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1. Въведение  
Благодарим Ви, че закупихте 
металотърсач MD-3010. 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. Характеристики на 
вашия металотърсач. 
Пълен автоматик и детектор на 
всички метали: Вашия 
металотърсач разпознава всички 
видове метални обекти, освен ако 
вие самият не му заложите 
функция да не разграничава 
/разпознава/ някой от тях.  
Индентификация: Намерените 
предмети се показват на LCD 
дисплей. Вие можете да решите 
веднага дали обектът си струва 
да бъде изровен. 
Индентификация на 
дълбочината на целта: Освен че 
ви показва какъв метал е обектът, 
детекторът показва и на каква 
дълбочина се намира. 
Уникален тон за всяка цел: Не 
е необходимо постоянно да 
гледате LCD дисплея. Когато 

предметът бъде открит, уникален 
сигнал ви уведомява за това. 
Извод за слушалки: Могат да се 
използват стерио или моно 
слушалки. 
Сила на звука: Настройване на 
желаната сила на звука 
Индикатор за състоянието на 
батериите: Показва състоянието 
на батериите 
Защита против дъжд: Позволява 
ви да работите и в дъждовно 
време, чрез покриването на 
контролната кутия с 
полиетиленов найлон. 
Лесно пригодим телескоп: 
Позволява регулирането на 
положението на търсещата сонда. 
Подпора за ръката: Удобна за 
подлакътника. 
Захранване: Апаратът работи 
само с две 9 V батерии 
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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 
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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 горния телескоп 
/5/ към търсещата сонда /1/ както 
е показано със стрелката докато 
се появи свързващият жак. 
Издърпайте жака и го запазете на 
страна. 

 
4.5.2. 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 2-3 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 
сондата до желания ъгъл. 
Затегнете щифта така, че сондата 
да не може да се движи свободно 
в кръг или настрани. 
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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. Натиснете бутон POWER 
на контролния панел, за да го 
поставите в позиция изключен 
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 използваните 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! 
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3.3. Индикатор за състоянието 
на батериите 
Състоянието на батериите се 
вижда на LCD дисплея. 

 
Когато са пълни и четирите 
сегмента на индикатора, 
батериите са нови и в добро 
състояние. Когато остане пълен 
само един сегмент от 
индикатора, батериите са силно 
изтощени. Сигурен повод за 
смяна на батериите е когато и 
последният светещ сегмент 
започне да мига. 
 
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. 
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4. Работа с металотърсача. 
4.1 Контролен панел 

 
1. POWER: включен ON 
изключен OFF 
2. Движение на дясно ГОРЕ 
3. Движение на ляво ДОЛУ 
4. MODE: използва се, за да 
елиминирате нежелана цел за 
търсене или се използва, за да 
заложите определен сигнал за 
определена цел. 
5. SET: използва се за избиране 
на определена функция. 
6. ENTER: използва се за 
потвърждаване на последните 
настройки. 
 
4.2. LCD Дисплей 

 
4.2.1. Икони: 

1. Чувствителност: Десет нива на 
чувствителност са заложени в 

паметта на металотърсача   
2. Индикатор за потвърждение: 
Правоъгълникът, в койте е 
разполжрена икона, посочваща 
определена цел, светва, когато 
тази цел бъде заложена за 
търсене или бъде разпозната по 

време на търсене.  
3. Индикатор, показващ, че целта 

е елиминирана:.  
4. Сила на звука: Пет нива на 
сила на звука са заложени в 

паметта на детектора.  
5. Тон: Осем различни тона 
можете да заложите за 
разпознаване на целите за 
търсене, указани на дисплея 
4.2.2. Цели: 
6. Железен гвоздей, както и 

всякакви „черни” метали  
7. Предмет, с големина  на 5 
центова американска монета 
/21mm/, или метал от подобна 
сплав, както и капачки от 
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шишета, отварачки за кенове, 

както и рaзлични станиоли.  
8. Предмет, с големина на 1 
центова американска 
монета/19mm/, както и различни 
метали с повишено съдържание 

на мед.  
9. Златен предмет с големина на 
пръстен /както и самородно 

злато/  
10. Предмет, с големина на 10 
центова американска 
монета/17mm/, както и предмети 

с големината на пръстен  
11. Предмет, с големина и 
метален състав на 25 центова 
американска монета/24mm/ или 
монета от 1 американски 

долар/26mm/, както и 1 евро  
12. Предмет, с големина на 50 
центова американска монета, или 

10 евро цента.  
4.2.3. Други икони 
13. Самодиагностика: Показва 
успешно извършена операция. 

 

14. Икона за настройка на тон. 

 
15. Индикатор за състоянието 

на батериите.  
 

4.3. Инструкции за работа 
4.5.3. Нормално състояние за 
работа. 
• Включете металотърсача като 
натиснете веднъж бутона 
POWER. 
• Появяват се иконите на 
дисплея. 
• Mеталотърсача е готов за 
работа. 
• За да изключите уреда 
натиснете отново бутона 
POWER. 
4.3.2. Индикатор на състоянието 
на батериите 
Докато и четирите сегмента на 
индикатора са пълни, батериите 
са годни за употреба и за 
нормална работа. Когато 
индикаторът остане само с един 
пълен сегмет, който 
едновременно с това премигва, 
време е да смените двете 
батерии. 
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4.3.3. Нагласяване на 
чувствителност 
• В положение “нормално 
състояние за работа” /както е 
указано в 4.3.1./ натиснете 
бутона SET. Икона SENS 
започва да мига. 
• Използвайте бутони 2 или 3, 
за да увеличите или намалите 
чувстителността. 
• Натиснете ENTER, за да 
потвърдите избраното състояние 
и да приключите настройката. 
 Забележка: В паметта н 
детектора са заложени 10 нива на 
чувствителност. Колкото повече 
нива са показани на дисплея, 
толкова по-голяма е 
чувствителността. Обикновено 
използвайте ниво на висока 
чувствителност, когато търсите 
обекти на голяма дълбочина и 
твърде малки по размер 
предмети. Но в този случай е 
възможно да се сблъскате с 
проблема на Грешния сигнал. 
Този проблем се получава, когато 
металотърсача се натъкне на 
силно минерализирана земя или 
от намеса на кабели, радио 
станции и др. В заключение, при 
работа с металотърсача 

използвайте по-ниско ниво на 
чувствителност. 
4.3.4. Елиминиране на нежелана 
цел 
• В положение нормално за 
работа на металотърсача, 
натиснете бутона SET два пъти. 
Появява се ограден от мигаща 
икона, железен пирон. Това 
означава, че точно този обект е 
избран за елиминиране. 
• Натиснете бутона MODE. 
Знак “Х”, който указва, че целта 
е елиминирана, ще се появи 
върху бутона на избраната за 
елиминиране цел. 
• Използвайте бутони 2 или 3, 
за да изберете целта, която 
желаете да бъде елиминирана. 
• Натиснете отново бутона 
MODE. Знакът “Х” ще изчезне и 
целта отново ще може да бъде 
разпознавана от металотърсача. 
• Повторете горните процедури, 
за да отбележите и другите 
обекти, които не желаете да не 
бъдат разпознавани от детектора. 
• Натиснете бутона ENTER, за 
да потвърдите горните 
процедури и да поставите 
детектора в първоначалното му 
нормално състояние. 
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4.3.5. Определяне на конкретен 
тон за конкретен обект 
• В нормално състояние на 
работа на детектора, натиснете 
бутона SET три пъти докато се 
освети железния пирон в мигащ 
квадрат и се появи иконата Tone 
Settings. 
• Натиснете бутона MODE. 
Оригиналният тон ще бъде 
заместен от друг. В паметта на 
детектора са заложени осем вида 
тон. Вие имате възможност да 
заложите уникален тон за всеки 
избран обект. 
• Използвайте бутони 2 или 3 за 
да изберете друг обект. 
• Повторете горните процедури, 
за да изберете конкретен тон за 
конкретна цел. 
• Натиснете бутона ENTER, за 
да потвърдите горните 
процедури и да поставите 
металотърсача в първоначалното 
му нормално състояние. 
4.3.6. Настройване на сила на 
звука 
• В състояние нормално за 
работа, натиснете бутона SET /4 
пъти/ докато иконката, 
посочваща сила на тона /Tone 
Volume/ бъде подчертана. 

• Използвайте бутони 2 или 3, 
за да намалите или увеличите 
силата на звука. Забележка: В 
паметта на металотърсача са 
заложени 5 /пет/ нива на сила на 
звука. 
• Натиснете бутона ENTER, за 
да потвърдите горните 
процедури и да поставите 
металотърсача в първоначалното 
му нормално състояние. 
4.3.7. Фабрични настройки 
За да възстановите фабричните 
настройки, натискайте 
едновременно бутони MODE и 
POWER! Металотърсачът ще 
възстанови своите оригинални 
фабрични настройки. 
 
4.4. Търсене 
За да получите по-добра 
успеваемост при истинското 
търсене на различни обекти, 
съветваме ви първо да тествате 
металотърсача вътре, в затворено 
помещение или навън. 
4.4.1. Вътрешно тестване 
• Включете металотърсача и се 
убедете, че се намира в нормално 
състояние, готов за работа. 
• Поставете металотърсача 
върху маса и махнете от обсега 
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му всякакви метални предмети 
/часовници, пръстени, бижута.../ 
или тези, които вие носите в 
момента. 
• Насочете Търсещата Сонда 
така, че нейната търсеща 
повърхност да сочи към тавана. 
• Бавно придвижвайте мостра 
на желания от вас обект, който 
желаете металотърсача да 
открива, на избрано от Вас 
разтояние разстояние 2-3 инча /5-
7.50 см./. Металотърсачът ще 
произведе уникален тон и 
изображение на обекта ще се 
появи на LCD дисплея. 
• Повторете горното в 
състояние на металотърсача на 
обект при елиминирана цел. Ще 
установите, че металотърсача не 
произвежда звук. 
4.4.2. Тестване навън 
• Включете металотърсача и се 
убедете, че се намира в нормално 
състояние, готов за работа. 
• Намерете област, в която и 
около която няма метални 
предмети. 
• Заровете в земята на 
разстояние 1-2 крачки едно от 
други няколко мостри на обекти, 
които ще търсите. 

• Бавно придвижвайте встрани 
металотърсача /търсещата сонда 
сочи с търсещата си час надолу, 
към земята и на разстояние 1-2 
инча от земята /5-7.50 см./ в 
района на заровените обекти. 
• Когато бъде разпознат някой 
обект, уникалният за него тон 
/виж 4.3.5. Определяне на 
конкретен тон за конкретен 
обект/ ще прозвучи и съответната 
икона ще се появи на LCD 
дисплея. 
• След като отдалечите бавно 
сондата от земята ще видите 
дълбочината на обекта на LCD 
дисплея. 
Забележка: Указанието за 
дълбочинност е само за 
ориентация. Възможно е обектът 
да се намира на по-различна, но 
приблизителна на посочената 
дълбочина.  
 
4.5. Полезни съвети 
4.5.1. Чувствителност 
• Ако при търсене свтещият 
индикатор премигва от цел на 
цел това може да означава, че 
открития обект не е заложен за 
откриване в детектора или 
почвата е силно минерализирана. 
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В този случай намалете 
чувствителността и продължете 
търсенето. 
4.5.2. Погрешен сигнал 
• MD 3010 е силно чувстителен 
и открива дълбоко заровени 
обекти, поради което може да 
произвежда различни видове 
нежелани сигнали. За да не се 
заблуждавате, ви съветваме да 
изкопавате обекти, за които се 
произважда само ясен, силен и 
повтарящ се сигнал. Съветваме 
ви да изследвате земята на малки 
участъци. 
4.5.3. Движение на Търсещата 
Сонда 
• Не бързайте, когато търсите. 
Движете сондата на подходащото 
растояние и със спокойни не 
твърде бързи движени напред-
назад, наляво-надясно. 

 

 
4.5.4. MD-3010 е много 
подходящ за търсене на бърз ход 

по силно замърсени терени. 
Неговата дискриминация е 
безпогрешна и ако елиминирате 
търсенето на черни метали, ще 
бъдете приятно изненадани от 
качеството и бързината на 
търсене. Металотърсачът е 
подходящо допълнение на 
дълбочинни апарати със слаба 
или липсваща дискриминация. 
MD-3010 е много подходащ за 
търсене в затворени и силно 
замърсени помещения и къщи. 
 
4.6. Етично поведение на 
търсещия  
• 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; 
 
4.7. Къде може да използвате 
вашият металотърсач 
• Търсете обекти само във 
вашата лична частна собственост 
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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 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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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 контрол панела 
контролната кутия, когато търсите в дъждовно време, в мъгла или 
прах; 
• Пазете вашият MD 3010 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 
• Изразходване на мощност: в положение „готовност” – 30 mA; при 
максимална натовареност – 60 mA 

• Електрическо захранване: 7.1 – 9.6 V 
• Честота на работа: 7.5 KHz +/- 1 KHz 
• Чувствителност: тъй като апаратът автоматично отстранява 

“земния баланс”, то дълбочината на откриване на различни 
предмети е доста различна за различните почви. Средната 
дълбочина на откриване на монета с диаметър 23mm е около 20см. 
По-плитката откриваемост на апарата е изцяло компенсиран от 
безпогрешната дискриминация на обектите. Това прави апарата 
подходящо допълнение на дълбочинни металотърсачи. 

• Чесота на звуковете: 
 262 Hz /do/ 
 294 Hz /re/ 
 330Hz /mi/ 
 349Hz /fa/ 
 392Hz /sol/ 
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 440Hz /la/ 
 494Hz /si/ 
 523Hz /do/ 
• Външна температура на работа: от -20 С до +60 С 
• Размер: 550мм/дължина/х355 мм /ширина/х153 мм /височина/ 
• Бруто тежест/с опаковка/: 3 кг. 
• Нето тежест: 1.37 кг. 
 
 
 
 
 
 


