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Bandito Impulse е професионален 
металдетектор ( P.I.) Детекторът 
работи на принципа на пулс-
индукция и е едни от най- 
дълбоко търсещите апарати. С 
него се работи лесно, земният 
баланс не е проблем, има голяма 
гама от бобини за търсене: 
Квадратни бобини 40х40см, 
50х50см, 110х110см, 150х150см, 
200х200см. Предлагаме и кръгла 
бобина- 28см за монети.  

 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Система- Пулсова индукция  
• Работна честота- 100Hz  
• Импулсна мощност - 210W  
• Накрайници- за бобината, 
слушалките и за зареждане  
• Захранващ блок с вграден 
акумулатор - 12V/2.2Ah  
• Време на работа с едно 
зареждане- 10-12 часа  
• Автоматично зарядно 
устройство със светодиодна 
индикация  
• Време на зареждане -10-12 часа  

• Тест за батерията - 
Автоматичен контрол чрез 
свтодиод  
• Размери на уреда- 200 x 160 x 
65 mm  
• Тегло нето- 1700 gm  
• Консумация с бобините- 28cm, 
40 X 40, 50 X 50 - 130 mA  
• Консумация с бобината- 110 X 
110cm - 190 mA 
• Работно напрежение- 12V  

 
ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 
• Отнясяйте се с респект към 
личността и собствеността на 
другите; 
• Винаги изисквайте 
разрешение за търсене в частна 
собственост; 
• Не замърсявайте участъците, в 
които търсите; 
• Запълвайте отново изкопаните 
участъци; 
• Спазвайте законите и всички 
нормативни изисквания за 
търсене на обекти в страната, в 
която търсите; 
• Не търсете в исторически или 
археологически обекти. 
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Преди за започнете да издирвате 
предмети, прочетете внимателно 
разпоредбите на 
законодателството на 
съответната държава, касаещи 
правото на собственост върху 
намерени вещи и изобщо 
разпоредбите, третиращи 
културните обекти на 
съответната държава. 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:  

• POWER/ON- включване на 
машината и регулиране на 
мощноста и. Има 10 степени на 
мощност като в повечето случаи 
се работи на 9 и 10 степен.  
• GAIN- регулира усилването на 
приетия от апарата сигнал. 
Предимно се работи на степен 10, 
когато почвата е нормална.  
• THRESHOLD- прагов тон. В 
повечето случаи при суха почва се 
работи на степен 9-10. Когато 
влажността е много висока е 
добре да се работи на степен под 
8.  
• SIGNAL- Елиминира земната 
минерализация. При нормална 
почва се работи на 8-10, а при 

силна минерализация е 
препоръчително да се работи на 0-
3 по скалата.  
• NOISE- Елиминира влиянието 
на римската керамика върху 
работата на апарата, използва се в 
комбинация със SIGNAL.  
• FAST ZERO- този бутон се 
натиска за около 2-3 секунди 
когато апарата е готов за работа и 
бобината е над земята. При 
натискане на бутона се елиминира 
земната минерализация и апарата 
избира най- подходящата 
дълбочина за случая. Когато се 
натиска бутона ,,fast zero" трябва 
да сте сигурни ,че под бобината 
няма метален 
предмет.Препоръчително е бутона 
да се натиска на всеки 4-5 мин.  
• LOW BATTERY- ако във време 
на работа лампата светне, това 
значи, че е необходим заряд на 
батерията. Моля не използвайте 
повече уреда тъй като зарядното 
устройство е с микропроцесор и 
ако напрежението падне повече от 
контролираното, микропроцесора 
не сработва и батерията не може 
да бъде заредена. Това ще доведе 
до повреда на акумулаторната 
батерия.  



W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

BANDITO-GOLDEN MASK Bandito Impulse 
 

 
4 

• Speaker- говорител  
• PHONE- букса за слушалки. 
Когато жака на слушалките бъде 
включен говорителят се изключва 
автоматично. Желателно е 
използването на слушалки, 
поради по- добрата чуваемост, а 
от там и локализиране не по- 
дълбоко заровени предмети. 
Желателно е да използвате стерео 
слушалки с контрол на 
усилването.  
• COIL- букса за бобината  

 

СГЛОБЯВАНЕ НА 
БОБИНАТА :  

Бобината се разгъва и напъхва в 
отворите и се напасва. При 
напъхването на тръбите една в 
друга трябва да се работи 
внимателно, като при последната 
тръба, която остане- кабелът 
трябва внимателно да се напъха в 
нея. Кабелът от бобината се 
свързва към апарата с куплунга 
,,COIL" /завива се внимателно до 
отказ/. След закупуване на 
апарата е нужно той да бъде 
зареден. Зареждането става с 
приложеното зарядно устройство 

в продължение на няколко часа. 
ВНИМАНИЕ! Апарата не трябва 
да се включва при неразгъната 
бобина, защото в противен случай 
ще го повредите.  

 

РАБОТА С АПАРАТА: 

 За постигане на максимални 
резултати при дълбоко търсене е 
необходимо да се спазват 
следните указания: Излезте навън 
на място, което е без метални 
предмети. Повдигнете бобината 
високо във въздуха, установете 
копчетата "POWER", "GAIN", 
"NOISE" и "TRESHOLD" на 10, а 
копчето "SIGNAL" на 0. 
Приближете сондата към земята и 
я установете на 3-5 см от земята. 
Натиснете бутона "ZERO" за 
около 2-3 секунди и го отпуснете. 
Сигналният тон бавно изчезва или 
се появяват много редки къси 
пукания в говорителя. Задръжте 
сондата няколко секунди 
неподвижна над земята. Ако тонът 
се появи и уредът увеличи своите 
пукания, тогава бавно 
намалявайте по милиметър наляво 
копчетата "POWER" и 
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"TRESHOLD", докато сигналния 
тон едва се чува или леко 
заглъхне, т.е. точно на прага. Тъй 
като уреда е с широк обхват на 
търсене, за да намерим точното 
място на обекта можем да 
поставим "SIGNAL" и "NOISE" на 
позиции "5", тогава сигналният 
тон ще бъде точно над обекта. В 
този режим на регулиране Вие 
губите 15-25% от ефективността 
на уреда, затова той се използва 
при предварително локализиран 
предмет. Със същия успех Вие 
може да регулирате машината с 
такава чувствителност, че малки  
предмети като гвоздеи, капачки, 
фолио и други непотребни 
боклуци да не бъдат засичани от 
детектора. Такава дискриминация 
е необходима, когато се 
проверяват площи за по- големи 
находки, а не търсене на 
единични монети. При силно 
минерализрана почва могат да се 
получат смущаващи честоти. Вие 
ще разберете за това по 
увеличаващия се тон на апарата, 
който не изчезва в продължение 
на много метри. Това ще трябва 
да Ви говори, че под вас няма 
много голям предмет, а сигналът е 

от уродена почва. Натиснете 
бутона "FAST ZERO" за 2-3 
секунди, като държите сондата 
неподвижна над земята. 
Автоматичната настройка ще 
нормализира работата на апарата 
и Вие ще продължите да работите 
в този район. Ако използвате 
метровите и двуметровите 
квадратни бобини, тяхното 
работно положение е на 15-20 см 
над земята. Ако при това 
положение откриете стабилен къс 
сигнал върнете се назад, 
повдигнете бобината на още 15-20 
см и ако го изгубите това значи, че 
предмета е много малък. По 
нататък Вие преценете дали да 
работите над него. Ако предмета е 
голям това значи, че сигналът ще е 
много дълъг. При повдигане на 
бобината на 30-40 см над земята 
сигналът няма да бъде изгубен. 
Това ще Ви говори за голям и 
дълбоко заровен предмет. Ако с 
метровата бобина намерите къс 
сигнал и искате да намерите 
точното му място, това става по 
следния начин: Върнете се назад, 
изчакайте да изчезне сигналният 
тон и тръгнете напред към 
евентуалния обект. При първият 
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сигнал спрете и отбележете с 
острие линия върху земята. 
Отидете от обратната страна т.е. 
на 180 градуса от мястото и 
тръгнете към обекта. След като 
чуете сигнала, направете втората 
линия. Ако отстояването между 
линиите е няколко сантиметра 
това значи, че предмета е много 
малък .За намиране на точното му 
място направете още две 
измервания от ляво и дясно на 90 
градуса. Друг вариянт за 
локализиране на малък предмет е 
като изправите бобината на 90 
градуса т.е. я държите успоредно 
изправена към вас. Хванете 
директно бобината с две ръце на 
двата срещуположни паралела. 
Приближете бобината до земята, 
натиснете "FAST ZERO" за 2-3 
секунди и тръгнете напред, като 
засичането е по същия начина- на 
90 и 180 градуса. След като 
потренирате известно време Вие 
ще можете да определяте размера 
и дълбочината на обекта.  

 

Примери:  

1. Сигналният тон се покачва 
бързо на малка площ много бързо 
спада и пак се покачва.Това е 
индикация за много малък 
предмет на малка дълбочина. 

 

2. Сигналният тон се покачва 
бавно, обхваща голяма площ и 
след това бавно спада- това е 
индикация за много голям и 
дълбоко заровен обект в 
пределите на 2-5 метра.  

 

3. Сигналният тон се покачва 
бавно на малка площ и бавно 
спада. Това е индикация за средно 
голям обект на дълбочина 1-2 
метра.  
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С този пример Вие може лесно да 
се ориентирате за дълбочината и 
големината на обектите. Моля 
направете Вашите измервания 
като закопаете различни по 
големина предмети на различни 
дълбочини като отстояването на 
отделните предмети да не бъде 
по- малко от 1 метър при малките 
бобини и на не по- малко от 4 
метра при метровата и 
двуметровата бобина.  

При работа с уреда бъдете 
последователни и записвайте 
всички ваши измервания на 
бележник, като отбелязвате 
мястото и състава на почвата, 
дълбочината на обекта, какъв е 
той и при каква настройка на 
копчетата е локализиран. Колкото 
повече експерименти правите и 
записвате резултатите от това Вие 
ще изграждате своя 
професионален опит.  

 

ЗАРЕЖДАНЕ НА 
БАТЕРИИТЕ:  

Bandito Impulse е снабден с 
акумулаторна батерия, която може 
да се зарежда многократно. Ако в 
процеса на работа светне лампата 
"Low battery", това трябва да е 
сигнал за прекратяване на 
работата и за зареждане на 
акумулаторната батерия. 
Включете жака на зарядното 
устройство в гнездото "CHARGE" 
и включете устройството към 
мрежа от 220V. След няколко часа 
акумулаторът Ви ще бъде зареден. 
Не е необходимо да следите 
зарядното устройство тъй като то 
е с автоматично изключване и 
батерията няма да се повреди, 
независимо колко време ще бъде 
на заряд. По обратния ред 
изключете мрежата от 220V и 
извадете буксата от гнездото 
"CHARGE".  

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: При 
претърсване на различни райони е 
възможно да се натъкнете на 
различни муниции- гранати, 
патрони, снаряди, мини, затова 
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бъдете внимателни при 
разкопаването на всеки един 
засечен обект. Находките трябва 
да бъдат изваждани много 
внимателно и в никакъв случай от 
деца. Производителят и 
търговецът не носят отговорност 
за вашите действия. Не търсете на 
защитени от закона обекти. 
Когато изравяте дупки 
непременно след това ги 
заравяйте. Не унищожавайте 
околната среда. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Система- Пулсова индукция  
• Работна честота- 100Hz  
• Импулсна мощност - 210W  
• Накрайници- за бобината, слушалките и за зареждане  
• Захранващ блок с вграден акумулатор - 12V/2.2Ah  
• Време на работа с едно зареждане- 10-12 часа  
• Автоматично зарядно устройство със светодиодна индикация  
• Време на зареждане -10-12 часа  
• Тест за батерията - Автоматичен контрол чрез свтодиод  
• Размери на уреда- 200 x 160 x 65 mm  
• Тегло нето- 1700 gm  
• Консумация с бобините- 28cm, 40 X 40, 50 X 50 - 130 mA  
• Консумация с бобината- 110 X 110cm - 190 mA 
• Работно напрежение- 12V  

 


