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За да можете да използвате максимално дълго и безпроблемно уреда, както и 

да използвате успешно всички негови възможности, прочетете внимателно 
цялата инструкция и спазвайте указанията в нея. 
 
Стандартния комплект на GOLD KING GC3018 се състои от: 

- 24см. водоустойчива търсеща антена  

- контролен блок  

- стрелкови индикатор 

- метална носеща щанга с ръкохватка и подлакътник 

- долна рейка с пластмасов болт за фиксиране на антената 

 

Сглобяване на уреда: 
       Сглобява се носещата щанга, като се вкарва долната част в горната като се 

избира желаната дължина на цялата конструкция Поставя се долната част на 

носещата щанга с отвора между ушите на антената и се затяга пластмасовия болт, 

като се избира положението на антената да е паралелно на земната повърхност. 

Не презатягайте пластмасовите болт и гайка, прекалено много!  Кабела на 

антената се навива плътно около носещата щанга и се включва към буксата на 

контролния блок. При включване на кабела на антената към контролния блок, 

затегнете добре металната гайка  на куплунга към буксата на кутията. При 

изключване развийте гайката докрай и издърпайте куплунга, без да дърпате или 

усуквате кабела на антената. Така ще предпазите кабела и проводниците в него от 

прекъсване или късо съединение. 

 
Инсталиране на батерии. 

Използвайте само качествени батерии, за препоръчване алкални. Така ще можете 

да използвате максималните възможности на уреда и да работите с него 

максимално дълго време. 

Използвайте батерии само от един тип, не смесвайте стари и нови 

батерии, както и обикновенни и алкални. 
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Убедете се, че потенциометъра “VOLUME”  е в положение “POWER OFF”. Развийте 

двата винта от задната страна на контролния блок, но не докрай, а колкото да се 

освободи задния капак. Издърпайте кутията 

за батериите и отворете капака и с повдигане и издърпване. Поставете 8бр. 

батерии тип АА като спазвате означенията за “+” и “-“ ! Затворете кутията с 

батериите и я поставете обратно на мястото и. Поставете задния капак на 

контролния блок и затегнете двата винта. 

 
GOLD KING GC3018 има 2 основни режима на работа: 

“ALL METAL” – общ режим на работа за всички метали с ръчен земен баланс . 

“DISCRIMINATION” – режим на избирателно дискриминиране на металите и 

същевременно автоматичен замен баланс. 

 

GOLD KING GC3018 има следните органи за управление:  

“GND BAL” (Ground Balance) – потенциометър за настройка на земния баланс в 

режим “ALL METAL”. Положение “Р” е най често използвано за повечето видове 

почви. 

“TUNE” – потенциометър за настройка на прага на сработване на звука в режим 

“ALL METAL” 

“SENSITIVITY” – потенциометър за на стройка на чувствителността. Активен е и в 

двата режима - “ALL METAL” и “DISC” 

“DISC” – потъенциометър за на стройка на дискриминацията. С него могат да се 

елиминират нежелани метални обекти така, че да не се чува звук от тях. 
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“THRESHOLD” – потенциометър за елиминиране на външни смущения. Активен е 

само в режим “DISCR” В крайно дясно положение чувствителността на уреда е най 

висока . 

“VOLUME” – потъенциометър за регулиране на силата на звука. Активен е само в 

режим “DISC”. 

“Low Bat” – индикатор за изтощени батерии. Светва когато напрежението на 

батериите е под 9,8V. 

“HEADPHONE” – букса за включване на стерео слушалки със жак 6,3мм. 

“Toggle switch” – 3 позиционен превключвател. Служи за превключване между 

режимите “ALL METAL” и “DISC”, както и за балансиране на уреда в режим “ALL 
METAL” – (задно положение) 

 
Стрелкови индикатор – показва вида на метала в режим “DISC” или силата на 

сигнала (евентуалната дълбочина на засечения метал) в режим “ALL METAL” 

    1. Включване и работа с уреда в режим “ALL METAL”.: 
   1.1. За да работите в режим “ALL METAL”, 3 - позиционния превключвател 

(спусъка) на дръжката трябва да е в средно положение. 
   1.2. Търсещата сонда се приближава към повърхността на земята, като се 

внимава в обсега и да няма метални предети. Включва  се  уредът от “POWER” и 

се установява желаната сила на звука. 

   1.3. Извършва  се  настройка  на  прага на звука  с  потенциометъра  "TUNE" така, 

че  при липса на метал около търсещата сонда,  уреда  да  е  настроен  на   

границата  на звука, да се чува леко жужене. Колкото "TUNE" е по-намален, 

толкова по-малка е чувствителността.  

http://www.MDETECTORS.COM


WWW.MDETECTORS.COM 

 5 

   1.4. В режим “ALL METAL” уреда трябва да бъде настроен ръчно към 

повърхността на земята. Поставете потенциометъра “GND BAL” в положение “Р” и 

дръпнете назад спусъка (към дръжката). След това приближете търсещата сонда 

към  повърхността на земята до около 2см. Ако звука не се промени при 

движението на сондата към земята, уреда е балансиран и готов за работа.  Ако при 

приближаването на сондата към повърхността на земята звука се усилва, 

повдигнете търсещата сонда на около 20см. над земята и завъртете 

потенциометъра “GND BAL” наляво (в посока обратна на часовниковата срелка) и 

друпнете спусъка назад към дръжката. Ако при приближаването на сондата към 

повърхността на земата звука намалява (заглъхва), завъртете потенциометъра 

“GND BAL” надясно по посока на часовниковата стрелка. Отново приближете 

сондата към повърхността на земята и следете звука. Това се повтаря докато звука 

спре да се променя при движението на синдата нагоре-надолу в границите около 2-

20см. от повърхността на земята – фиг.1 

2 - 20cm.

q

q

        фиг.1  
 
Това е нулевото положение, при което земята не оказва влияние върху нормалната 

работа на уреда и в това положение не се чува никакъв звук при приближаване на 

търсещата сонда към земята. Ако тази настройка не е извършена правилно уреда 

ще издава звук дори и без да има метал под сондата, вследствие на 

минерализацията на почвата. Внимавайте по време на балансиране към земната 

повърхност, да няма някакъв метален обект под търсещата сонда. В такъв случай 

при всяко приближаване на антената към повърхността на  земята, уреда ще 

издава звук независимо от положението на “GND BAL”. В такъв случай се 

преместете на друго място за да може уреда да се балансира нормално. 

Когато уреда е балансиран правилно към условиятя на почвата, можете да сте 

сигурни че той ще издава звук  единствено  когато  антената  преминава  над  

метален  обект!  
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При засичане на метален обект уреда ще издаде звук и същото време стрелковия 

индикатор ще се отклони в дясно в зависимост от силата на метала.    

Възможно при силно минерализирана и влажна почва уреда да се балансира 

трудно и да издава да издава звук при всякакво положение на “GND BAL”. За да се 

избегне това, може да се намали прага на звука “TUNE”, но при това ще намалее 

дълбочината на търсене. Затова е препоръчително в такива случаи да се работи в 

режим “DISCR”.  

 

 2. Работа с уреда в режим “DISC”. 

   - За да работите в режим “DISC” поставете 3-позиционния превключвател в 

положение напред – към търсещата сонда. В тожи режим не е нужно да се правят 

кавито и да е настройки за балансиране към средата където ще се работи. Трябва 

да се има в предвид, че при много силно минерализирана и влажна почва е 

възможно реалната дълбочина на работа да е по-малка от максималната 

възможна. За предпочитане е да се работи когато почвата е суха! При този режим 

потенциометъра “GND BAL” не работи, т.е. няма значение в какво положение се 

намира! 

  Винаги опитвайте да настроите уреда към почвата, първо в ръчен 
режим в “ALL METAL”, а ако е трудно да се балансира, преминете в 

автоматичен режим “DISC”. 
 Ръчния режим е подходящ за работа при суха, песъчлива или еднородна почва, 

когато сигнала от нея не е голям и уреда може лесно да се балансира към нея.  

Автоматичен режим на балансиране е за предпочитане, когато сигнала от почвата 

е значителен или се променя в големи граници и е трудно да се балансира в ръчен 

режим, а също и при наличие на орудени камъни, гранит, глина, шлака, огнища, в 

замърсени райони с много железни отпадъци или при наличие на външни 

електромагнитни смущения. Ако все пак има нежелани сигнали от силна 

минерализация на почвата, намалете стойността на “THRESHOLD” или повдигнете 

търсещата сонда на по-високо разстояние от земята, докато изчезнат фалшивите 

сигнали. 
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Ако по време на работа в близост има смущения от външни източници – други 

уреди,  силови кабели, мрежи далекопроводи или радарни станции, намалете 

чувствителността на уреда от “SENSITIVITY” а също и от “THRESHOLD”  ако 

работите в режим “DISC”. 
           
           3. Потенциометъра “DISC” служи за настройка на степента на различаване 

на металите. В положение “0” уреда отхвърля железните обекти – не издава звук, 

а за всички останали включително фолио – висок тон. За да се елиминира фолиото 

и някои сплави, трябва “DISC”  да се завърти към  “4” или “6”. Така уреда ще 

реагира само на чисто цветните метали като монети и пръстени, а на различните 

сплави, фолио, капачки и др. няма да има сигнал. 

       При засичане на немагнитен (цветен)  метал се чува звук и стрелковия 

индикатор показва приблизително вида на метала., а при магнитен (черен метал ) 

не се чува звук и стрелковия индикатор стои в положение “0”! Това е много удобно 

за работа  в  замърсени  местности  с  железни  отпадъци.  

Възможно е показанието на стрелковия индикатор да се колебае ако в обхвата на 

търсещата сонда има два различни метала. 

       Уреда работи в режим движение, т.е. реагира на метален предмет намиращ се 

в земята само когато размахвате сондата над него. След като вече е засечен 

метален обект, най добрия начин да се определи точното му местоположение е да 

се движи търсещата сонда над обекта в 2 перпендикулярни посоки под формата на 

кръст -  фиг.2  Уреда ще издава звук само когато сондата преминава точно над 

обекта. 

фиг.2 
Винаги  дръжте  търсещата  сонда  паралелно на земната повърхност  възможно 

най-близо до нея (фиг.3). Повдигането намалява  дълбочината на търсене. Докато 
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търсите  размахвайте равномерно сондата  пред  Вас. Тя  трябва да се движи с 

равномерни и плавни движения (фиг.4). Прекалено  бързото или много бавно  

движение може  да  доведе  до намаляване  дълбочината на търсене, особенно  за  

по-дълбоките дребни предмети. 

                      Неправилно                               Фиг.3                             Правилно 
 
 

Фиг.4 
 
4.  Дълбочината  на  откриване  зависи  от  следните  фактори : 

- размера, формата и разположението  на предмета в земята. Колкото по-голям е, 

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 се настройва апарата. При влажна среда, уреда се 

настройва по-трудно, но дълбочината на откриване е по-малка, заради по-голямата 

проводимост на почвата! Под камъни, сух пясък или в глинен съд , метали се 

откриват по-добре, отколкото в прясно разкопана  пръст !!! 

-  колкото  по-дълго  е  престоял  предмета  в  земята,  толкова  по-лесно  е  да  

бъде  открит. Колкото  по-отдавна  е  заровен  предметът,  толкова  по-добър е 

контакта с почвата и може да бъде засечен по лесно. 
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-  от вида на използваната търсеща сонда. 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. 

 

5. Работа със слушалки. 

При използване на слушалки, слабите и дълбоки сигнали се чуват по-добре. 

Използвайте слушалки със 6,3мм стерео жак. При включване на слушалките, се 

изключва вътрешния говорител и звука ще се чува само в слушалките. 

Използвайте потенциометъра “VOLUME”, за да настроите желаната сила на звука. 

 

6. Ако по време на работа започне да свети червения светодиод на контролния 

блок  с надпис “LOW BATT” това е сигнал, че трябва да се сменят батериите. Ако 

продължите да работите при мигащ светодиод, е възможно да намали 

дълбочината на търсене, да се обърка различаването на металите и изобщо уреда 

да започне да работи некоректно! 

Забележка : 

    Ako  се  включва  уреда  в стаи  и  помещения ,  около  него   не   трябва 
да  има работещи електроуреди  и  особено  телевизор ,  защото   
излъчването  от  високото  напрежение  на телевизора предизвиква 
смущения (обикновено се чува пулсиращ накъсан звук). Не използвайте 
мобилни телефони по време на работа с уреда! 
 

7. Възможни проблеми при експлоатацията на GOLD KING GC3018:  
   1. При включване на уреда не се чува звук, червения светодиод с надпис “LOW 

BATT” не свети, няма никаква индикация че уреда е включен.  Възможо е: 

     - батериите да са изтощени прекалено много (обикновенно след дълъг престой). 

Сменете батериите с нови. Ако проблемът не се реши, се обърнете към сервиза 

(офиса) на фирмата производител или местния дистрибутор 
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      - да има нестабилен контакт между батериите в кутията. Ако е прекъсната 

връзката помежду им, практически уреда ще е без захранване.  

    2. Дълбочината на работа е значително по-малка от нормалната. Възможно е: 

     - батериите да са изтощени – обърнете внимание дали не свети псветодиода с 

надпис “LOW BATT”. 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. Възможно е след продължителна работа 

и многократно включване и изключване на куплунга на кабела към буксата на 

кутията да се влоши контакта между тях. При наличие на нечистотии, прах или 

влага. почистете 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. 

 

a  Търсещата сонда е капсулована и водоустойчива, но контролния блок не е и 

винаги го предпазвайте от влага и дъжд! 

a  Не оставяйте уреда на пряка слънчева светлина при високи температури, а 

също и б влизост до отоплителни уреди! 

a   След всяко използване почиствайте уреда от прах, влага и нечистотии. 

a  По време на търсене предпазвайте сондата от остри камъни, дънери и 

други твърди предмети.  

a  Не замърсявайте природата и винаги запълвайте изкопаните дупки! 

 

Производителя (търговеца) не носи отговорност, ако използвате уреда в 

нарушение на законите, на археологически или забранени за търсене обекти, 
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както и в частна собственнот без знанието или разрешението на 

собственника. 
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