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■ Характеристики 
 
Благодарим Ви, че закупихте 
металотърсач MD-5002. С този 
уред вие имате възможност да 
търсите монети, и различни 
метали, злато, сребро, кабели. За 
да бъдете максимално 
удлетворени, ние Ви съветваме 
да прочетете настоящото 
ръководство внимателно и да го 
запазите за в бъдеще. 
Металотърсач MD – 5002 е 
проектиран по напреднала 
международна технология и е 
направен от висококачествени 
компоненти. Много е популярен 
заради отличните си 
характеристики: добра 
дълбочина на детекция, 
устойчива система за търсене без 
движение и точно позициониране 
на обекта /pinpointing/, отчетливо 
различаване на обектите и лесна 
употреба. За да използвате вашия 
металотърсач най – пълноценно, 
моля отделете няколко минути за 
да прочетете внимателно тези 
инструкции. 
 Основно се използва за да 
засича метал заровен в земята 

- проверяване за наличие на 
метал в матeриали от сорта на 
гориво, храна и др. 
- проверяване за наличие на 
метал в пощенски пратки, багаж 
и др. 
- намиране на подземни тръби 
- търсене на монети, реликви, 
бижута, злато сребро и др. 
Металотърсач MD-5002 има 
следните характеристики: 
Извод за слушалки: Могат да се 
включат допълнително стерео 
или моно слушалки. 
Поинтер: MD-5002 притежава 
вградена памет за различаване на 
възможния вид метал, който е 
открит. 
Звуков индикатор: MD-5002 
произвежда различен звук, когато 
бъде открит различен обект. 
Защита против дъжд: 
Водоустойчивата търсеща сонда 
позволява да работите и в 
дъждовно време. 
Забележка: Контролният панел 
не е водоустойчив; използвайте 
допълнителен дъждобран за него, 
ако работите в дъждовно време. 
Лесно пригодим телескоп: 
Позволява регулирането на 
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положението на търсещата сонда, 
дължината на търсача. 
Подпора за ръката: Удобна за 
подлакътника. 
Сила: Апаратът работи с осем 
боря 1.5 V батерии. 
 

■ Етичен кодекс 
 
• Отнасяйте се с респект към 
личността и собствеността на 
другите; 
• Винаги изисквайте 
разрешение за търсене в частна 
собственост; 
• Не замърсявайте участъците, в 
които търсите; 
• Запълвайте отново изкопаните 
участъци; 
• Спазвайте законите и всички 
нормативни изисквания за 
търсене на обекти в страната, в 
която търсите; 
• Не търсете в исторически или 
археологически обекти. 
Преди за 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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1. Подготовка за работа 
 
За да сглобите правилно апарата, 
моля следвайте следните няколко 
стъпки: 
1. Завъртете затягащата скоба на 
дръжката по посока на 
часовниковата стрелка, за да се 
отпусне. 

 
2. Пуснете надолу или приберете 
навътре плъзгащият се телескоп 
до позиция, при която като 
застанете прав с металотърсача в 
ръка, търсещата сонда да бъде на 
разстояние до 3-4 инча 
/приблизително 8-10см./ от 
земята и ръката ви да се чувства 
удобно. 

 
3. Завъртете затягащата скоба на 
телескопа в посока обратна на 
часовниковата стрелка, така че да 
се затегне. 
4. Използвайки пластмасовите 
гайки захванете телескопа за 

търсещата сонда, след което 
опредете наклона и, като 
затегнете гайките. 

 
5. Кабелът, който излиза от 
сондата увийте леко и 
внимателно около телескопа, а 
горния му край свържете с извода 
за кабела на контролния панел. 
 
6. Поставете щепсела на 
търсещата сонда в съответната 
букса на контролното табло. 
Направете така, че игличките на 
щепсела да влизат добре в 
дупките на буксата. 

 
ВНИМАНИЕ: 
щепсела на търсещата сонда 
влиза в буксата само по един 
начин. Не го насилвайте ако не 
влиза  защото може да го 
повредите. 
За да извадите кабела на 
търсещата сонда от 
металотърсача, хванете щепсела 
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и го извадете през свръзката. 
Недейте да дърпате кабела! 
7. Развийте копчето на края на 
търсещата сонда и нагласете 
сондата на желания от вас ъгъл 
(търсещата сонда трябва да бъде 
успоредна на земята.) затегнете 
копчето колкото сондата да не се 
върти или да се клати. 
ВНИМАНИЕ: 
Не затягайте прекалено много 
търсещата сонда и не 
използвайте клещи за това. 
 
 
Инсталиране на батериите. 
 
1. Необходими са ви 8 /осем/ 
броя по 1.5 V батерии. 
Използвайте само нови, 
неупотребявани батерии и винаги 
заменяйте използваните стари с 
нови! Не смесвайте стари и нови 
батерии, както и различни видове 
батерии /алкални, стандартни, 
презареждащи и др./ или 
презареждащи се батерии от 
различен капацитет! 
1.1. Убедете се, че апаратът е 
изключен /OFF/. 

 
1.2. Натиснете и издърпайте в 
посока на стрелката десният 
капак на кутията за батерии. 
1.3. Поставете вътре четири броя 
батерии като внимавате да не 
объркате полюсите на 
поставяне на батериите /+ и - / 
/пружините са от страната на 
минуса/ 
1.4. Затворете с капачето. 

 
1.5. Повторете горните стъпки с 
лявата част на кутията за 
батерии. 
Съвети: 
• Ако не използвате апарата 
дълго време, извадете батериите. 
Батериите могат да изпускат 
химикали, които повреждат 
електронните части. 
• Ако нямате намерение да 
ползвате металотърсача за 
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седмица или повече, изваждайте 
батериите. 
• Изхвърляйте старите батерии 
на правилните места. 
 
• Можете да увеличите живота 
на батериите си значително, ако 
използвате слушалки. 
2. Тестване на батериите 
Ако светлинният датчик на 
контролния панел на 
металотърсача свети силно, това 
е знак, че батериите са в добро 
състояние. Ако светлината е 
слаба, то батериите са изтощени. 
 
Настройване на скалата. 
 
Изключете апарата. Ако 
стрелката на скалата не показва 
“0” с помощта на отвертка 
развъртете винтчето отдолу, за да 
настроите стрелката на “0”. 

 
 

 

2. Използване на 
слушалки 

 
С помощта на стереослушалки, 
вие бихте могли да слушате 
сигналите на металотърсача без 
да пречите на останалите и 
едновременно с това да пестите 
мощността на батериите. 
Необходимо е да включите 
извода на слушалките в изхода за 
слушалки, раположен в задната 
част на контролната кутия 
“headphones”. Когато включите 
слушалките, вграденият в 
металотърсача микрофон 
автоматично се изключва. 

 
За да чувате максимално добре, 
следвайте следните указания: 
• Намалете звука до минимална 
позиция, като въртите бутона 
TUNE на ляво, без да сте 
натиснали червеното копче на 
ръкохватката. Увеличете 
сигнала до най-удобната за вас 
сила на звука, едва след като 
нагласите слушалките. 
• Веднъж настроили силата на 
звука, не го увеличавайте повече. 
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С времето, слухът ви свиква с 
настроената сила на звука и 
увеличаването му би само 
увредило слуха ви. 
• Не използвайте слушалките, 
когато се движите в силно 

натоварени с улично движение 
територии. 
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3. Контролни Бутони: 
 
- ЗАНУЛЯВАЩ БУТОН: 
бутонът под контролното табло 
се нарича зануляващ бутон. 
Той е червен на цвят и е 
разположен точно под 
показалеца на ръката ви, с която 
държите апарата. Натискайки го, 
стрелката на скалата се завръща в 
позиция “0”. 

 
Често ни се налага да го 
натискаме и отпускаме по време 
на настройка. Когато го 
натискаме и отпускаме, паметта 
на металотърсача автоматично 
запаметява работното състояние. 
Ако забравим да натиснем и 
отпуснем бутона, това ще 
повлияе на дълбочината на 
детекция и нормалната работа. 
 
- КОПЧЕТА ЗА РЕЖИМ НА 
ДЕЙСТВИЕ: 
 
 1. Включване/изключване – 
включете го и светва лампичка, 

изключете го след свършване на 
работа. 

 
2. Копче за режим на действие – 
има 2 режима: GROUND 
BALANCE и  DISCRIMINATION 
GROUND BALANCE 

 
 - металотърсача издава звуков 
сигнал и може да елиминира 
ефекта на минерализация на 
почвата. 
DISCRIMINATION – 
металотърсача може да 
разграничава различни видове 
метал. 
 
Въртящ се бутон за настройки 
 
а) настройване на “критичен 
звук” 
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Неговата функция е настройка на 
критичен звук: завъртете го по 
посока на часовника от лявата 
страна, звуковият сигнал се 
увеличава малко по малко, 
когато звука е едва доловим, 
тогава се нарича критичен звук. 
В това положение металотърсача 
е най – чувствителен. Ако 
критичният звук е прекалено 
висок или не се чува, тогава 
чувствителността на 
металотърсача е по – малка. 
 Преди да го нагласите, първо 
трябва да натиснете Зануляващия 
бутон. След като го настроите, 
отпуснете бутона. По време на 
търсене, ако звука намалява, 
повишава се или се губи, 
натиснете зануляващия бутон 
докато не се появи пак. 
 
б) настройване на функции 
 

 
 
Настройването на функции е 
свързано с копчето за смяна на 
режима и има скала от 0 до 10.  

В GROUND BALANCE, 
металотърсача може да 
елиминира ефекта на 
минерализация на почвата, 
нагласяйки този бутон, при този 
режим апарата може да 
разграничи различни видове 
метал. 
 
БУКСА ЗА СЛУШАЛКИ И 
БУКСА ЗА ВЪНШНО 
ЗАРЕЖДАНЕ: 
MD – 5002 е снабден с букса за 
дигитални слушалки. На шумни 
места и през нощта те могат да се 
използват. 
MD – 5002 е снабден с букса за 
външно зареждане, за 
допълнителна енергия освен 
батериите. 
 

 
В тази букса можете да 
включвате само външно 
захранване със същите 
характеристики както 
определеното за този апарат в 
настоящата ръководство. 
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ВНИМАНИЕ: 
НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ЗАРЯДНИ 
УСТРОЙСТВА В ТАЗИ БУКСА. 
ОТ ТУК НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАРЕЖДАТ БАТЕРИИТЕ. 
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, 
ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЩЕТИ СА ЗА 
ВАША СМЕТКА. 
 
 

4. Работа с MD-5002 
 
Първо поставете батериите в 
съответното отделение, по време 
на търсене дръжте търсещата 
сонда на не повече от 8-10 см 
успоредно на земята. Не вдигайте 
прекалено много сондата защото 
ще намалите дълбочината на 
търсене. 
 
РЕЖИМ GROUND BALANCE  
 

 
Този режим елиминира 
реакцията на минерализация на 
почвата и има по – добра 
проникновеност, така че този 

режим е по – често избиран без 
значение от това дали търсенето 
е на открито или на закрито. При 
този режим, докато търсещата 
сонда се движи над целта 
металотърсачът издава звук и 
контролното табло показва 
промяна, в зависимост от 
открития метал. 
 
Следвайте тези стъпки за да го 
настроите: 
1. нагласете режима на GROUND 
BALANCE; 
2. вдигнете търсещата сонда на 
70 – 80 см от земята 
3. натиснете зануляващия бутон, 
настройте критичен звук и след 
това отпуснете зануляващия 
бутон 
4. приближете търсещата сонда 
на 10 – 15 см от земята, ако 
критичния звук се усилва, 
вдигнете сондата и пак натиснете 
бутона, завъртете малко копчето 
за настройка на функциите 
обратно на часовниковата 
стрелка и освободете бутона. 
Приближете пак търсещата сонда 
към земята, ако звукът пак се 
усилва, повторете операцията. 
След няколко подобни 
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настройки, звукът трябва да 
остане на едно ниво независимо 
дали сондата е близо или далеч 
от земята, тогава GROUND 
BALANCE  е наред. След 
подобна настройка, ефекта на 
минерализация е избегнат, звука 
не се променя независимо от 
положението на сондата и 
металотърсачът реагира само на 
метална цел /при настройки в 
силно орудени или замърсени 
терени настройката е по-трудна/. 
5. Ако сигнала намалява когато 
приближавате търсещата сонда 
към земята, натиснете 
зануляващия бутон, завъртете 
настройката на функциите по 
посока на часовниковата стрелка 
и отпуснете зануляващия бутон. 
Ако сигналът продължава да 
намалява, настройте още веднъж 
по описания метод докато звукът 
не се установи на едно ниво, 
независимо дали металотърсачът 
е близо или далеч от земята. 
Забележка: преди всяко едно от 
тези действия, трябва първо да 
натискате зануляващия бутон. 
След всяка операция, трябва да 
го отпуснете. 

След като настроите по описания 
метод, можете да плъзнете 
търсещата сонда бавно, малко 
над земята и да поддържате 
критичен звук. Ако звуковия 
сигнал спада или се увеличава, 
натиснете или отпуснете 
зануляващия бутон, за да 
настроите пак критичен звук. 
Когато намерите метал на 
контролното табло това ще се 
покаже отчетливо. 
 
 
РЕЖИМ DISCRIMINATION 

 
Този режим се използва за да 
разграничите металите 
съдържащи желязо от тези, които 
не съдържат желязо и да избирате 
метална цел. 
1. нагласете режима на 
DISCRIMINATION 
2. натиснете зануляващия бутон, 
настройте критичен звук; 
3.) елиминиране на ненужна цел 
използвайте запаметяващата 
функция на зануляващия бутон за 
да елиминирате по – малки и 
ненужни цели и металотърсачът 
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да засича само по – големи 
обекти. Например на място 
пълно с железни пирони, 
сигналите от тях могат да влияят 
на търсенето. За да разрешите 
подобен проблем, сложете един 
пирон на земята и минете с 
търсещата сонда над него. Ако 
звукът се усили, натиснете 
занулявящият бутон и завъртете 
копчето DISCRIMINATION 
малко, по посока на часовника; 
отпуснете бутона и опитайте пак; 
настройте няколко пъти докато 
звука спре да се променя когато 
минавате с металотърсача над 
пирона. След настройката, 
металотърсача спира да реагира 
на предмети, съдържащи желязо 
с размер по малък от този на 
пирон, заровен под земята, но 
реагира на всички метални 
предмети с по – голям размер. 
4. Нагласете настройката на 
функция под 2 на скалата, звукът 
се усилва ако има по – големи 
метали несъдържащи желязо 
/цветни метали/, но намалява 
реагирайки на по – големи 
желязо съдържащи метали;  
нагласете настройката на 
функции над 7 на скалата, звукът 

се повишава реагирайки на 
метали съдържащи желязо, но 
спада на метали несъдържащи 
желязо/цветни метали/. 
При засичане на голям железен 
предмет реакцията на апарата е 
странна и се изразява в следното: 
когато търсещата сонда е по – 
близо до ръба на железният 
предмет, металотърсачът реагира 
като на метал съдържащ желязо; 
ако е по – близо до средата на 
листа, реагира на като на метал 
несъдържащ желязо. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Металотърсачът 
не трябва да бъде близо до фурна 
или друг горещ обект. 
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5. Поддръжка 
• Ако апаратът не работи добре или звукът не може да бъде 
намален след като е бил увеличен, възможно е батериите да са се 
изтощили. Сменете ги!; 
• Почистване: почиствайте търсещата сонда с влажен парцал 
внимателно, щепсела на сондата не бива да бъде навлажняван или 
металотърсачът ще спре да работи. Ако се намокри, щепселът може 
да се използва само след като се изсуши. 
• Уверете се, че при поставянето на батериите съблюдавате 
полюсите /– и +/, а ако няма да използвате апарата дълго време, по-
добре извадете батериите; 
• Апаратът може да се използва за работа в дъждовно време или 
на силно слънце; 
• Всеки апарат е снабден с гаранционна карта, която сте длъжни 
да пазите, за да може да се възползвате от безплатния сервиз за 
периода на гаранцията. 
• Посещавайте интернет страницата http://www.mdetectors.com 
за да бъдете осведомени за новости касаещи закупения от Вас 
продукт  
 
 
6. Спецификация 
1. Честота:   6.99 KHz 
2. Сигнал:    437 Hz 
3. Мощност:   2.5W 
4. Тежест:   1.8 Kg 
5. Чувствителност: 30-33cm. за 1 US cent /19mm./ 

34-36cm. за 25 US cent /24mm./ 
6. Режим на работа Ground balance/Discrimination 
7. Максимална дълбочина на търсене:  1.5m. 
6. Захранване:  8 бр. батерии по 1.5 V 

http://www.mdetectors.com

