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Drag coleg detectorist,

Ținem să te felicităm că ai ales acest excelent detector de metale fabricat special pentru România, cu meniu în 
limba română și calibrat anume, ținând cont de mineralizarea solurilor din România. Ne-am gândit că denumirea 
lui trebuie să reflecte aceasta și, de aceea, el se numește Romin PRO.

Detectorul este o coproducție româno-bulgară la care s-a muncit enorm, într-un program de cercetare care a 
durat în jur de doi ani, timp în care am prelevat și analizat toate tipurile de sol cu mineralizare existente în 
România.

În Romin PRO am implementat componente electronice moderne, fiabile și algoritmi speciali, în așa fel încât,
pe adâncime, să depășească detectoare care costă chiar și dublu dar, în același timp, să rămână și foarte stabil 
în utilizare. Detectorul este gândit să-și conserve cât mai bine adâncimea, inclusiv în condiții de sol dificile, acolo 
unde detectoarele "vestice" nu fac față particularităților solurilor din România.

Am urmărit și credem noi că am reușit să-l facem să fie foarte simplu de învățat si de utilizat, să-i lăsăm de făcut 
utilizatorului doar setări esențiale și foarte simple, anume doar pe cele care țin de confortul si de preferințele sale 
vizuale și auditive, întrucât aparatul vine din fabrică gata acordat pentru performanță maximă.

Spre deosebire de orice alt detector asemănător, Romin PRO aduce și acord de sol automat dar, mai ales, acord de 
sol manual (Manual Ground Balance). Mai aduce și date foarte precise despre starea bateriei și modurile multiple 
de diagnoză a țintei, funcții care se mai regăsesc doar pe detectoare din categoria de preț premium. Și, foarte 
important, vine cu baterie internă reîncărcabilă și cu alimentator de rețea, în așa fel încât tu să nu mai dai banii și
pe baterii. Dar, dacă vreodată vrei, poți să-i pui și baterii R6/AA sau alți acumulatori care se găsesc peste tot.

Romin PRO este un detector VLF extrem de capabil, fiabil, prietenos, cu un excelent raport calitate-performanță-preț,
având diagnoză a țintei și discriminare foarte bune. În urma testelor efectuate am observat că frecvența de 14 kHz 
este cea care se pretează cel mai bine pentru detecția metalelor prețioase, monedelor și bijuteriilor în țara noastră.
Ea operează foarte bine și pentru comori și tezaure, precum și în detecția generalistă. Alegând frecvența de 14 kHz,
am ales, de fapt, să fim corecți cu tine și astfel să favorizăm ceea ce contează cel mai mult la un detector de metale, 
anume adâncimea și senzitivitatea la obiecte din aur, argint și alte ținte valoroase, pentru că detectoarele multi-
frecvență sunt, de fapt, niște hibrizi și pot fi mai bune, poate, doar cel mult la discriminare dar nicidecum și la 
adâncime, multifrecvența scăzând-o în mod semnificativ.

În concluzie, drag coleg detectorist, am creat pentru tine acest detector cu adevărat capabil, la un preț avantajos și 
foarte ușor de învățat și utilizat.

Îți dorim detecții superbe și descoperiri extraordinare!
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SPECIFICAȚII:

Tip constructiv: VLF

Frecvența de operare: 14 kHz

Display: cristale lichide, cu funcție de iluminare

Mod de lucru: de tip motion (semnalează țintele la mișcarea bobinei)

Moduri multiple de diagnoză digitală și vizuală a țintei (cu ajutorul lor, un operator experimentat poate determina natura, 

dimensiunile și adâncimea țintei înainte de a săpa, putând alege astfel țintele la care merită să sape, evitând efortul de 

săpare a țintelor care nu îl interesează): 

- Semnătură numerică rezultantă a țintei (SNRT / VDI)

- Intensitate a semnalului țintei

- Proiecție hodografică a semnalului țintei

- Reprezentare scalară a semnalului țintei

- Variație sinusoidală a semnalului țintei

Moduri de căutare: 

- All metal (toate metalele, atunci când se setează valoarea zero pentru discriminare) 

- Selectiv, cu rejectare a țintelor feroase (setând valori înalte ale discriminării, pot fi amuțite/respinse țintele din fier, de 

dimensiuni mici și medii, dar și țintele foarte mici din metale neferoase comune, de exemplu alicele de vânătoare pentru 

păsări și animale mici)

Funcții audio:

- Diferențiere tonală a metalelor (fierul și aliajele feroase sunt semnalate cu ton gros iar metalele neferoase și metalele 

prețioase sunt semnalate cu ton subțire)

- Posibilitate de selectare între diagnoză auditivă multitonală și suprimarea auditivă a fierului

- Ajustare a sunetului de fundal, prin funcția Fundal Audio (Threshold)

- Ajustare a nivelului auditiv, prin funcția Volum Audio

Capacitate de lucru în soluri înalt mineralizate, inclusiv în condiții particulare de mineralizare, specifice solurilor dificile 

din România, precum și în terenuri cu mare concentrație de resturi ceramice. 

Tipuri de acord de sol: AUTOMAT și MANUAL (Manual Ground Balance)

Viteză mare de recuperare (detectorul permite lucrul rapid, chiar și în condiții de sol infestat cu resturi metalice, fiind 

capabil de o foarte bună separație a țintelor bune de cele nedorite)

Revenire rapidă din situațiile de semnal suprasaturat generat de ținte superficiale mari (Overload)

Bobina standard: de tip DD (double D), diametru 11” (28 cm)

Bobine disponibile opțional:

- DD 6” 

- SDS 7x9” 

- DD 13”

- SDS 10x12”

- SDS 12x15”

Conector căști audio: jack stereo de 6.35 mm (1/4”)

Bateria internă: bloc unitate 12V intern, reîncărcabil, compus din 10 elemente de 1.2V, 1000 mAh, de tip long life

Timp de operare cu bateria complet încărcată: până la 35 ore (în funcție de temperatura exterioară, densitatea țintelor, 

gradul de interferență electromagnetică al zonei și gradul de mineralizare al  solului), minim 20 ore

Interval de temperatură de operare:  -5 ... +50 °C (sub -5 °C rămâne funcțional însă cristalele din display pot îngheța)

Umiditate atmosferică maximă de operare: până la 100% (inclusiv ceață/condens), cu condiția ca ansamblul superior să nu fie 

expus la apă (imersiune, stropire sau picurare); bobinele sunt impermeabile însă nu și unitatea electronică si blocul bateriei. 

Masă ansamblu detector, inclusiv bobina standard: 1.3 kg

Termen de garanție: 3 ani (6 luni pentru bateria internă)

PACHETUL STANDARD CONȚINE:

- Unitatea electronică 

- Tijă din 3 segmente, cu cotieră mărită și bloc unitate baterie

- Banderolă pentru cotieră

- Banderolă pentru cablul bobinei

- Bobina standard 11” DD

- Alimentator de rețea, 220 VAC

- Manual de utilizare
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Display-ul
detectorului

Butonul de pornire
și oprire a 

detectorului

Butonul PLUS, pentru creșterea 
valorii parametrilor 

Butonul MINUS, pentru scăderea 
valorii parametrilor; realizează și

pornirea Modului de Noapte, activând
iluminarea display-ului

Butonul MENIU/Acceptă,
pentru intrarea și ieșirea
în și din meniuri, pentru 
navigarea în jos prin 
meniuri și pentru
introducerea/acceptarea 
valorilor dorite

INTERFAȚA DE OPERARE A DETECTORULUI DE METALE:

ATENȚIE: Nu expuneți la apă și stropire unitatea electronică
și blocul bateriei. Evitați pornirea detectorului fără a avea 
conectată bobina. Depozitarea detectorului se va face în loc 
uscat și ferit de acțiunea directă a razelor solare. Înainte de
depozitare, încărcați COMPLET bateria internă.
RESPECTAȚI CU STRICTEȚE legislația privind protecția 
patrimoniului arheologic și regimul proprietăților private.
ASTUPAȚI-VĂ GROPILE și PROTEJAȚI ECOSISTEMUL!

Înainte de fiecare utilizare a detectorului este bine să vă asigurați că bateria detectorului este complet
încărcată. O încărcare completă vă poate furniza între 20 și 35 ore de operare, în funcție de temperatura 
ambientală, de densitatea țintelor, de gradul de interferență electromagnetică al zonei dar și de gradul 
de mineralizare al solului zonei în care desfășurați detecția. Timpul de încărcare a bateriei interne este
de cca. 10-12 ore, atunci când este complet epuizată (anume când a  coborât la 11.8 Volți). Pentru a se
încărca bateria internă a detectorului, veți conecta la o priză casnică de 220V alimentatorul de rețea pe 
care l-ați primit împreună cu detectorul de metale. Puteți porni detectorul în timpul încărcării, pentru a
verifica exact stadiul încărcării. Pictograma bateriei, existentă în meniurile de lucru (vezi Figura 1), redă 
doar o indicație aproximativă însă valoarea exactă a voltajului bateriei este redată în meniu (Figura 2).
ATENȚIE: utilizați doar încărcătorul original întrucât alte metode de încărcare pot distruge bateria!!!

Figura 1 Figura 2

ATENȚIE: atunci când bateria este epuizată, detectorul va începe să emită 
un sunet continuu, pentru avertizare. În acest moment, pentru a proteja
viața bateriei, trebuie să opriți detectorul și să o reîncărcați complet!

13.0 V și mai sus       baterie  100 %
12.9 V                                          95 %

12.8 V                                          85 %

12.7 V                                          75 %
12.6 V                                          65 %

12.5 V                                          55 %

12.4 V                                          45 %

12.3 V                                          35 %

12.2 V                                          25 %
12.0 V                                          15 %

11.8 V                     baterie epuizată!

STADIILE DE ÎNCĂRCARE A
BATERIEI INTERNE: 
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OPERAREA DETECTORULUI

Pornirea detectorului se face ținând apăsat butonul Pornit/Oprit timp de minim 2 secunde. Pentru oprirea
detectorului este suficientă o apăsare scurtă a aceluiași buton.

INFO: pentru ca butoanele detectorului, în afară de cel Pornit/Oprit, să funcționeze la apăsare, este necesar
ca detectorul să NU detecteze vreun obiect metalic în momentul apăsării butoanelor. Această limitare a fost
introdusă din programarea detectorului, pentru a nu se pierde accidental ținte bune sau pentru a nu se putea 
face setări greșite, potențial influențate de prezența unei ținte metalice de care un utilizator începător nu ar ști.

ALEGEREA TIPULUI DE DIAGNOZĂ GRAFICĂ A ȚINTEI DORIT DE UTILIZATOR

Detectorul de metale Romin PRO este dotat cu 3 tipuri de diagnoză grafică a țintei. Este esențial ca utilizatorul
care nu este încă familiarizat cu detectorul să facă teste cu toate 3 tipurile de dignoză, pentru a vedea care i se
potrivește lui cel mai bine dar și pentru a învăța comportamentele vizuale ale diferitelor tipuri de ținte. De 
obicei, comportamentul țintelor identice sau foarte asemănătoare în compoziție, formă și dimensiuni va fi 
același sau foarte asemănător de la o țintă la alta.

Detectorul pornește întotdeauna în tipul Hodograf. Pentru a 
selecta un alt tip de diagnoză, apăsați butonul Meniu/Acceptă. 
Veți intra în pagina principală a meniului. Aici folosiți butonul Minus
pentru a selecta modul de diagnoză dorit. Atunci când acesta este
selectat, apăsați din nou butonul Meniu/Acceptă iar detectorul
va intra în modul de dignoză selectat.
 
1. Diagnoza Hodografică realizează o proiecție vizuală a 
semnalului pe axele trigonometrice OX și OY, analizând constanța 
de conductivitate și scurgerea curenților electromagnetici turbionari 
prin corpul țintei, pe conturul ei dar și intensitatea semnalului țintei. 
De exemplu, în imaginea alăturată, avem un obiect din metal 
neferos, de mici dimensiuni și de formă rotundă sau aproape 
rotundă, aflat la adâncime medie, în poziție ușor înclinată - aproape 
perfect plată, adică sunt șanse majore ca ținta să fie o monedă sau un inel. Modul de diagnoză Hodograf oferă
începătorilor cele mai multe informații despre țintă înainte de săpare și ca atare, vă îndemnăm ca, cel puțin 
în faza de familiarizare cu detectorul, să îl utilizați cu precădere și, evident, să experimentați pentru a-i 
învăța comportamentul pe diferite tipuri de ținte, aflate în diverse configurații de adâncime și poziție.

2. Diagnoza Scalară conferă o reprezentare a semnalului țintei,
bazată pe consistența acestuia, poziția pe scala de semnătură
digitală (numerică) și intensitatea sa. În imaginea alăturată 
detectorul semnalează o mică monedă din aur, aflată
la mică adâncime.

3. Diagnoza Sinusoidală este recomandată acelor utilizatori
care au atât experiență în detecția de metale și expertiză reală în
utilizarea acestui model de detector cât și înțelegere asupra modului 
de funcționare a unui osciloscop. Pe lângă afișarea cursei sinusoidale 
a reacției țintei la curenții turbionari induși de bobină, acest tip de 
diagnoză mai furnizează și date sensibile despre oscilația de semnal 
pe canalele feros-neferos, coroborat cu intervalul de operare peak 
to peak. Oferă date suplimentare pentru detectoriștii profesioniști. 
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SETAREA DETECTORULUI

Pentru a accesa setările detectorului, apăsați butonul Meniu/Acceptă. 
Coborâți selectorul, utilizând butonul Minus, până când se selectează 
indicația Setari. Acum apăsați din nou butonul Meniu/Acceptă iar 
detectorul va intra în meniul setărilor (meniul de reglare a parametrilor 
de funcționare). Veți observa că veți avea de făcut doar setări care țin
de confortul și preferințele auditive și vizuale ale utilizatorului și că,
prin programarea de fabrică, detectorul are deja parametrii de bază 
setați pentru performanță maximă, în așa fel încât utilizatorul să nu mai fie nevoit să-și încordeze nervii și să-și
consume timpul prețios cu înțelegerea acelora și cu determinarea valorilor ideale. Întelegând așteptările celor
mai mulți detectoriști, atât începători cât și experți, prin Romin PRO am creat un detector puternic și precis dar 
în același timp și foarte ușor de setat, de învățat și de utilizat. Singura setare pretențioasă este acordul de sol
manual (Manual Ground Balance) însă aceasta este extrem de necesară utilizatorilor experimentați pentru a 
maximiza performanțele detectorului în zone cu soluri dificile, astfel că ea poate fi activată de către utilizator
oricând acesta dorește sau consideră că este necesar. Totuși, și când este pe acord de sol automat, detectorul
este mult mai puternic decât alte detectoare în solurile pretențioase din România, fiind creat anume pentru ele.

Pentru a naviga în jos, în meniul setărilor, utilizați butonul Meniu/Acceptă. Pentru a modifica parametrii setărilor, 
utilizați butoanele Minus și Plus. Pentru a reveni în ecranul de detecție, apăsați succesiv butonul Meniu/Acceptă,
până când veți părăsi meniul de setări și veți intra în ecranul de detecție (ecranul de lucru). 

DISCRIMINAREA 

Această setare reglează nivelul de respingere a țintelor feroase dar și neferoase și poate fi setată de la 0 la 127.
Intervalul uzual de lucru al discriminării este, în mod normal, între valorile 20 și 30. Pentru început, valoarea de
25 este cea recomandată. Rețineți că valori prea mari ale discriminării pot amuți și ținte bune. 
Este bine să faceți teste cu diverse obiecte, pentru a învăța efectele discriminării. Ținte a căror semnătură de
conductivitate rezultantă cad sub pragul setat de utilizator, ajung să nu mai fie semnalate de către detector! 
Un exemplu cât se poate de elocvent este cel al bijuteriilor din aur și monedelor foarte mici și subțiri: dacă setăm 
detectorul să elimine folia de aluminiu de la pachetele de țigări, atunci nici țintele bune mai-sus enumerate nu
vor mai fi detectate întrucât efectul discriminării este acela de a amuți țintele care se află sub pragul setat al 
acesteia.
Un alt potențial efect nedorit al discriminării, la toate detectoarele de metale, este scăderea adâncimii de operare
a detectorului. Rețineți că profesioniștii evită, pe cât posibil, utilizarea discriminării pentru a maximiza șansele
de a descoperi ținte valorase și adânci. Totuși, în zonele cu infestare metalică, este necesară utilizarea moderată
a discriminării. Însă, este preferabil să se lucreze cu ajutorul diferențierii tonale a țintelor (fierul sună gros iar
neferoasele și metalele prețioase sună subțire) și al diagnozei vizuale a detectorului decât cu ajutorul acestei
discriminări convenționale care poate amuți și unele ținte bune și mai adânci care pot genera doar o semnătură
numerică slabă ce ar putea face orice detector să le elimine ca și cum ar fi mici ținte din fier. Trebuie, totuși, să
aveți în vedere că aveți în mână un detector foarte avansat, capabil de diagnoză vizuală a țintei, funcții grafice
care vă scutesc de riscul de a lucra cu o discriminare drastică pentru a diminua serios săparea țintelor nedorite.

FUNDALUL AUDIO

Este ceea ce, în engleză, se traduce Threshold (adică “prag”). Este un sunet de fundal al detectorului, adica, mai
precis reacția sa la semnalul solului sau al ambientului. Începătorii este bine să-l seteze acolo unde acesta tace,
dar nu mai sus, iar operatorii experimentați lucrează cu el la nivel audibil pentru că, uneori, singura reacție a unui
detector de metale la țintele extrem de adânci este o simplă și subtilă variație în Threshold. În anumite soluri și
zone valoarea la care acesta amuțește poate diferi de cea din alte zone și, de aceea, aceasta setare nu este una de
tip pornit/oprit ci una care oferă utilizatorului posibilitatea de a-i stabili nivelul dorit. Această funcție mai este utilă
și necesară și pentru realizarea acordului de sol manual (Manual Ground Balance), o setare extrem de importantă.
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VOLUMUL AUDIO

Această setare reglează nivelul dorit al sunetelor detectorului, în general. Funcționează ca la orice aparat media.

ACORDAREA DETECTORULUI CU SOLUL ÎN CARE TREBUIE SĂ LUCREZE:

Aceasta este cea mai importanță funcție și setare a unui detector de metale, în general, întrucât ea capacitează
detectorul să distingă semnalele slabe, generate de țintele foarte adânci, dar și să distingă o țintă bună în soluri
înalt mineralizate care ar masca respectiva țintă dacă detectorul nu ar fi perfect acordat cu solul în mod manual.  

Puteți seta detectorul să-și facă acordul de sol automat (AUTO) sau îl puteți realiza manual (MANUAL). Operatorii 
începători în detecție precum și cei experimentați în detecție dar încă neexperimentați pe un anumit detector de 
metale este bine ca, pentru primele ieșiri și primele câteva zeci de ore de detecție cu noul detector, să lucreze cu 
acord de sol automat. Dealtfel, detectorul de metale Romin PRO produce, în multe tipuri de sol, o adâncime de 
detecție aproape egală în modul automat cu cea obținută în modul manual pentru că, din fabrică, acest detector
a fost reglat pe nivelul maxim de performanță raportată la stabilitatea în operare. 

Totuși, în solurile dificile, pretențioase, înalt mineralizare, acordul de sol realizat în mod manual va face detectorul
să devină și să rămână mult mai eficient decât un detector care nu este capabil de această acordare manuală cu 
solul sau nu a fost acordat cu solul respectivei zone. Având în vedere faptul că detectorul Romin PRO a fost creat
anume pentru solurile din România, ținând cont de particularitățile lor ultra-specifice, este un lucru extrem de 
bun să vă însușiți procedura, care este și foarte ușor de realizat, de acordare a sa cu solul în mod manual și să
o și folosiți mereu pentru că, astfel, acolo unde solurile devin dificile, mineralizate, pretențioase, utilizatorul de
Romin PRO va avea posibilitatea să facă mult mai multe descoperiri valoroase decât utilizatorii altor modele
care nu au fost anume create pentru solurile românești, în special așa-numitele detectoare “vestice”, care nu
sunt capabile să lucreze eficient în condițiile severe de sol în care detectorul Romin PRO rămâne foarte capabil.

Pentru a realiza Acordul de Sol Manual (Manual Ground Balance), parcurgeți următoarea procedură:

a. Setați discriminarea între 20 și 30, preferabil la 25
b. Setați Fundalul Audio în așa fel încât sunetul de fundal să se audă doar ușor (poate fi și un ușor bâzâit)
c. Setați Volumul Audio la nivelul care vă este confortabil
d. Setați Acordul de sol pe MANUAL, apoi apăsați butonul Meniu/Acceptă, pentru a trece pe setarea Ajustare sol.

e. Începeți să ridicați și să coborâti bobina, în continuu. În același timp, utilizând butoanele Plus și Minus, căutați 
valoarea la care detectorul devine tăcut și la ridicarea bobinei dar și la coborârea bobinei. Dacă detectorul scoate 
un sunet la ridicarea bobinei, coborâți valoarea solului cu ajutorul butonului Minus. Daca sunetul se aude atunci 
când bobina coboară, ridicați valoarea solului cu ajutorul butonului Plus. De cele mai multe ori, acea valoare se va
situa între 70 și 100. Acela este momentul în care detectorul este acordat cu solul. Acum puteți să apăsați butonul 
Meniu/Acceptă pentru a intra în ecranul de detecție întrucât detectorul este acum acordat pentru  adâncime și 
senzitivitate maxime în solul respectiv. Vă recomandăm să refaceți procedura la fiecare câteva zeci de minute 
întrucât solul unei zone poate comporta variații de mineralizare chiar și la distanțe mici. 

Bobina trebuie să fie 
paralelă cu solul

Ti
ja

 d
et

ec
to

ru
lu

i

Solul

Pompăm (ridicăm și coborâm) bobina, pe un interval  
de la cca. 5 cm la cca. 25 cm de sol 

(nu atingem solul în timpul pompării!)

Operatorii experimentați vor înțelege că totul se rezumă, 
de fapt, la setarea Threshold-ului la un nivel la care să se 
audă ușor și la ajustarea valorii solului, în timp ce se 
pompează bobina, până când detectorul tace și sus și jos. 
 

5 cm - 25 cm

Bobina
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PARAMETRII NUMERICI AI ȚINTELOR

Pe lângă mijloacele de diagnoză vizuală și auditivă, pe care deja le-am prezentat în acest manual, detectorul mai
oferă utilizatorului două importante indicii despre natura și adâncimea țintei. Acestea sunt afișate în ecranele de
detecție (de lucru), în toate tipurile de diagnoză vizuală. Este vorba de Semnătura Numerică Rezultantă a Țintei
(SNRT - vezi coloana din stânga) și de Intensitatea Semnalului Țintei (Intens. - vezi coloana din dreapta).

SEMNĂTURA NUMERICĂ 
REZULTANTĂ A ȚINTEI (SNRT)

INTENSITATEA SEMNALULUI
ȚINTEI (Intens.)

SEMNĂTURA NUMERICĂ REZULTANTĂ A ȚINTEI (SNRT)

Este ceea ce, în engleză, se uzitează sub termenul de VDI (Visual Display Indication) sau Target ID. Adică, numărul
de conductivitate al țintei sau semnătura digitală a țintei. Rețineți că nici un detector de metale existent astăzi
pe Terra nu poate indica exact metalul ci poate să redea doar semnătura digitală a țintelor (nu și a metalului
din care ele sunt făcute) care este rezultanta următoarei formule:

 (adică VDI, sau Target ID, sau Semnătura Digitală sau Conductivitatea Totală a Țintei)         SNRT = D G F Cα x x x

 = diametrul țintei;  = grosimea țintei;  = frecvența de operare a detectorului;  = conductivitatea metalului D G F C

Astfel, nici un detector nu poate citi direct conductivitatea metalului ci doar o conductivitate totală, rezultantă,
a obiectului/țintei care este făcut(ă) din acel metal. De aceea, nici un detector nu poate spune din ce metal este
făcuta ținta pe care o semnalează, cel puțin NU cu tehnologia existentă astăzi pe Terra. 

Unele metale au o conductivitate egală sau foarte apropiată, cum sunt aluminiul și argintul. De aceea, iată, spre 
exemplu, două monede de dimensiuni identice, la adâncimi și în poziții identice, dacă una este din argint și una 
este din aluminiu, vor da un semnal audio identic, o SNRT identică și o diagnoză vizuală identică în orice detector
de metale!
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Astfel, SNRT (VDI, Target ID etc.) este o valoare totală rezultantă din formula Alfa a tuturor parametrilor țintei, 
în orice detector de metale actual. Desigur, ea poate fi influențată și de alți factori cum ar fi conductivitatea și
gradul de mineralizare ale solului în care se află ținta, umiditatea solului (ea influențând atât conductivitatea 
cât și activarea temporară a unor reacții chimice care pot genera variații de mineralizare, fie și momentane),
efectul de halou generat de țintă (atât țintele feroase cât și cele neferoase, în afară de argintul de mare puritate 
și de aurul de orice puritate, dacă sunt îngropate de foarte mult timp -în special decenii, secole sau milenii- se vor
găsi în sol mai mult sau mai puțin oxidate iar oxidul lor va impregna solul din jurul lor, creând astfel o pungă mult
mai mare, o țintă mult mai voluminoasă care poate păcăli toate detectoarele de metale întrucât, aplicând formula
SNRT, vom avea o valoare rezultantă mare pentru că dimensiunile sintetice ale țintei vor fi devenit mari din cauza
haloului creat de oxid în jurul țintei) etc. Totuși, chiar și așa, de cele mai multe ori, SNRT este foarte importantă.
Iar, în acest detector, posibilitățile de diagnoză a țintei fiind multiple, un operator experimentat, care coroborează
SNRT cu diagnoza audio, intensitatea semnalului țintei și diagnoza vizuală, va ști să distingă țintele dorite de cele
nedorite chiar și în cazurile speciale și pretențioase (efect de halou, pietre fierbinți, efect de groapă etc.). Evident,
teoria generală a detecției de metale este deosebit de complexă și ea nu poate fi acoperită în manualul vreunui
detector de metale însă, prin studiu și practică, un operator ajunge să și-o însușească și să se perfecționeze (de
exemplu, în zone cu pietre fierbinți, un detectorist experimentat va face acordarea manuală cu solul exact 
deasupra acestora, nu prin pompare ci prin baleierea bobinei, sau, în zone cu buzunare de mineralizare aleatorii, 
care generează efect de groapă, el va ști să le identifice și să-și acordeze detectorul prin pompare, chiar deasupra 
lor - cazuri mai rar întâlnite, totuși). Rolul unui manual de utilizare este aceea de a familiariza operatorul cu acel
detector de metale, cu particularitățile lui de setare și de operare însă nici un manual nu poate înlocui studiul și
practica detecției de metale în general. De aceea, noi vă încurajăm să ieșiti cât mai des, să detectați cât mai mult
pentru că doar astfel veți deveni detectoriști experți și doar ieșind la detecție avem șansa marilor descoperiri.

Valoarea SNRT poate varia de la -90 la +90. De la -90 la 0 avem țintele feroase mici și medii dar și unele ținte 
neferoase de dimensiuni foarte mici pot fi imediat sub 0. Între -10 și +10 avem folia de aluminiu de la pachetele
de țigări, alice mai mici de plumb și alte resturi foarte mici de metal neferos. ATENȚIE: tot aici se regăsesc și unele
bjuterii fine din aur! De la 0 la +90 avem țintele compuse din metale prețioase și metale neferoase. Păstrați în
vedere faptul că aceeași țintă poate genera o SNRT mai mult sau mai puțin diferită, de la o adâncime la alta sau de 
la înclinare la alta. Aveți un detector capabil și de diagnoză vizuală - folosiți-o și pe aceea pentru precizie maximă!
Veți observa că o ținta rotundă (monedă, inel) va avea o SNRT mult mai stabilă valoric decât una alungită (glonț).

INTENSITATEA SEMNALULUI ȚINTEI (Intens.)

Acest parametru furnizează operatorului informații despre adâncimea și mărimea țintei. Este esențial ca, de la
bun început, operatorul neexperimentat să facă teste cu diverse obiecte, la diverse adâncimi, pentru a învăța
compartamentul acestui parametru care este deosebit de util și de precis. În pricipal, o valoare mică și un semnal
audio de volum redus indică o țintă mică și adâncă, o valoare medie si un semnal audio redus indică o țintă mare
și adâncă și așa mai departe.

Atunci când ținta este mare și apropiată de bobină, semnalul vărsat de aceasta în detector este suprasaturat și,
astfel, apare fenomenul de Overload. În acest caz, precum în imaginea de mai jos, dacă detectorul este operat în
modul hodografic de diagnoză vizuală, peste valoarea Intens. va apărea un chenar negru plin, ceea ce indică, de 
exemplu, o conservă sau o doză de bere aflată în primii cațiva centimetri, adică o țintă la care nu merită să săpăm.

Ca informație, ținta utilizată pentru realizarea
acestei fotografii, a fost un obiect din fier de cca. 
12 cm, având o formă aproximativ rectangulară

Vă dorim detecții superbe și descoperiri extraordinare!


