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РЪКОВОДСТВО 
 
ПИНПОИНТЕР ДЕТЕКТОР MD-2002 
 
 
 
 ИНСТРУКЦИИ 
 
С вашият MD-2002 пинопоитер детектор, вие имате възможност да да локализирате 
мястото на много трудно уловими метали, като: малки монети, реликви, 
скъпоценности, злато, сребро и др., загубени в пясък, дълбоки дупки, торф и т.н. Когато 
издирвате подобни метали с различни метал детектори, MD-2002 ще ви бъде от голяма 
полза, за да си спестите много време и усилия. 
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Аудио и визуален дисплей 
Индикатор за включване 
Светлинен индикатор за открит обект 
Функция яувствителност 
 
 НАЧИН НА РАБОТА 
 
 Преди да започнете работа, трябва да настроите нивото на чувствителност 
“критичният звук”. Поставете в батерията – апаратът работи с една 9 V ричарджъбъл 
батерия. Включете малкият черен бутон до батерията в положение ОN /ако искате 
апаратът да сигнализира със звук/ или оставете бутона в положение OFF /ако не 
желаете апарата да издава звук/. Натиснете и задръжте бутона PRESS ON HOLD – 
светва червената лампичка, индикатор за чувствителността на апарата, разположена 
бутон и апарата издава специфичен звук. Завъртете бавно черният ключ /разположен е 
в горната част на апарата, до антената/ до момента в който индикатора за 
чувстителност промени цвета си до зелен и звукът изчезне. 
 По време на търсене, дръжте бутона PRESS ON HOLD постоянно натиснат и 
движете апарата около мястото, в което считате, че се намира търсеният от вас предмет. 
Когато бъде открит търсеният метал, светлината на лампичката се променя от зелена в 
червена и апарата издава характерният звук. 
 Промяна в температурните условия и изтощаването на батериите могат да 
причинят промана в настроената чувстителност. В тези случаи е необходимо 
пренастройване на “критичният звук” от време на време. Чувствителността на 
детектора е различна в зависимост от големината на метала и от това дали съдържа 
желязо /желязо, стомана, чугун / или не съдържа желязо /злато, сребро, месинг, мед/. 
 
 ВНИМАНИЕ 
 
 Натискайте бутона PRESS ON HOLD само с долната част на палеца. Не го 
натискайте с нокът, защото мижете да го уредите. 
 Пинпонтерът не е водоустойчив, така че пазете го от дъжд, роса, влага и мъгла. 
 Внимателно поставяйте батерията като съблюдавате съответствието на 
полюсите -/+. Ако не използвате апарат дълго време, извадете батерията. 
 Когато не използвате апарата, съхранявайте го на сухо и нормално топло място. 
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 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Сила:    9V стандартна/ричарджъбъл батерия 
 
Честота на работа:  90KHz 
 
Честота на звука:  2.3KHz 
 
Кансумация   50mA 
 
Температура:   -5C до +55C 
 
Тегло:    170g/120g 
Размери:   18 см /дължина/ Х 6.5 см /широчина/ Х 2.2 см /височина/ 
 
             
 
 
 


