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a  “STINGER” е импулсен металдетектор с LCD-  дисплей, цифрово и графично представяне 
нивото на сигнала и параметрите на дискриминацията и на работните режими, както и на 
състоянието и температурата на акумулаторната батерия 
a Напълно автоматичен баланс към земните условия със запомняне и адаптиране към 
нивото и параметрите на фона на почвата и елеминирането им от общия сигнал. 
a Отчитане влиянието на земното магнитно поле и изваждането му от общия сигнал 
a Отчитане на странични смущения и пълното им елеминиране по време на работа 
a Режими на работа: бързо, нормално и бавно, а също и статичен режим за центриране на 
обекта 
a  Общ режим на работа за всички метали 
a 3 режима на дискриминация – 1 за нормална почва, 1 за почва с повишена минерализация 
и 1 за орудена почва с променящ се фон в широки граници + външни смущения.  
a Избор на 2 вида звукова индикация – VCO (многочестотна) или двутонална индикация, 
нисък тон за магнитни и висок тон за немагнитни (цветни метали) 
a Вградена акумулаторна батерия, осигуряваща 6-10 часа непрекъсната работа в 
зависимост от избраната мощност 
a Регулиране на мощността на излъчваните импулси 
a  Автоматичен заряд на батерията - измерване на заредения капацитет и следене 
температурата по време на заряда; 
a Следене на капацитета на акумулаторната батерия и автоматична сигнализация и 
изключване при достигане на критичен миимум. 
a  Възможноста  за настройване на над 30 работни и сервизни параметри осигуряващи 
удобна и ефективна работа при най-разнообразни условия на работа. 
a Бърз и лесен достъп до всички настройки в  менюто 
a Всички  тези  възможности  позволяват  на “STINGER”  да  работи  отлично при всякакви 
земни условия, включително и силно  минерализирани  и замърсени местности ! 
 

“STINGER” има следните органи за управление: 
- Превключвател “ON-OFF” за включване и изключване 
- Бутони “SELECT”, “v” и ”w” служат за работа с менюто и настройките, избор на 

режими на дискриминация и движение.  
- Бутон “CLEAR GND” – служи за автоматична настройка на уреда към земните условия 

на терена където се работи. 
- Бутон “MODE” – използва се при режимите на дискриминация и служи за моментно 

превключване в режим “ALL METALS” за точно локализиране на обекта, без да се 
загуби стойността на запомнения баланс към почвата в режимите на дискриминация, а 
също и за балансиране към условията на почвата чрез натискане и задържане на “MODE” 
и моментно натискане на ”CLEAR GND” 

- Бутон “DISCR” – служи за включване и изключване на режимите на дискриминация. 
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 Настройка  и  начин  на  работа:  
1. Сглобява се търсещата рамка и се поставя на земята като се внимава в обсега и да няма 
метални предети. Подсъединява се кабела към уреда. Вкючва се уреда от “ON-OFF” и на 
дисплея се изписва “Start Detector” Започва нулиране и балансиране към земните условия, 
през което време на дисплея се изписва “CLEAR” и се чува единичен звук. Това продължава 
3-4 сек., издава се двоен кратък звук и уреда се включва в общ режим на работа  “ALL 
METALS”. Ако желаете да работите в режим на дискриминация “DISCR”, трябва да се 
натисне бутона “DISCR”, при което уреда се превключва в режим на дискриминация и на 
дисплея се изписва “DISCR.1”. Следващото му натискане превключва отново уреда в режим 
“ALL METALS”. 
2. Работа с уреда в режим “ALL METALS”  

 
При този режим на дисплея се изписва “ALL METALS” Показват се непрекъснато нивото на 
сигнала в графичен и цифров вид, капацитета на акумулаторната батерия, избраната мощност, 
нивото на сработване на звука и режима на работа, както следва: 
 - 1-ви ред в дясно - капацитета на батерията в проценти: 0%-100%  
 - 2-ри ред в дясно – избрания  профил на работа – “prf1” или “prf2” При двата профила 
уреда работи с различна импулсна мощност – “prf1” – намалена или  “prf2” – пълна 
мощност. 
 - 3-ти ред в дясно – праг на звука, нивото след преминаването на което се появява звук 
 - 4-ти ред в дясно – нивото на сигнала от регистрирания метал  в числа - от 0-400. Ако в 
обхвата на антената има сигнал от метал, смущения или влияние на почвата, при натискане на 
“CLEAR GND”, това показание ще стане “0” След премахване източника на сигнала от 
обхвата на антената, показанието ще стане с отрицателна стойност. За да се нулира, трябва 
отново да се натисне “CLEAR GND”. При натискане и задържане на “CLEAR GND” за 
повече от 4 сек. уреда се рестартира. 
Уреда може да работи в 10 режима на скорост на търсене – 5 статични (за точно локализиране 
на обекта) - “FIX0”- “FIX4“,  и 5 динамични (за търсене с движение) - “MOV0” - “MOV4”.  
“FIX” са статични режими на търсене, т.е. уреда постоянно реагира на метал намиращ се в 
обхвата на антената. Удобни са за локализиране точното място на на засечения вече метал, а 
може и да се работи постоянно в тези режими. Най бърз е режим “FIX0”, а най-бавен – 
“FIX4”. 
“MOV” са динамични режими на работа с различна скорост на търсене. Разликата при тези 
режими е във времето за автоматично нулиране на възникналите сигнали, т.е. уреда 
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непрекъснато се донастройва, но с различна скорост при различните режими. Най – бърз е 
режима “MOV0”, а “MOV4” е най-бавен от динамичните режими. При тези режими уреда 
реагира на метални обекти в обхвата на антената само при движение на антената над тях. 
На дисплея в ляво на 2-ри и 4-ти ред се изобразяват графични индикатори на нивото за по-
удобно следене на измененията на сигнала. Индикаторите могат да показват положителни или 
отрицателни нива съответно нараствайки надясно или наляво от разделителната нулева точка 
на всеки от тях. 
Индикатора на 2-я ред е индикатор на моментния сигнал. При режим “FIX”, той повтаря 
индикатора на общия сигнал. В режим “MOV” показва само изменението на сигнала. 
Индикаторът на 4-я ред е индикатор на общия сигнал. Той показва сумарния сигнал от 
антената без обработване.  
Нормално и двата индикатора показват положителни стойности при наличие на сигнал,след 
изчезването му показват “0” или се колебаят (-1...0...+1) 
Ако в обхвата на антената попадне метален предмет, той предизвиква сигнал, който се 
изобразява на 2-та нивоиндикатора и на цифровото показание на сигнала. Ако този сигнал е 
по- голям от избрания праг на звука “tr_A”, се чува звук с честота, която зависи от нивото на 
сигнала. Колкото по-силен е сигнала от обекта, толкова по-висока е звуковата честота. 
Ако общия сигнал стане по-висок от “90”, нивоиндикаторите показват “>>>>>>>”, а 
цифровото показание продължава да следи нарастването, звукът също се променя. Ако се 
достигне нивото на препълване, звукът се променя в много висок сигнален тон, а на 4-я ред на 
дисплея се изписва “OVERFLOW” 

 
  
 2.1 Настройване на работните параметри в режим “ALL METALS” 
 - настройка прага на сработване на звука “tr_А” – това е нивото на сигнала след 
преминаването на което се чува звук. Уреда може да бъде настроен при каква сила на сигнала 
да реагира звуково. Това става с промяна на параметъра “tr_А”  За целта чрез “SELECT” се 
премества стрелката да е срещу “tr_А” и чрез бутоните “v” и ”w” може да бъде избрана 
желаната стойност. За край се натиска “SELECT” и стрелката отново слиза на 4-ти ред за 
избор на режими “FIX” или “MOV”. Стойността на “tr_A”  може да бъде променяна само при 
режим “FIX”, в режими  “MOV”,  натискането на “SELECT” не се обслужва от софтуера.  
Колкото по-ниска е стойността на “tr_А”, толкова по-голяма е чувствителността на уреда. 
Например ако при балансиран уред постоянния сигнал от почвата е “1” и сме избрали за 
“tr_А” стойност “1”, то звуков сигнал ще се появи когато общия сигнал стане по-голям от “1” 
Ако за “tr_А” е избрана например стойност “6”, то уреда ще реагира звуково при значително 
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по-силен сигнал - по – голяма стойност от “6”  По-големи стойности на “tr_А” могат да се 
избират, ако общия сигнал от фона на почвата се променя в по-големи граници, за да е 
спокоен уреда, с цел да не се издава звуков сигнал, който не се дължи на засечен метал, но 
колкото по-голяма е стойността на “tr_А”, толкова повече намалява чувствителността на 
уреда! 
 - промяна на работната мощност – уреда може да работи в режим на пълна мощност “prf2” и 
намалена мощност “prf1” на излъчвания сигнал.  
Избора на единия или другия профил става чрез натискане на “SELECT” докато стрелката 
застане на 2-ри ред в дясно пред “prf” и чрез бутоните “v” и ”w”  се избира желаната 
мощност  “prf1” или “prf2”. Нормално се работи на “prf2” за да се постигне нормална 
дълбочина, а “prf1” обикновенно се използва когато е засечен голям предмет на малка 
дълбочина в земята. Тогава сигнала е продължителен и за да може да се фиксира по-точно 
мястото на предмета е по удобно да се използва “prf1”. Така сигнала от засечения предмет 
става значително по-кратък. Трябва да се има в предвид, че при всяко превключване на 
“prf1” или “prf2”, уреда се рестартира, за да може да установят всички параметри на работа 
съобразно избраната мощност! 
При наличие на разбалансиране трябва да се натисне и задържи “GND CLEAR”,  като при 
това антената трябва да е до земята. 
При работа в “ALL METALS”, може в известна степен да се определи големината на 
засечения предмет. чрез натискане на бутон “MODE”. Тогава уреда преминава в режим 
“CHECK…”  който се използва за бърза проверка продължителността на сигнала. Цветните 
метали и много малките черни се регистрират с  къс сигнал, а черните (магнитни) и големите 
цветни - с дълъг сигнал. Дълбочината на която е заровен предмета също оказва влияние. 
3. Настройване на работните параметри в режим “DISCR” 

 
“STINGER” има 3 режима на дискриминация – “DISCR.1”, “DISCR.2” и “DISCR.3”, които се 
избират чрез натискане на бутон “SELECT”, докато стрелката застане срещу показанието за 
дискриминация – 1-ви ред и трябва да е включен режим “DISCR”. 
При включена дискриминация, освен силата на сигнала, при засичане на метал, 2-ри и 3-ти 
ред на дисплея се изписват и 2 коефициента С1 и С2, които при регистриране на черен 
(магнитен) метал имат отрицателни стойности, а при цветен (немагнитен) – положителни 
стойности. “С1” е коефициент на цветност на метала, а “С2” – коефициент на магнитност. 
Най-често при засичане на цветен метал С1 има голяма стойност, например +10 +15, а 
показанието на С2 е около нулата. При засичане на магнитен (черен) метал С2 има голяма 
отрицатела стойност, например -10 -15, а показанието на С1 е около нулата. 
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При засичане на фолио, алуминий и неръждясало желязо, С1 и С2 са с отрицателни 
стойности, а големи положителни стойности имат и двата, когато цветния матал е чист, без 
примеси и сплави – злато, бронз, мед, сребро. При засичане на силно ръждясало желязо, както 
и сплави С2 има голяма отрицатела стойност, например -10 -15, а показанието на С1 е около 
нулата. 

 
С1 и С2 могат да имат различни стойности ако в обхвата на антената има и цветен и черен 
метал. 
Коефициентите С1 и С2 се появяват само при засичане на метал, а при липса на сигнал, на 
тяхното място се изобразяват “tr_C” и “tr_D” като: 
“tr_C” е праг на дискриминацията, т.е. праг на промяна на звука от нисък към висок тон. 
Изобразява стойността на “С1” преди която сигнализацията е с нисък тон, а след нея – с висок 
тон. Например ако “tr_C” е “5”, сигнали с нива по-малки от “5” ще бъдат регистрирани с 
нисък тон, а при сигнали надвишаващи “5”, ще се чува висок тон. Обикновенно “tr_C” трябва 
да е “1”, за да може сигнали с положителен “С1” да бъдат регистрирани с висок тон, т.е. като 
цветни. При “1” чувствителността на дискриминацията е най-висока. 
“tr_D” е праг на сработване на звука в режим на дискриминация. Той определя минималното 
ниво на сигнала, след което започва изчисляване на коефициентите “С1” и “С2” Настройката 
на “tr_D” се изобразява на 3-ти ред в дясно и е аналогична на  “tr_А”. По-малки стойност на 
“tr_D” ще осигурят начало на дискриминацията при по-слаби сигнали, но това може да 
доведе до по-нестабилни показания или лъжливи сигнали.  
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Балансния индикатор “ ” за фона на почвата се изобразява на 1-я ред в дясно и показва дали 
уреда е балансиран при липса на сигнал. При балансиран уред и липса на метални предмети в 
обсега на антената индикатора трябва да има 2 еднакви нива отляво и от дясно на символа “-“ 
Ако има разлика в двете нива трябва да се направи балансиране на уреда чрез “CLEAR 
GND”. Нивото на двете колонки на балансния индикатор показва силата на сигнала от фона 
на почвата, колкото по-високи са, толкова сигнала от почвата е по-голям. По това оператора 
може да се ориентира на каква почва работи и кой от трите режима на дискриминация да бъде 
избран. 
При натискане на бутон “SELECT”  в режимите на дискриминация и отместването на 
стрелката на 1-ви ред, може да се избере вида на дискриминацията “DISCR.1”, “DISCR.2” 
или “DISCR.3”. Ако не се промени вида на дискриминацията, при следващото натискане на 
“SELECT”, стрелката ще позиционира на 3-ред и ще се изобразят “ggt2”  и “ggt3” Чрез тях 
се избира допустимия обхват на сигналите при балансиране към условията на почвата.  “ggt2” 
– при “DISCR.2”, а “ggt3” при “DISCR.3” 
- “DISCR.1” е подходящ режим когато фонът на почвата е пренебрежимо малък и не променя 
в значителна степен сигнала получен при засичане на метален предмет. 
 - При по-голяма минерализация на почвата, тя дава сигнал , който може да нараства 
значително, особенно при доближаване на рамката плътно до земната повърхност. Силно 
минерализираните почви особенно ако са с голямо съдържание на влага, допълнително 
усилват общия сигал и той може да има големи стойности. Ако в такъв тип почва има цветен 
метал, той ще измени общия сигнал към по-положителни стойности, но за да бъде преодолян 
фона на почвата, ще трябва сигнала от обекта да е значително по-силен, т.е. ще намалее 
чувствителността заради фона на почвата. 
 - За такива случаи е подходящ режима “DISCR.2” при който средните стойности на фона на 
почвата се приемат за “0” и всяко моментно нарастване на сигнала от засечен матален 
предмет ще се сигнализира. 
Чувствителността в този режим е по-висока, защото се сигнализира още преди да е 
компенсиран фона на почвата напълно. Например ако фона на почвата е “С1= -7”, при 
нарастване до “-6”... “-5” уреда ще сигнализира, докато при нормална дискриминация, 
сигнала трябва да нарастне  над “0”, за да има звуков сигнал. 
Известен недостатък на този режим е, че може да сигнализира и при откриване на “черен” 
метал със собствен коефициент по-положителен от този на почвата. Например ако сигнала от 
почвата е “-7”, а от метала е “-3”, уреда ще сигнализира звуково. В този случай трябва да се 
следят стойностите на С1 и С2 и по тях оператора може да се ориентира за вида на метала. 
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 - В режима “DISCR.3” се анализира сигнала и при промяна се изчислява каква част от него 
се дължи на общя фон на почвата и каква част от него е предизвикана от друг обект. Така се 
изчислява какъв е сигнала само от обекта, той е близък до този, ако почвата няма собствен 
фон или обекта се намира във въздуха. Например при наличие на сигнал от метален предмет 
със собствен коефициент “С1= -3” намиращ се в почва със фон “-7”, при този режим няма да 
има сигнализация, защото след изваждането на сигнала на метала от фона на почвата и 
дискриминирането му резултата ще e отрицателен (“С1= -3”) Подобно на “DISCR.1” сигнал 
ще има само при положителни стойности. Разликата на “DISCR.3”  от “DISCR.1” е, че при 
“DISCR.3” не се налага сигнала от обекта да компенсира напълно фона на почвата, за да 
реагира звуково. От общия сигнал се отделя фона на почвата и остава само полезния сигнал. 
При дискриминиран цветен метал уреда ще реагира звуково независимо, че фона на почвата 
може да е с голяма отрицателна стойност. Чувствителността при “DISCR.3” е по-висока 
отколкото при “DISCR.1”, но е за предпочитане “DISCR.3” да се използва само при почви с 
повишена минерализация и фон променящ се в големи граници, а също и при наличие на 
външни смущения. 
Трябва да сима в предвид, че ефективността на дискриминацията зависи в голяма степен от 
големината на металния предмет и дълбочината на която се намира в земята. Тя може да бъде 
от 100% точност за дребни и средни метални предмети в повърхностния слой (до около 50-
100см. в земята), до 50-60% за голям метален съд (например 1х1м) заровен на 2-3м. в земята. 
Т.е. колкото по-голям е предмета и колкото по-надълбоко се намира в земята, толкова по-
трудно е да бъде дискриминиран. По-малките антени имат по-добри възможности за 
дискриминация. 
 
4. Балансиране към фона на почвата в режимите на дискриминация.  
В режимите “DISCR.2” и “DISCR.3” е предвидена възможност да се настрои уреда 
автоматично към фона на почвата. 
При натискане на бутон “SELECT”  в режимите на дискриминация и отместването на 
стрелката на 1-ви ред, може да се избере вида на дискриминацията “DISCR.1”, “DISCR.2” 
или “DISCR.3”. Ако не се промени вида на дискриминацията, при следващото натискане на 
“SELECT”, стрелката се позиционира на 3-ред и  се изобразяват “ggt2”  и “ggt3”  Чрез тях се 
избират допустимите отклонения при балансиране към условията на почвата. “ggt2” – при 
“DISCR.2”, а “ggt2” при “DISCR.3” 
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За адаптиране към почвата трябв да се натисне и задържи бутона “CLEAR GND” На първия 
ред на дисплея се изписва “Get ground” и уреда издава продължителен звук за старт на 
адаптирането. След това трябва да се приближава и отдалечава търсещата антена до 
повърхността на земята в обхвата на нормалните разстояния на търсене, примерно 5-20см. 
При всяко движение нагоре-надолу уреда анализира приемания сигнал и издава кратък звук.  
Ако параметрите на фона на почвата превишат обхвата на текущо избрания фон, 
адаптирането се рестартира и уреда издава отново продължителен звук. 
Когато при пълно движение нагоре-надолу спре издаването на кратък звук за донастройка 
или продължителен за рестартиране на адаптирането, независимо че има изменения на 
сигнала поради движението нагоре-надолу, адаптирането е завършено, т.е. уреда е запомнил 
границите в които се изменя сигнала от фона на почвата. Тогава се отпуска бутона “CLEAR 
GND” и се чува потвърдителен двоен кратък звук за за успешно балансиране към фона на 
почвата. След успешно балансиране на първия ред в дясно на дисплея се изписва възприетата 
от уреда средна стойността на фона на почвата, например “gnd 17” Тази стойност се приема 
за условна среда (”0”) на дискриминацията. Стойността на “С1” става “0” и всяка сигнал с по-
положителна стойност се сигнализрира звуково. 
Ако се отпусне бутона “CLEAR GND” преди уреда да е успял да се балансира, се изписва 
“gnd???” - сигнализацияа за липсващ фон и се  постоянно издава кратки звуци. 
Ако сигнала от фона на почвата се променя в широки граници, е възможно постоянно 
рестартиране на баланса към почвата. В този случай трябва да се разшири допустимия 
толеранс на адаптиране като се увеличи параметъра “tr_D” на 2 или 3 (нормално е 1). Това ще 
позволи адаптиране при по-големи отклонения, но ще доведе до известно намаляване на 
чувствителността към цветни метали. 
Ако след упешно балансиране, по време на търсене сигнала от фона на почвата значително 
намалее и стане по-малък от запомнения минимален сигнал, се появява сигнализация за 
липсващ фон - “gnd???” В този случай трябва или да се доближи още антената до почвата 
при търсене или да се повтори балансирането. 
При засичане  на метален обект в почвата по време на търсене, в режимите на 
дискриминация, уреда издава постоянен звук с една честота. Така е по трудно да бъде 
локализирано точното местоположение на обекта в земята отколкото при звука с променяща 
се честота. За целта е предвиденa възможност за моментно превключване в режим “ALL 
METALS” за локализиране по време на търсене с  дикриминация. Това става чрез натискане 
и задържане на бутон “MODE”, при което на дисплея се изписва “ALL METALS” и уреда 
преминава в режим на многочестотна звукова индикация с цел по-лесното локализиране на 
обекта. След отпускане на бутона “MODE”, уреда се възвръща в режима на дискриминация и 
настройките на баланса които е имал преди това. Ако се изключи “DISCR”  и се премине в 
режим ALL METALS” също може да се локализира обекта, но след това при включване 
отново на “DISCR”, ще трябва отново да се извърши балансиране към фона на почвата, 
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докато при натискане и задържане на “MODE” за локализиране, уреда запазва настройките 
които е имал в режима на дискриминация. 
Също така  при работа в режимите на дискриминация “MODE” може да се използва, за да се 
балансира уреда към условията на почвата, чрез натискане и задържане на “MODE” и 
моментно натискане на ”CLEAR GND”. Нормално при работа в режимите на 
дискриминация, натискането само на ”CLEAR GND” не се обслужва от софтуера. 
 
5.  Дълбочината на откриване зависи от следните фактори: 
- размера, формата и разположението  на предмета в земята. Колкото по-голяма е 
отразяващата повърхност на предмета, толкова по - дълбоко може да бъде открит ; 
- от състава на почвата и нивото на минерализация – колкото по-суха и еднородна е почвата, 
толкова по-лесно може да се адаптира апарата и да открива по-дълбоко. Под камъни, сух 
пясък или в глинен съд, метали се откриват по-добре, отколкото в прясно разкопана или 
влажна пръст. 
- колкото  по-дълго  е  престоял  предмета  в  земята,  толкова  по-лесно е да бъде открит, 
вследствие на добрия контакт с почвата. Колкото  по-отдавна  е  заровен  предметът,  толкова 
това  поле  е  по-голямо  и  имитира  по-голям  предмет! 
- от вида на използваната търсеща антена. Колкото по-голям е диаметъра на антената, 
толкова по-дълбоко ще открива металите в земята. 
- от  опита  и  уменията  на  оператора. 
 Можете сами да направите полеви тестове с уреда, като заровите различни метални 
предмети, на различни дълбочини, но изчакайте да престоят минимум 3 месеца в земята. 
Така резултатите от тестовете ще са най-достовени. Трябва да се има в предвид също и вида на 
почвата и съдържанието на влага в нея. 
 
6. Зареждане на акумулаторните батерии и индикации за състоянието им. 
“STINGER” има вграден акумулаторен пакет 18V/2,3Ah, който може да осигури 10-20 часа 
непрекъсната работа, в зависимост от избраната мощност и вида на използваната антена. По-
големите антени консумират по-голям ток и времето за непрекъсната работа е по малко.  
Състоянието на акумулаторите се показва на 1-вия ред в дясно като проценти от капацитета 
(0%-100%) Когато капацитета им спадне под 0%, се изписва “---“, а при напълно заредени 
батерии, или при използване на външен захранващ блок с по високо напрежение, показанието 
е “+++”. При показание “---“ също така на 4-ти ред на дисплея се изобразява “SIGNAL 
ERROR” 
Зареждането е автоматично и започва при изключен уред, веднага при включване на 
зарядното устройство към буксата за зареждане на задния панел на уреда. Корпуса на буксата 
е “-“, а средния извод е “+”  
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По време на зареждането на дисплея се изписват моментното и максималното напрежение на 
акумулаторните батерии, температурата им както и заредения до момента капациет, а на най-
долния ред на дисплея “Charging”. 

 
Зареждането продължава до момента в който батериите достигнат максималния си капацитет, 
което е свързано и с повишаване на температурата. При достигане на пълния капацитет на 
батериите и повишаване на температурата до 400С, зареждането приключва и най-отдолу на 
дисплея се изписва “FULL”  В същото време уреда започва да издава кратки звукови 
сигнали. 
Винаги зареждайте акумулаторните батерии на уреда САМО с комплектованите 
зарядни устрйства към него. Това ще ви гарантира че няма да имате проблеми като 
презареждане или объркване на “+” и “-“ при използване на други зарядни устройства 
или адаптери, което може да доведе до необратими повреди на батериите! 
 
Възможни проблеми при експлоатацията на “STINGER”:  
 1. При включване на уреда не се чува звук, на дисплея не се изобразява никаква 
информация, няма никаква индикация че уреда е включен.  Възможо е: 
 - акумулаторните батерии да са изтощени прекалено много (обикновенно след дълъг 
престой). Заредете батериите със зарядното устройство. Ако проблемът не се реши, се 
обърнете към сервиза (офиса) на фирмата производител или местния дистрибутор 
 - акумулаторния блок се състои от 3 елемента 6V / 2,3Ah свързани последователно. Ако 
има повреда дори само в един от тях или е прекъсната връзката помежду им, практически 
уреда ще е без захранване.  
 2. Дълбочината на работа е значително по-малка от нормалната. Възможно е: 
 - акумулаторните батерии да са изтощени – обърнете внимание колко е показанието в % за 
капацитета на акумулаторните батерии. Ако е “---“, заредете батериите с автоматичното 
зарядно устройство. Ако проблемът не се реши, се обърнете към сервиза (офиса) на фирмата 
производител или местния дистрибутор 
 3. По време на търсене уреда не работи стабилно, издава нехарактерни звуци, които не се 
дължат на метал. Възможно е: 
 - да има неравномерни електромагнитни външни смущения.  
 - да има проблем по кабела на антената – прекъснат проводник, късо съединение или лоша 
връзка в куплунга. При прекъснат проводник или късо съединение в кабела, на най-долния 
ред на дисплея се изписва “SIGNAL ERROR”. 
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Възможно е след продължителна работа и многократно включване и изключване на куплунга 
на кабела към буксата на кутията да се влоши контакта между тях. В буксата на задния панел 
на уреда има 2 извода с процепи. Вкарайте нещо тънко и плоско, например нож или отверка в 
процепите и ги разширете. По този начин куплунга ще се включва по-плътно към буксата и 
ще се подобри контакта между тях. Може също при наличие на нечистотии, прах или влага. 
да почистите изводите с памук и спирт.  Ако проблема не се реши, се обърнете се към сервиза 
(офиса) на фирмата производител или местния дистрибутор. 
  4.  Уреда работи само на слушалки, а при работа с високоговорител не се чува никакъв 
звук. Обикновенно това се случва когато има повреда в буксата за слушалки. В този случай се 
обърнете се към сервиза (офиса) на фирмата производител или местния дистрибутор за смяна 
на буксата. 
 5. При включване на зарядното устройство към уреда за зареждане на акумулаторните 
батерии, на дисплея веднага се изписва “FULL”. Обикновенно това става когато уреда е бил 
на студено и температурата на батериите е около или под 00С. Ако микропроцесора не може 
да определи температурата на батериите, не може да започне зарежданее и на дисплея веднага 
се изписва  “FULL”. Поставете уреда в топло помещение и изчакайте да се повиши 
температурата на батериите над 5-60С. 
Ако проблема не се реши се обърнете към сервиза (офиса) на фирмата производител или 
местния дистрибутор и не използвайте за зареждане други зарядни устройства или 
обикновенни адаптери. 
 6. Батериите се зареждат много бързо и след това по време на работа много бързо се 
изтощават. Обикновенно това става когато батериите остареят и трябва да се сменят. 
Обърнете се към сервиза (офиса) на фирмата производител или местния дистрибутор за смяна 
на акумулаторнте батерии. 
  


