцио метър уреда мож е да бъд е настр оен да ел еминра някои
нежелани метални обекти , наприме р железни отпадъц и, фолио, капачки и др.
В положение “I RON” ур еда реагира на вси чки метални пре д 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 ложение

“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 дреб ни златни
предмети – пръстени, обеци и др.
При засичане на метален об ект,

първона чално с е концен трирайте върх у

зв уковия сигнал , за да можете да о пределите добр е точното местоп оло жение
на предме та. Сле д това при размахв ане на сондата то чно над засе чения обект
следете инди каци ята на дисплея – на първия ред п озицията на сегмента за
вида на ме тала и на втория ред инд икацията за “V DI = “
(VDI

–

V isual

Discri min ation

Indication )

–

виз уална

инди кация

на

дискри минацията.
Първия ред на д исплея има 8 сегмента които съо тветства т на разл ичните
видове ме тал , както следва:
-

Първия се гмен т е за железни (магнитни) и стоман ени предмети, ка то
гвоздеи, винтове, капачки о т б утил ки, и всяка кви жел езни отпадъци.

-

Втория с егмент е предимн о за ф олио, но е въз можно някои мно го
малки зла тни укра шения да бъдат из образени чрез този сегмен т.

-

Третия се гмен т е за мал ки златни накити или моне ти, а също и няко и
златни пръстени.

-

Четвъ ртия се гме нт е най често и ндикация за стар и малки бронзов и
монети, а съ що така на ня кои в идове златни пр ъстен и, по-го леми
златни укра шения и монети с приме си на сребро или мед .

-

Петия се гмен т е индикация за ня кои медни или ци нкови монети, но е
възможно и някои ал уминиеви винтови капачки да по паднат в тази час т
на индикацията. В по -ред ки сл учаи и по големи златни п редме ти,
например масивн и пръстени или големи зла тни монети или наки ти
мога т да бъда т из образени, чрез то зи сегмент.

-

Шести

и

седми

сегмент

най -че сто

изобразява т

мал ки

с ребърн и

предмети с по -ни ска проба сребро, а също и по - гол еми бронзови ил и
медни монети и п редмети без примеси.

-

Осмия сегмент п очти винаги е индикация за големи сребърни монети и
предмети от висо ка проба сребро, но понякога в този сегмент попадат и
големи бронзови предмети, например стари бр онзови монети.

Всеки

един

от

8 -те

се гмента

ф ун кционир а

независимо.

Не

може

едн\овременно да се покажат 2 или повече се гмен та.
Често при засича не на много стар и ръждясали железни обекти и някои
железа с при меси на цве тен метал, например поцин кована ла марина, а също
и железни капачки от б утил ки, ин дикацията пре с ка ча от първия сегмент до
последния и об ратно. То ва вин аги е си гнал, че засечения пре дмет е
магнитен . Та кива предме ти със съ мнителни и смесе ни сигнали п о-то чно се
идентифицират като железни , а ко се засича т с пе риферията на тър сещата
сонда откол кото а ко с е на мират точно под центъра и.
Високо минерали зираните почви о казват по - голямо влияние на рабо тата
на детекто ра и съответно на то чн остта на VDI ин дикацията. На те рени с
висока минерали зация засечените сигнали мога т да бъдат с про менена
графична и цифро ва и ндикация отколкото ако се тес тват във възд ушн а среда
или в слабо мин ерализирана или песъчлива по чва. Обикно вено на такива
места VDI инди кацията е изместена на ляво. Например, ако нор мал но един
метален пред мет се засича с „ подпис” на 4 -ти или 5-ти сегмент, ако е
заровен в такава почва, инди кация та може да бъде 2 -ри или 3 - ти се гмент.
Затова вина ги ко гато се съ мнявате в индикацията, проверявайте за сечения
обект и та ка сле д време ще се н а учите в няка ква степен да разпознавате
какво е засякъл металдете кто ра!
На втория ре д на дисплея се изобра зява VDI индикац ията в цифри от 0 до 99.
Железните обе кти са от 0 д о 10, фо лио 10 -25, зла то 2 5 -40, след това са мед,
цинк, никел , брон з и някои негови сплави, сребърни те предме ти са над 65 до
90. Над 90 са някои „ горещи камън и” и ферити.
Ако засечения ме тален обект е мно го голям и е близо до повърхността
на земята, тогав а е възможно графичната инди кац ия на първия ред и
цифровата VDI индикация да са нестабилни, да преска чат по н яколко
сегмен та и то на й -вече в дясната част на дисплея , в същото време да се
сменят бързо ра злични цифрови показания. В такъв сл учай повдигнете

търсеща та сонда на по -голя мо раз с тояние от земна та повърхн ост и отново
размахвайте над з асечения обе кт, така, че ин дикация та да стане по - ста билна
и постоянна .
Възможно е също при едновремен но засичане на н яколко вида ме та л
намиращи се на много близко раз стояние един до др уг, или заси чане на
някаква сплав от различни метали, индикацията за ви да на метала да е много
променлива и нес табилна, да пр ескача бързо о т един сегмен т на др уг. В този
сл учай в няка ква степен би могъл да помогне реж има PIN POI NT / VCO.
Чрез него евент уално би могло да с е ус танови по зв укова та сигнал изация
дали предмета е един или са повече и внимателно да се размахва сондата
точно над мес тата където са ло кали зирани.
Уреда рабо ти в динамичен режим, т.е. реаги ра на метален п редмет
намиращ се в зе мята са мо ко гато р азмахва те с онд ата над н его . 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 т о сондата пре минав а точно на д обе кта.

фиг.1

Винаги

дръжте

търсеща та

с онда

паралелно на земната пов ърхност

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

раз махв айте р авно мерно сондата

дълбочин ата на
пред

В ас. 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

Фиг.2

Правилно

Фиг.3

При откриван е на метален обект в земята, за точното му ло кализиран е може
да се използва ре жима PI N PO IN T / VC O. Т ой се включв а като с е д ръпне и
задържи в задно положение превключва теля на ръкохва тка та (сп усъка) –
фиг.4 При отп ус кане, се връща сам в средно положение – режим на

дв утонално различаване на метали те.

Фиг. 4

При този режим п ървия ред на дисп лея работи ка то г рафичен нив оинд икатор.
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 п редме т е точно по д центъра на търсе щата сонда,
зв уковия с игнал ще е с най -висо ка често та и откл онението на гра ф ичната
скала на пър вия р ед на дисплея ще е най -голямо.
6. Тех ника на тъ рсене:
NRG-150 може д а работи с 2 мо дела търсе щи со нди – 27с м. и 3 6см.
Голе мите 3 6см. търсещи с онди с е използват за открив ане на го леми и

обемисти ме тални предмети дъ лбоко заровени до око ло 1,2 – 1 ,5м. максим ум,
а по-малка та сон да се използва за откриване и по -точно ло кализир ане на
единични монети в дълбочина до около 30-4 0см. и ли на по-големи метални
предмети на дъ л бочина ма кси м ум до 1- 1,20 м (в зависимост о т ра змера) .
Също така по ма лки сонди мо гат да се използват и в по тесни, не равни и
не уд обни за търсене маста, къде то е невъзможно да се използват големите
сонди.
Колко то по голя м е размера на тър сещата сонда, тол кова по - голяма ще бъде
дълбочината на о ткриване , но с увеличаване на ра змера, по тр удно ще се
засичат много дре бни метални обе кти . Разли ката в дъ лбочината н а о ткр иване
при използване на голе ми сонди е по осеза телна за по-голе ми металн и
обекти, като кол кото по голям е металния предмет, тол кова по голяма е
разликата в дъ лб очината на заси чане межд у голя мата и мал ката тъ рсещи
сонди! Т.е. ако ра зликата в дълбо чината на заси чане с голяма и малка сонда
на средно голяма монета е 3-4с м., то разликата в дъл бочината на засичане на
метална ча ша на пример или на гърне с монети ще е около 15см. Затова
използването на големи сонди има смисъл ако се тър сят обемисти пред мети и
е важно да се откриват на възможно най -голяма дъ лбочина. Не уд о бс тво на
по-голе мите с онд и е раз мера и м, из искват по р авни и чисти мес та за тъ рсене.
В замърсени мес та с мн ого жел езни отпадъци е препо ръчително да се п олзват
по мал ки сонди.
За тестване и за из учаване на ос о беностите на уре да, можете да на правите
полигон където д а заровите в земя та различни ме тал ни предме ти на ра злични
дълбочини. Съ що така може те да поставите на п овърхността на земята
различни по гол емина метални предмети . Движе те търсеща та со нда на
различна вис очин а над тях и така ще се на учите да п р еце нявате големи ната и
дълбочината

на

металния

пр едмет

в

завис имост

от

сил ата

и

продължителността на зв уковия си гнал. След известно време ще се н а учите
да разпознавате дали предмета ле жи непосредстве но под повърхността на
земята или в дълбочина. Например сиг нала от един малък пред мет на мира щ
се близо до повърхността на земя та ще изчезне или ще намалее зна чително
при повдиган е на сондата , до като ако пр едме та е го лям, дори и на дъ лбоко,

сигнала от него п очти ня ма да се п ромени а ко се по вдигне малко тър сещата
сонда. Следете с ъщо и продължителността и чес то тата на зв уковия сигнал
при вклю чен режи м PinP oint (V CO) .
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 п о - дълбо ко може да бъде откри 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 от норма лната ! По д ка мъни, с ух пя сък или в глинен съд ,
метали се открива т по -добре, откол кото в прясно раз копана пръс т !!!
- колкото по -дъ лго е престоял предмета в земята, толкова по -л есно е
да бъде откри т , вследствие на доб рия конт а кт с почвата.
- от вида на изпо лзваната търс еща сонда. Кол ко то по -голям е диа ме търа на
сондата, толко ва 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 2-3 месеца в зем ята . Т ака рез улта тите от тестове те ще са най достоверни.
Детектора може д а бъде потапян и в сладка вода, но само сонда та и но сещата
щанга, до к утията с еле ктронния блок. Тър сещите сонди са водо ус тойчиви,
но контролния бл ок за упр авление не е херметизир ан и не трябва

да бъде

потапян във во д а! Също така го п азете от навлажня ване при силен дъ жд.
8. Използване на слу шалки .
Можете да използ вате сл ушал ки, за да ч увате зв ука н а детектора по вр еме на
търсене. С л ушал ките с а мн ого п одходящи при на личие на ш ум – вятър,
работа в близост до река или морс ки бряг, а също така в населени ме ста или
в близост до пъ ти ща.

При използването на сл уша лки, опе ратора може много по доб ре да ч уе слаби
сигнали или незна чителна про мяна в зв укова та инди кация.
В зависимос т от големината н а жака на сл ушал ките, те мо гат да се в ключват
към с тандартна та б укса 3,5 мм. съ с символ сл ушал к и на предния па нел на
детектора, или къ м б уксата 6,3мм. намираща се от д олната стр ана на к утията
с електронния бл ок. Ко гато сл уша лките се в ключа т към една о т двете б укси,
вградения висо ко говорител се из ключва автома тично и зв уко вия си гнал се
ч ува са мо в сл уша лките.
Използването на сл ушал ки също та ка ув еличава времето за раб ота н а
детектора, за щото се намалява конс умацията о т ак ум ул а торната батери я.
9. “NRG- 150” е с набден с 12V ак ум улато рен бло к ( 10 елемен та 1,2 V /
2800мА h). Същия не се н уждае о т д р уго обсл ужван е, освен зареждане, кога то
това е необ ходимо.
Състоянието на б атери ите се изобразява на втория ред на дисплея в дясно.
По вре ме на раб ота напрежението на ак ум ул а тор ната батерия н а малява,
което се вижд а и от инди кацията за батерията на дис плея. При на маля ване на
напрежението по д 10,6V индикато ра показва пр азна батерия. Това означава
че същата трябв а задължително да се зареди, защото при захра нващо
напрежение под 10,6V, стабилиза торите в еле ктро нния блок не мо гат да
осиг урят

н ужни те

стабилни

н а прежения

необх одими

за

нор малното

ф ун кциониране н а детектора.
Ак ум ул ато рната батерия се зареж да

чрез свързва не на жака на зарядното

ус тройство къ м б укса “ Charge” на к утията с ба терии те под подлакъ тн ика на
ур е да. А ко батер ията е разред ена, при включване н а зареждането че рвения
светодиод на заря дното устройство ще свети яр ко. В процеса на зар еждане,
той започва да свети слабо и колкото повече се зар ежда батерията, толкова
по слабо свети светодиода, ка то кога то е зареде на напълно , светодиода
изгасва или свети мно го сл або . Зар ядното ус тройств о е напълно ав томатично
и ак ум ул аторна та батерия не мо же да бъде презаредена! При напълно
зареден и батерии , след като се в ключи дете ктора в работен режим, светят
всички сег менти на индикато ра за батерията, т.е. по казва пълна ба тер ия.

Обикновенн о бате риите се зареждат напълно за няколко часа до до стигане на
напрежение 14,2 V.

В реме то за пълно зареждане зависи от степ е нта 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 и ндикатор а за със тоянието на бате риите да показва празна
батерия!
При включване за заре жда не първо се съединява жа ка на зар ядното
у стройство към

у реда

и

след

това щепсела към 220 V! За ре жд ането

тряб ва да става при изключен металдетектор! Вин аг и изчаква йте да
завъ рши заре жда нето . Не пре късвайте заре жданет о преди да са заредени
напълно бате риите.
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 към 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

предиз вик 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 35 0 - 40 0 C градуса.
10. Въ змо жни проблеми при е ксплоатацията на NRG-150:
1. При вклю чване на уред а не се чув а зв ук, на дисп лея не се появява
нищо, няма ни ка ква индикация че уреда е в ключен. Възможно е:

- Батериите са из тощени напълно и напрежението им не е достатъ чн о, за да
започне да работи нормално дете ктора. Зареде те ба териите с авто ма тичното
зарядно ус тройс тв о.
- да няма добър контакт в б укса та з а зареждане на за дния панел на уре да или
е прекъ сната връ зката межд у бате риите и електрон ната част в контрлния
блок.
- ак ум ул ато рния блок се със тои от 10 еле мента 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.
Ако пробле мъ т не се ре ши, се обърнете към сер виза (офиса) на ф ирмата
производител или местния дис триб утор.
2. Дълбочина та н а 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
сч упване на корп ус а. В рез улта т а нтената се измя та , разбалансира се и г уби
ч увстви телността си.
- да има проб лем по кабел 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, коит о 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 уксат а 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 се 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. Индикацията з а състоянието на батерията е вин аги празна батер ия ,
кол кото и дъл го да зарежда те ба териите. –
зарядното

устро йство.

Обърне те

се

към

Най- вероятно п робле ма е в
сервиз а

(офиса)

на

ф ирмата

производител и ли мес тния дистриб утор и не използв айте за з арежд ане др уги
зарядни ус тройства или обикн овен ни адаптери.
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 ирмата
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 енн от

без

знанието

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

