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Въведение 

 
Gold Fish 2 е професионален металотърсач от ново поколение 

системи, работещи на принципа PI (Pulse Induction).  Дългогодишният 
опит на авторите на Gold Fish 2  , качествените компоненти използвани 
за производството му, както и схемното решение базирано на лидера в 
тази област – Pulse Star 2, спомогна Gold Fish 2  да се превърне в един 
от най-чувствителните металотърсачи на пазара в момента.  
Принципа Pulse Induction позволява да се постигнат големи дълбочини 
на проникване, възможност за елиминиране на дребни нежелани 
предмети, като едновременно с това се отстраняват нежеланите ефекти 
от минерализирани почви. Gold Fish 2 е идеален професионален 
металотърсач, който може да открие дълбоко заровени съкровища, дори 
и в райони с висока минерализация, високо ниво на промишлените 
шумове и други неблагоприятни условия! Едновременно с това се 
осигурява еднакво добра дълбочина на детекция както за черни така и 
за цветни предмети. Вградените системи за адаптация към земните 
условия на Gold Fish 2 се грижат той да работи на максимална 
чувствителност и без промяна на звуковият фон дори и при промяна 
степента на минерализация на почвата или евентуална температурна 
промяна. Всичко това превръща Gold Fish 2 в детектор от типа “TURN & 
GO” – т.е металотърсач, който изисква минимални настройки и грижа от 
страна на потребителя!  
 
Стандартно оборудване: 
   

• Електронен блок Gold Fish 2   с вграден акумулатор 12V @ 2,3Ahr 
• Интелигентно зарядно устройство 
• Търсеща сонда 1x1 m, разглобяема 
• Инструкция за работа (на български или английски) 

 
 
 
Желаем на всички потребители на Gold Fish 2  много късмет и 
наслука! Ще се радваме да получим вашето мнение или въпроси 
на адрес: 
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1. Принцип на работа 

 
Gold Fish 2 е професионален металотърсач от ново поколение системи, 
работещи на принципа PI (Pulse Induction). Използването на 
металотърсача с голяма търсеща антена (1x1 m или 2x2 m) позволява 
да се постигне голяма дълбочина на проникване и бързо сканиране на 
голяма площ. Принципа Pulse Induction има няколко преимущества. 

• Търсещата антена не е част от резонансна схема (както е при 
всички монетни апарати), което позволява антената да има 
произволна форма и размер. 

• Дребни, нежелани предмети могат да сe филтрират, така че да не 
предизвикват сигнал 

• Приемната и предавателната фаза са разнесени във времето, 
което спомага да се реализира висока чувствителност, сравнение 
с монетните металотърсачи.  

По време на работа с металотърсача се извършват два периодични 
процеса: излъчване и приемане. Двата процеса са описани по долу.  
 
 
Фаза на излъчване 
 
Токов импулс с големина 20 А, преминава през търсещата антена за 
кратък интервал от време. След прекратяването на импулса в металният 
предмет, намиращ се в близост до търсещата антена се създават 
вихрови токове, който зависят от типа на метала, формата и 
ориентацията му . След кратък интервал от време търсещата антена се 
превключва към приемната част. 
 
 
 
 
Фаза на приемане 
 
Създадените по време на излъчващата фаза вихрови токове, 
произвеждат вторично магнитно поле. Това магнитно поле индуцира 
напрежение в търсещата антена. След усилване, формиране и 
логаритмуване на този сигнал в електронният блок на Gold Fish 2, 
приетият сигнал се визуализира чрез стрелкови индикатор и звукова 
индикация.  
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Fig. 3: Фаза на приемане   Fig. 2: Фаза на предаване 
 

 
 
 
 
 
2 Управление 

 
VOLUME 
С този потенциометър Вие можете да регулирате желаната от Вас сила 
на звука. В положение 1 – тя е минимална, а в положение 9 – тя е 
максимална. Едновременно с това при завъртане на потенциометъра до 
крайно ляво положение (позиция 0), металотърсача се изключва! За 
комфортна работа се препоръчва положение 7 или 8 на 
потенциометъра.  
 
 
TUNE 
С този потенциометър Вие можете да регулирате желаната от Вас 
честота на фона на металотърсача. Опитните потребители предпочитат 
да се установи честота на фона няколко удара за секунда. Счита се че 
при тази настройка човешкото ухо има най голяма динамика на 
възприемане.  
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DELAY 
С този потенциометър Вие можете да регулирате чувствителността на 
металотърсача , както и да регулирате степента на селекция за дребни 
предмети. В положение , когато зеленият светодиод промени 
състоянието си и започне да свети постоянно (обикновено около 
позиция 7 или 8), означава че металотърсача е настроен на  
максимална чувствителност и е способен да детектора дребни 
предмети. Препоръчваме на потребителите да работят в този режим, 
след като са свикнали с  металотърсача! В интервала от 4 до 1 
чувствителността на металотърсача е леко намалена за средни и големи 
предмети, но значително намалена за дребни предмети. Препоръчваме 
този режим на работа за начинаещи потребители, и в райони с 
повишена минерализация! В интервала 5 до 7 металотърсача има силно 
намалена чувствителност към малки и средни предмети. Използва се за 
локализиране на големи предмети! 
 
POWER 
С този ключ можете Вие можете да избирате мошноста и 
чувствителността на металотърсачът. В положение ‘MAX’ 
металотърсачът работи на максимална мощност. В положение ‘MIN’ 
металотърсачът работи на понижена мощност.  
Препоръчваме на всички нови потребители да започнат работата 
си в степен ‘MIN’ докато овладеят начина на работа. Този режим 
се препоръчва и когато почвата е силно минерализирана или 
замърсена (зеленият светодиод свети постоянно при всякакви 
положение на потенциометърът ‘DELAY’). Преминаването от 
една степен на друга е свързано с нова настройка на 
потенциометрите ‘DELAY’ и ‘TUNE’. 
 
SIGNAL METER 
Това е логаритмичен индикатор за нивото на сигнала. Използва се 
локализиране на метала съвместно с звуковият сигнал. 
 
ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД 
Този светодиод свети при положение че металотърсача е включен към 
автоматичното зарядно устройство и в момента се зарежда. След 
завършване на зарядният процес, автоматичното зарядно устройство се 
изключва и светодиодът изгасва. Апарата е зареден и готов за работа ! 
 
ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД 
Нормалното състояние на този светодиод е той да мига. Това означава 
че металотърсача е в работен режим и всички системи работят 
нормално. Това състояние се настройва с потенциометърът DELAY 
(обикновено между 7 и 8 когато преминава от мигащо в светещо 
състояние). Апарата е готов за работа ! Ако с течение на времето този 
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светодиод изгасне постоянно, означава че акумулаторът трябва да се 
зареди ! 
 
 
 
COIL/CHARGER 
Това е съединител за включване на търсещата антена към 
металотърсача. Той  се използва и за зареждане на металотърсача, като 
в този случай в него се поставя буксата от автоматичното зарядно 
устройство. В новите модификации, е предвиден отделен съединител за 
зарядно устройство. 
 
 
 
3 Дълбочина на детекция 

 
Посочените тестове са въздушни, направени с рамка 1x1 метър, в 
положение на максимална чувствителност!  
 
 
 
Обект Дълбочина 
  
CocaCola (0.33 литра) Approx. 59" (145 cm.) 
Nes Café (50 грама) Approx. 67" (170 cm.) 
Туба бензин 20 литра Approx. 95" (240 cm.) 
 
Максимална чувствителност – 235" (600 cm) 
 
Посочените дълбочини могат да бъдат по големи, ако обекта е престоял 
дълго време под земята! 
 
 
 
4 Подготовка за работа  

 
 
След като се запознахте с принципа и възможностите на Gold Fish 2, 
можете да пристъпите към настоящата инструкция за работа с 
металотърсача. 
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• Сглобете търсещата антена  
1. поставете разглобената антена върху земята и съединете четирите 

места означени с червени точки към прилежащите тръби. 
2. свържете кабела от търсещата антена към Gold Fish 2 в 

съединителя COIL и го завийте в дясна посока. 
3. Вдигнете търсещата антена на разстояние 15-20 cm от земната 

повърхност и по възможност я носете успоредно към нея. 
 

Внимание, при следващите действия е необходимо операторите  
на Gold Fish 2 да нямат метални предмети по себе си (като метал 
в обувките, оръжие, ...) 
 
 
 
 
 
 
 

• Включване на Gold Fish 2  
 
1. Завъртете копчето "VOLUME" за да включите металотърсача и да 

настроите комфортна сила на звука. Обикновено това е позиция 7 
или 8. 

2. Завъртете копчето "DELAY" до положение в което зеленият светодиод 
престане да мига и започне да свети ярко. Точно в тази позиция 
металотърсача гарантира максимална чувствителност както за 
големи така и за дребни предмети. Този режим се препоръчва за 
напреднали потребители! В зависимост от минерализацията на 
земята тази позиция е в интервала 5-7. В случай, че почвата е силно 
минерализирана или пък желаете обемна селекция (отстраняване на 
дребни предмети) завъртете копчето DELAY наляво от тази позиция 
При тази настройка е важно под търсещата антена да няма 
метален предмет (обикновено в този случай зеленият 
светодиод не изгасва в никое положение на копчето  DELAY )!  

3. Сега може да настройте удобен праг на звука с копчето "TUNE" 
(обикновено опитните търсачи предпочита няколко пукания за 
секунда).  

4. Ако сте нов потребител или работите над силно-минерализирана или 
замърсени почви, Ви препоръчваме да работите с понижена мощност 
на металотърсачът (положение MIN на превключвателя POWER) 

 
Апарата е готов за търсене и гарантира безпроблемна работа с часове, 
без да е необходимо да настройвате каквото и да е! Системите 
елиминират евентуалните шумове, смущения, минерализация на земята 
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автоматично и поддържа постоянен праг на звука, което винаги Ви 
гарантира максимална чувствителност на металотърсача ! 
 

Изгасването на зеленият светодиод Ви сигнализира за изтощена 
батерия. Необходимо е да изключите металотърсача и в конекторът за 
антена да включите зарядното устройство. Червеният светодиод 
индицира процеса на заряд. След няколко часа (ускорен заряд) - 
батерията е заредена и червеният светодиод угасва ! 

Внимание ! Винаги изключвайте Gold Fish 2  след работа. 

 

 

 

На следните фигури е показана реакцията на Gold Fish 2 при малки 
(Фиг.4) средни (фиг.5) и големи предмети (фиг.6). 
 

  Fig. 4    Fig. 5    Fig. 6 
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6 Технически характеристики 
 
Електрически данни 
Ел. Захранване - акумулатор 12 volts, 2.3 amp hours 
Консумация - 120mA (без звуков сигнал) 
Време на работа с едно зареждане - 18 hours 
Време за заряд – 5 часа мах. 
Работна температура – 0...55 градуса 
 
Размери 
Електронен блок 165 x 70 x 190 mm (6.5" x 2.7" x 7.5") 
Търсеща антена approx. 1100 x 200 x 200 mm (41" x 8" x 8") 
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Гаранционна карта 
 
Гаранционна карта      №__________ / Дата_______________ 
 
Потребител: _________________________________________ 

 
Гаранционен срок: 12 месеца 

 
 Продукт: металотърсач GOLD FISH 2 PRO (включва комплект : 
електронен блок Gold Fish 2 PRO, акумулатор 12V/2,3Ahr, автоматично 
зарядно устройство, разглобяема антена 1x1 метра.) 
  

Сервизен център: гр.София , кв. Изток, ул. Тодор Стоянов 1, 
тел. 0888 7899931  
 
 
1. Горната стока е под стандартна гаранция. В случай на проблем, 
Потребителят е задължен незабавно да изключи изделието съгласно 
инструкциите за употреба, да уведоми сервизния център. 
 
2. Потребителят доставя и след ремонт получава съответното изделие в 
сервизната база.  
 
3. Гаранцията отпада в следните случаи: 
a. Ако потребителят не може да представи надлежно попълнена 
гаранционна карта за изделието или представената е недействителна. 
b. Когато изделието е отваряно, разглобявано или е правен опит за 
ремонт или промяна на конструкцията му от лица извън сервизния 
център. 
c. Когато не са спазени условията за експлоатация, поддръжка и 
съхранение на изделието, посочени в упътването му за употреба. 
d. Когато изтече гаранционния срок 
 

 
Описание на гаранционни проблеми 

 
No / Дата  
 

Описание на проблема Решение 
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Подпис: ___________ 
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