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1. Въведение 
Благодарим Ви, че закупихте 
металотърсач MD-3009. С този 
уред вие имате възможност да 
търсите монети и различни 
метали. За да бъдете максимално 
удволетворени, ние Ви съветваме 
да прочетете настоящото 
ръководство внимателно и да го 
запазите за в бъдеще. 
1.1. За вашия металотърсач.  
Металотърсачът MD-3009 им 
следните характеристики: 
Пълен автоматик: Необходимо 
е само да го включите и да 
започвате работа.  
Без излишни движения: 
Благодарение на вградените 
опции MD-3009 прецизно 
локализира всяка цел и не е 
необходимо движение на апарата 
в различни посоки. 
Без външен кабел: Кабелът, 
свързващ контролната кутия и 
търсещата сода е скрит в долния 
и горния телескоп. 
Извод за слушалки: Могат да се 
използват стерио или моно 
слушалки.  
Сила на звука: Силата на звука 
на микрофона е автоматично 
заложена в паметта на апарата и 

ако използвате слушалки, 
препоръчваме ви да се снабдите с 
активни слушалки /чрез тези 
слушалки вие можете да 
регулирате силата на звука на 
апарата/. 
Тестване на батериите: Дава 
възможност за проверка 
годността на батериите. 
Защита против дъжд: Позволява 
ви да работите и в дъждовно 
време, чрез покриване на 
контролния панел с 
полиетиленовия дъждобран, с 
който е комплектован MD-3009. 
Лесно пригодим телескоп: 
Позволява регулирането на 
положението на търсещата сонда 
на металотърсача. 
Подпора за ръката: Удобна за 
подлакътника. 
Електро захранване: Апаратът 
работи само с две 9 V батерии 
1.2. Етичен кодекс 
• Винаги изисквайте 
разрешение за търсена в частна 
собственост; 
• Не замърсявайте земите, в 
които търсите; 
• Запълвайте отново изкопаните 
участъци; 
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• Спазвайте законите и всички 
нормативни изисквания за 
търсене на обекти в страната, в 
която търсите; 
1.3. Къде може да използвате 
вашият металотърсач? 
• Търсете обекти само във 
вашата лична частна собственост 
или в границите на нечия друга, 
но при предварително получено 
разрешение на собственика й. 
• Не използвайте металотърсача 
за търсене на обекти в пределите 
на археологически обекти. 
•  Преди да 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. 
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2. Части и наименования 
1. Търсеща Сонда 
2. Щифт за контрол на наклона на търсещата сонда 
3. Долен телескоп 
4. Стягаща скоба 
5. Горен телескоп 
6. Контролна кутия 
7. Контрол панел 
8. Извод за слушалки 
9. Подлакътник 
10. Рамо за подлакътник 
11. Ръкохватка 
12. Кутия за батерии 
 

 
 

А- Високо говорител 
Б- Копче за режим „цел” - pinponting 
В- Включване/Изключване, Степен на дискриминация 
Г-Тест на батериите, Регулиране на чувствителност 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdetectors.com


 www.mdetectors.com   MD-3009
 

 
5 

3. Подготовка за работа 
 
3.1. Сглобяване на 
металотърсача: 
3.1.1. Завъртете затягащата 
скоба /4/ по посока на 
часовниковата стрелка, за да се 
отпусне. 

 
3.1.2. Плъзнете горния 
телескоп /5/ към търсещата сонда 
/1/ както е показано със 
стрелката докато се появи 
свързващия жак. Издърпайте 
буксата жака и я го запазете на 
страна. 

 
3.1.3. Извадете свързващия жак 
от ръкохватката /11/. Съединете 
свързващия мъжки и женски жак 
като внимавате да не изкривите 
свързващите крачета. Товастава 
най-лесно, като изравните 
стрелките на двата жака.. 
 

 

 
3.1.4. Плъзнете горния телескоп 
/5/ към контролната кутия /6/. 

 
3.1.5. Завъртете винта, който е 
разположен под контролната 
кутия /6/. 

 
3.1.6. Пригодете долния телескоп 
/3/ така, че като застанете прав с 
металотърсача в ръка,  търсещата 
сонда /1/ да бъде на разстояние 
до 2.60 см. 2-3 см. от земята и 
ръката Ви да се чувства удобно. 

 
3.1.7. Затегнете стягащата скоба 
/4/ в посока обратна на 
часовниковата стрелка. 
3.1.8. Развъртете щифта /2/ на 
търсещата сонда /1/ и нагласете 
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сондата до желания ъгъл. 
Затегнете щифта така, че сондата 
да не може да се движи свободно 
в кръг или настрани. 

 
3.1.9. Развъртете четирите винта, 
разположени в края на 
подлакътника /9/. Нагласете в 
удобна за вас позиция 
подлакътника и накрая затегнете 
винтовете в противоположната 
посока. 

 
3.2. Инсталиране на 
батериите. 
Необходими са ви две 9 V 
батерии /6F22, S006P или 
подобни на посочените/. 
3.2.1. Изклучете апарата, като 
завъртете бутон DISC на 
контролния панел, за да го 
поставите в позиция OFF. 

 
3.2.2. Извадете капачето от 
кутията за батерии /12/. 

 
3.2.3.Поставете 2 нови батерии в 
кутията за батерии /12/. 
Внимателно съединете + към + и 
- към -. 
3.2.4. Поставте обратно капачето 
на кутията за батерии. 
 
ВНИМАНИЕ:  
- Използвайте само нови, 
неупотребявани батерии и винаги 
заменяйте използвайте стари с 
нови!  
- Не смесвайте стари и нови 
батерии, както и различни видове 
батерии /алкални, стандартни, 
презареждащи и др./ или 
презареждащи батерии с 
различна мощност! 
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- Никога не пробвайте да 
зареждате не- презареждащи 
батерии! 
- 9 волтовите батерии тип  6F22, 
S006P обикновено са 
непрезареждащи! 
3.3. ТЕСТ за състоянието на 
батериите 
Необходимо е да тествате 
състоянието на батериите всеки 
път, когато поставяте нови, или 
звукът, който издава апзратът е 
дразнещ, слаб, когато не можете 
да включите апарата, за да 
започнете работа. 

 
За да тествате батериите, 
завъртете бутон “DISC” /копче В/ 
в посока на часовниковата 
стрелка. След това завъртете 
бутона “SENS”/ копче Г / в 
посока обратна на часовниковата 
стрелка докато чуете звук. 
Появата на силен, ясен и чист 
звук показва отлично състояние 
на батериите. Появата на лек и 
слаб звук говори за слаби, 
изтощени батерии, а ако не се 

произведе звук, вие трябва да 
смените батериите. 
 
3.4. Използване на слушалки 
Използването на слушалки 
удължава живота на батериите.  
За да свържете слушалките с 
металотърсача, пъхнете жака на 
слушалките в изхода за слушалки 
на металотърсача. 

 
Забележка: Вътрешният 
микрофон на металотърсача 
автоматично ще бъде изключен, 
когато включите слушалките. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdetectors.com


 www.mdetectors.com   MD-3009
 

 
8 

4. Работа с металотърсача. 
 
4.1. Режими на работа 
Металотърсачът MD 3009 има 
два режима на работа: “Търсене” 
и “Цел” 
• Режим “Търсене”: когато 
включите апарата той се 
настройва автоамтично за работа. 
Апаратът игнорира повечето 
минерали, намиращи се в 
почвата, отхвърля ламаринени, 
железни и други отпадъци и 
работи само, когато движите 
апарата. 
• Режим “Цел”: апаратът работи 
по този модел, когато държите 
натиснат червеният бутон 
“TARGET”. При това положение 
не е необходимо постоянно да 
движите апарата. 
4.2. Режим “Търсене” 
4.2.1. Преминаване в режим 
“Търсене” 
Завъртете контролният бутон 
копче Г SENS до позиция 8. 
Завъртете контролният бутон 
копче В DISC до позиция 2. В 
процеса на работа с 
металотърсача вие сами ще се 
убедите какъв праг на 
чувствителност и на 

дискриминация ще е оптимален 
за конкретната ситуация. 
4.2.2. Основни правила 
 Намалете прагът на 
чувствителност, когато търсите в 
силно минерализирани почви или 
около вас има много кабели, 
радио станции и др., които биха 
могли да объркват апарата. В 
такива райони ви съветваме да 
работите в режим на висока 
дискриминация /напр. бутон 
DISC, сочещ мин. 6/, за да може 
самият апарат да отхвърля 
нежелани обекти и да не ви 
позволява да копаете, заблудени 
от грашни сигнали. 
 В чисти и не силно 
минерализирани почви, 
използвайте режим на ниска 
дискриминация /напр. бутон 
DISC, сочещ мин. 2/. За по-добра 
идентификация на обекти, 
увеличете дискриминацията.  
 Не забравяйте да движите 
апарата, докато работите в режим 
“Търсене”. Движете се бавно, не 
бързайте, движете търсещата 
сонда равномерно над земята. 
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.  
4.3. Режим “Цел” 
4.3.1. Без движение 
Режим “Цел” не изисква никакви 
настройки, никакви движения на 
апарата, разпознава всички 
видове метали и апаратът е по-
чувствителен отколкото в режим 
“Търсене”. Без да движите 
апарата, натиснете червеният 
бутон TARGET и спокойно се 
разхождайте в избраната от вас 
местност. Щом като заровен 
предмет бъде засечен в почвата 
ще чуете звук “биип-биип”. 
Изравяйте почвата малко-
помалко и доближавайте апарата, 
за да следите дълбочината на 
обекта. Когато чуете най-силен 
сигнал вие може да оставите 
апарата на страни и да изкопаете 
открития обект. 
 Ако сигналът е много силен, 
вие можете: да намалите нивото 
на чувствителност; да увеличите 
дискриминацията. 
  Ако сигналът е много слаб, 
вие можете: да увеличите нивото 

на чувствителност; да намалите 
дискриминацията; движете много 
леко напред-назад апарата, 
поставен върху земята. 
4.4. Полезни съвети 
• Използвайте качествени 
слушалки. 
• Упражнявайте се смело и ще 
създадете свой собствен стил на 
работа. 
• Ако срещенете някви 
трудности при работата си, 
прочетете отново този наръчник 
4.5. Грешен сигнал 
4.5.1. Често металотърсача 
може да засече обекти /железни 
кутии, отпадъци/, които много 
наподобяват търсещия от вас 
обект. В такиви моменти, 
апаратът ще издава сигнали, 
които ще ви объркават. За да 
игнорирате тези сигнали, 
раздвижвайте апарата встрани, 
издигайте търсещата сонда 
нависоко. Можете да опитате 
също така и да намалите 
чувствителността.  
4.5.2. Радио и тв вълни могат 
също да объркат апарата. За да ги 
избегнете, преместете се на друго 
място, намалете 
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чувствителнистта, намалете 
скоростта ви на движение. 
4.5.3.  Силно 
минерализираната почва и 
влажният пясък също 
обикновено предизвикват 
статичен и отчетлив сигнал. В 
тези случаи: намалете 
чувствителността или увеличете 
дискриминацията, повдигнете 
търсещата сонда до ниво над 
земята, при което ще изчезне 
сигналът и продължете търсенето 
на такава височина. 
4.5.4.  Ако чуете сигнал, 
наподобяващ две “бипкания” 
едно след друго вие вероятно сте 
попаднали на гвоздей или друг 
дълъг железен предмет. Но 
същия сигнал издава и монета, 
намираща се на много плитка 
дълбочина. В тези случаи, за да 
различите монетата от железния 
предмет, съветваме ви да 
преминете в режим 
дискримаинация, ниво 5. 
Повечето железни предмети няма 
да бъдат улавяни, а сигналът, 
предизвикан от открити монети 
ще бъде ясен и отчетлив. 
4.5.5.  Ако в едната си ръка вие 
носите метален уред, с който ще 

изравяте намерените предмети, 
MD-3009 ще издава звук всеки 
път, когато търсещата сонда се 
доближи до него. Затова: носете 
уреда на гърба си или на колнана 
си. 
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5. Поддръжка 
• Ако не използвате металотърсача за известно време, извадете 
батериите от него; 
• Не излагайте металотърсача на висока температура или на 
изключително ниска. 
• Винаги поставяйте “дъждобрана” върху контролната кутия, когато 
търсите в дъждовно време, в мъгла или прах; 
• Пазете вашият MD 3009 сух и чист. Почиствайте винаги долния 
телескоп преди да го приберете в горното рамо /фигура 1/ пазете 
чисти от пясък и прах гайките, щифтовете. 
 

6. Спецификация 
• Батерии: 2 броя по 9 V; Тип: 6F22; S006P или подобни 
• Изразходвана мощност:  в положение неработещ < = 18 mA;  
      при максимална натовареност < = 50 mA 
• Електрическо захранване: 7 – 9.6 V 
• Честота на работа: 5.5 KHz  
• Чувствителност: Мин. 23 см. /големина на монета от 25 цента 
американски долар 23mm/ 
• Температура: от -10 С до 50 С 
• Размер: 130мм/дължина/х150 мм /ширина/х95 мм /височина/ 
• Нето тежест: 1.3 кг. 
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