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1. Въведение 
Благодарим Ви, че закупихте 
металотърсач MD-3009A. 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. 
Металотърсача MD-3009A е 
проектиран по напреднала 
международна технология и е 
направен от висококачествени 
компоненти. Много е популярен 
поради отличните си 
характеристики: добра 
дълбочина на търсене, устойчива 
система за търсене без движение 
и точно позициониране на обекта 
/pinpointing/, отчетливо 
различаване на обектите и лесна 
употреба. 
 
1.1. За вашия металотърсач.  
Металотърсачът MD-3009A имa 
следните характеристики: 
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/. 
Звукова и светлинна 
индикация: аларменият сигнал 
се възпроизвежда едновременно 
от високоговорителя и от 
светлинния индикатор. 
Защита против дъжд: Позволява 
ви да работите и в дъждовно 
време, ако покриете контролния 
панел. 
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. 
Апарата има и вход за външно 
захранване. 
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ВНИМАНИЕ: 
НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ЗАРЯДНИ 
УСТРОЙСТВА В БУКСАТА ЗА 
ПОДАВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ 
ВЪНШЕН ИЗТОЧНИК /ОТЗАД 
НА КОНТРОЛНИЯ БЛОК/. ОТ 
ТУК НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАРЕЖДАТ БАТЕРИИТЕ. 
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, 
ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЩЕТИ СА ЗА 
ВАША СМЕТКА. 
 

 
1.2. Етичен кодекс 
• Винаги изисквайте 
разрешение за търсена в частна 
собственост; 
• Не замърсявайте земите, в 
които търсите; 
• Запълвайте отново изкопаните 
участъци; 
• 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. Подвижен телескоп 
4. Заключваща муфа на дръжката (за нагласяне дължината на 
подвижния телескоп) 
5. Табло с индикатори за включване и високоговорител 
6. Копче за включване и настройка на звука 
7. Бутон за пренастройка /настройките се правят само при натиснат 
бутон/ 
8. Високоговорител 
9. Превключване на видовете дейност- Ground Balance/Discrimination 
10. Копче за настройка на функциите в Ground Balance/Discrimination 
11. Обвивка за ръкохватка 
12. Затягящ болт 
13. Букса за слушалки 
14. Подложка за ръка 
 15. Букса за външно захранване /не правете опит за презареждане на 
батериите през този вход/ 
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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 подвижния 
телескоп /3/ 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. Съединете свързващия 
мъжки и женски жак като 
внимавате да не изкривите 
свързващите крачета. Това става 
най-лесно, като изравните 
стрелките на двата жака. 
 

 

След включване на буксите и 
сглабяне на апарата, в процеса на 
работа при по-силно изтегляне на 
подвижния телескоп е възможно 
незабелязано да си откачат 
буксите. Това ще доведе до 
прекъсване на работата, като се 
издава равномерен безконтролен 
звук. В този случай, трябва да ги 
свържете отново и да разтеглите 
ръчно спираловидния кабел. 
3.1.4. Плъзнете горния телескоп 
/3/ към контролната кутия /5/. 

 
3.1.5. Завъртете винта, който е 
разположен под контролната 
кутия /5/. 

 
3.1.6. Пригодете долния телескоп 
/3/ така, че като застанете прав с 
металотърсача в ръка, търсещата 
сонда /1/ да бъде на разстояние 
до 8-10 см. от земята и ръката Ви 
да се чувства удобно. 
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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 
сондата до желания ъгъл. 
Затегнете щифта така, че сондата 
да не може да се движи свободно 
в кръг или настрани. 
 
3.2. Инсталиране на 
батериите. 
Необходими са ви две 9 V 
батерии /6F22, S006P или 
подобни на посочените/. 
3.2.1. Изключете апарата, като 
завъртите бутон TUNE на 
контролния панел, за да го 
поставите в позиция OFF. 
3.2.2. Извадете капачето от 
кутията за батерии /5/. 
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! 
- Никога не пробвайте да 
зареждате не-презареждащи 
батерии! 
- 9 волтовите батерии тип  6F22, 
S006P обикновено са 
непрезареждащи! 
 
ВНИМАНИЕ: 
НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ЗАРЯДНИ 
УСТРОЙСТВА В БУКСАТА ЗА 
ПОДАВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ 
ВЪНШЕН ИЗТОЧНИК /ОТЗАД 
НА КОНТРОЛНИЯ БЛОК/. ОТ 
ТУК НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАРЕЖДАТ БАТЕРИИТЕ. 
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, 
ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЩЕТИ СА ЗА 
ВАША СМЕТКА. 
 
 
3.3. Използване на слушалки 
Използването на слушалки 
удължава живота на батериите. 
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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. 
 
3.4. Функциите на всеки 
контролен бутон: 
 
- Бутон за пренастройка(7): често 
ще ви се налага да натискате 
бутона за пренастройка по време 
на настройка и работа с 
металотърсача. Натискайки го и 
пускайки го, запаметяващото 
устройство на металотърсача ще 
запамети работния статус, така 
че той да може да постигне 
максимална ефективност. 
- Копче за включване и 
настройка на критичната точка 
на звука(6): въртейки копчето по 
посока на часовниковата стрелка, 

ще чуете щракащ звук. В същото 
време зелената лампичка светва, 
което означава, че 
металотърсачът е включен. 
Завъртете копчето на положение 
“OFF”, за да изключите апарата 
след като сте намерили нещо. 
Включете металотърсача и 
натиснете бутона за 
пренастройка, след това 
завъртете “настройката на звука” 
по посока на часовника, 
звуковият сигнал ще се повишава 
малко по малко, настройте го 
докато не чуете звук подобен на 
“Уанг Уанг”, който е наречен 
критичен звук. Тогава 
металотърсачът е с най – добра 
чувствителност. След 
настройката на “критичен звук” 
отпуснете бутона за 
пренастройка. Сега апаратът е 
готов за работа. 
- Бутон за превключване 
видовете дейност(9): този бутон 
има две състояния: GROUND 
BALANCE и DISC’N.  

 
Ако бутонът е в позиция 
GROUND BALANCE, 
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металотърсачът ще дава сигнал 
за всякакъв вид метал и ще може 
да елиминира “ефекта на 
минерализация на почвата”. Ако 
копчето е в позиция DISC’N, 
металотърсачът ще може да 
разграничава различните видове 
метали. 
- Копче за настройка на 
функциите(10): копчето за 
настройка на функциите е 
предназначено да работи заедно с 
бутона за превключване на 
дейностите и има скала от 0 до 
10. На позиция GROUND 
BALANCE, металотърсачът 
може да елиминира “ефекта на 
минерализация на почвата”; ако 
настроите този въртящ се бутон 
на тази дейност, металотърсачът 
ще може да разграничава 
различните видове метали. 
 
 
4. Работа с металотърсача. 
 
След поставяне на батериите и 
включване(6), апаратът е готов за 
работа. Докато търсите, дръжте 
търсещата сонда на разстояние 8 
-10 см от земята, успоредно на 
земната повърхност. Не 

повдигайте сондата прекалено 
високо, защото ще се намали 
дълбочината на търсене 
(откриване на металите). 
 
- Режим GROUND BALANCE:  
 
в това състояние, металотърсачът 
може да елиминира “ефекта на 
минерализация на почвата” и има 
по – добра дълбочина на търсене 
(откриване на металите), така че 
този режим на работа е често 
избиран и при вътрешно и при 
външно търсене. Когато 
търсещата сонда е върху метален 
предмет, металотърсачът издава 
непрекъснат звук и светлинната 
индикация също отразява това. 
За да настроите металотърсача за 
дейност GROUND BALANCE 
действайте по следният начин: 
1). Превключете копчето за 
дейността(9) на GROUND 
BALANCE. 
2). Завъртете копчето за 
настройка на функциите на 5. 
3). Вдигнете търсещата сонда на 
разстояние 70 – 80 см от земята. 
4). Натиснете бутона за 
пренастройка (7), настройте на 
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критичен звук и отпуснете 
бутона. 
5). Върнете търсещата сонда на 
разстояние 10 – 15 см от земята. 
Ако критичният звук се 
повишава, моля вдигнете 
търсещата сонда и натиснете 
бутона за пренастройка (7), 
завъртете настройката на 
функциите (копче 10) съвсем 
малко, обратно на часовниковата 
стрелка, след това отпуснете 
бутона (7) и приближете пак 
търсещата сондата към земята. 
Ако критичният звук продължава 
да се повишава, повторете 
описаните по – горе действия 
няколко пъти, докато звука не 
остане на едно ниво, независимо 
дали търсещата сонда е близо 
или далеч от земята, което значи, 
че GROUND BALANCE е 
настроен. Тогава “ефекта на 
минерализация на почвата” е на 
практика елиминиран и 
критичният звук не се променя, 
когато местите търсещата 
сондата нагоре – надолу; 
металотърсачът ще реагира на 
метал едновременно със звук и 
със светлинния индикатор. 

6). Ако критичният звук 
намалява, когато наближавате 
земята, вдигнете търсещата сонда 
и натиснете бутона за 
пренастройка (7), завъртете 
копчето за настройка на 
функциите (10) съвсем малко по 
посока на часовниковата стрелка, 
отпуснете бутона за 
пренастройка и опитайте пак, ако 
звукът пак намалява повторете 
описаните по – горе действия, 
докато звукът не остане на едно 
ниво, независимо дали търсещата 
сондата е близо или далеч от 
земята. 
7). ЗАБЕЛЕЖКА: преди 
извършване на всяка една от тези 
настройки, трябва първо да 
натиснете бутона за 
пренастройка (7) и след 
завършването им трябва да го 
отпуснете. 
8). След като настроите 
металотърсача според описания 
метод, можете да започнете 
търсене, като движите търсещата 
сонда, бавно, успоредно на 
земната повърхност. Докато 
търсите, дръжте металотърсача в 
състояние на “критичен звук”. 
Ако звуковият сигнал се 
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повишава или понижава, 
натиснете и отпуснете бутона за 
пренастройка (7) докато не 
получите пак “критичен звук”. 
Когато е намерен метал 
аларменият сигнал ще прозвучи 
и червената лампичка ще светне. 
 
- Режим  DISCRIMINATION:  

 
този режим не е само за 
различаване на метали, 
съдържащи желязо и 
несъдържащи желязо, а и за 
избиране на метална цел. При 
тази дейност “GROUND 
BALANCE” не функционира и 
затова “ефектът на 
минерализация на почвана” е 
голям; така че трябва да спазвате 
една и съща дистанцията между 
търсещата сонда и земята. За да 
настроите металотърсача за 
дейност DISCRIMINATION 
действайте по следния начин: 
1). Превключете копчето за 
дейността(9) на “DIS’N”. 
2). Натиснете бутона за 
пренастройка (7), настройте на 
“критичен звук”. 
3). Завъртете копчето за 
нагласяне на функцията (10) на 
позиция по – малка от 2 на 

скалата, аларменият сигнал ще се 
увеличава, когато апаратът 
реагира на по-големи цветни 
метали и сигналът намалява, 
когато апарата засича големи 
черни метали /желязо/. Завъртете 
копчето за нагласяне на 
функцията (10) на позиция по – 
голяма от 8 и аларменият сигнал 
ще се увеличи, когато апаратът 
реагира на метал, съдържащ 
повече желязо, но ще намалява 
на метал, съдържащ по – малко 
желязо/цветни метали/. 
ВНИМАНИЕ: Когато 
металотърсачът засече голямо 
парче желязо се получава 
необичаен ефект, изразяващ се 
по следният начин: когато 
търсещата сонда е близо до края 
на големия железен предмет, 
апаратът ще реагира като на 
метал съдържащ желязо; а като е 
по – близо до центъра му, ще 
реагира като на несъдържащ 
желязо метал. 

 
Основни правила 
 Намалете прагът на 
чувствителност, когато търсите в 
силно минерализирани почви или 
около вас има много кабели, 
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радио станции и др., които биха 
могли да объркват апарата.  
 Движете се бавно, не 
бързайте, движете търсещата 
сонда равномерно над земята. 

.  
 
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 
 
Грешен сигнал 
 
Радио и тв вълни могат също да 
объркат апарата. За да ги 
избегнете, преместете се на друго 
място, намалете 
чувствителнистта, намалете 
скоростта ви на движение. 
 

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. 
 
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. 
 
Практиката доказва, че за да 
придобият задоволителни навици 
на работа с MD-3009A са 
необходими поне 30-40 работни 
часа с апарата. 
 
Посещавайте сайта 
http://www.mdetectors.com за да 
се осведомявате за новости 
относно Вашия металотърсач. 
 

http://www.mdetectors.com
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Не натискайте бутона за 
пренастройка когато 
металотърсачът е върху метал; не 
натискайте бутона през цялото 
време 
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4. Поддръжка 
• Ако не използвате металотърсача за известно време, извадете 
батериите от него; 
• Не излагайте металотърсача на висока температура или на 
изключително ниска. 
• Винаги поставяйте “дъждобран” върху контролната кутия, когато 
търсите в дъждовно време, в мъгла или прах; 
• Пазете вашият MD 3009 А сух и чист. Почиствайте винаги долния 
телескоп преди да го приберете в горното рамо. Пазете чисти от пясък 
и прах гайките, щифтовете. 
 

5. Спецификация 
• Батерии: 2 броя по 9 V; Тип: 6F22; S006P или подобни 
• Честота на работа: 6.99KHz 
• Честота на произвеждания звук: 450Hz 
• Чувствителност:  25cm. за 1 US cent /19mm./ 

  27-29cm. за 25 US cent /24mm./  
• максимална дълбочина на търсене: 1.5м (за по - големи предмети 
от алуминиева планка с размери: 60см х 60см х 1см). Максималната 
дълбочина на търсене /откриване на метални предмети/ е измерена в 
лабораторни условия при минимални или никакви смущения 
предизвикани от радио вълни, мобилни апарати и високоволтови 
напрежения. 
• Температура: от -10 С до 50 С 
• Нето тежест: 1.7 кг. 


