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Характеристики 
 
Благодарим Ви, че закупихте 
металотърсач MD-5008. 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-5008 има 
следните характеристики: 
Извод за слушалки: Могат да се 
включат допълнително стерео 
или моно слушалки. 
Поинтер: MD-5008 притежава 
вградена памет за различаване на 
възможния вид метал, който е 
открит. 
Звуков индикатор: MD-5008 
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 
положението на търсещата сонда, 
дължината на търсача. 
Подпора за ръката: Удобна за 
подлакътника. 
Сила: Апаратът работи с осем 
боря 1.5 V батерии. 
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Етичен кодекс 
 
• Отнясяйте 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 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 8 инча 
/приблизително 20-21см./ от 
земята и ръката ви да се чувства 
удобно. 

 
3. Завъртете затягащата скоба на 
телескоп в посока обратна на 
часовниковата стрелка, така че да 
се заключи щита. 
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. 

 
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./! 
1.1. Убедете се, че апаратът е 
изключен /OFF/. 
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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 - / 
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. 
• Можете да увеличите живота 
на батериите си значително, ако 
използвате слушалки. 
2. Тестване на батериите 
Ако светлинният датчик на 
контролния панел на детектора 
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: 



W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

MD-5008 professional
 

 
6 

• 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. 
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. 
 
3. Операционни бутони 
Бутон “Zero” 
 Бутонът “Zero” 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”. 

 

Не натискайте бутона ако се 
намирате близо до метални 
предмети. Бутонът на 
ръкохватката се използва за 
настройване функциите на 
апарата: когато настройвате 
определена функция, трябва да 
го държите натиснат и след 
като настроите функцията, го 
отпуснете. В противен случай, 
настройките няма да бъдат 
запаметени. По време на търсне, 
натискайте го по-често, за да 
върнете стрелката на скалата в 
позиция “0”, тъй като по време на 
работа, поради промяната в 
почвения състав, срелката се 
отмества встрани. 
Бутон “Tune” 
 При завъртане на бутона 
“Tune”, звукът се повишава леко. 
Сигналът, койте се чува много 
слабо е т.нар. “критичен звук”. 
Когато металотърсача е в 
позиция “критичен звук”, нивото 
на чувствителност е най-високо. 

 
Забележете: Натиснете бутона 
“Zero” на ръкохватката, преди да 
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настройвате функцията 
“критичен звук” и след като я 
настроите, отпуснете бутона! 
Бутона “Tune”, се използва и за 
регулиране на звука, но без 
натискане на бутона “Zero”. 
 
Бутон “Sensitivity” – контролира 
чувствителността на апарата. 

 
 Завъртете бутона в посока 
обратна на часовниковата 
стрелка до позиция MIN – 
чувствителността на 
металотърсача е най-ниска и 
дълбочината на откривамост е 
минимална. Завъртете бутона до 
позиция MAX - чувствителността 
на металотърсача е най-висока и 
дълбочината на откривамост е 
максимална. 
При силно минерализирани 
повърхности, високата 
чувствителност е причина за 
появата на т.нар. “грешни 
сигнали” - металотърсача се 
затруднява при намирането на 
желаните обекти. В тази 
ситуация, намалете нивото на 

чувствителност, за да избегнете 
нежелания ефект на силано 
минерализаираната почва. 
Забележете: Натиснете бутон 
“Zero” преди да настройвате 
функцията “чувствителност” и 
след като я настроите, отпуснете 
бутона! 
Бутон “Ground balance” 
/Баланс/ 
 Поради “минерализиращата 
реакция” на почвата, търсещата 
сонда на металотърсача 
произвежда “грешни сигнали” и 
“критичният звук” твърде много 
се влияе от промяната в 
разстоянието между търсещата 
сонда и почвата, така че е много 
трудно да се определи вида на 
сигнала /сигнал от 
минерализираната почва, от 
метален сигнал или от друг 
предмет/. Именно, за да се 
ограничи минерализиращото 
влияние на почвата е създаден 
бутона “Ground balance”. 

 
Поставете бутона Mode на 
позиция “Ground balance”. 
Завъртете бутона “Ground 



W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

MD-5008 professional
 

 
8 

balance” на степен MAX, бавно 
повдигнете търсещата сонда, 
след което бавно я снижете 
надолу – след като установите 
“критичния звук” звукът се 
увеличава. 

 
Завъртете бутона “Ground 
balance” до позиция MIN, бавно 
повдигнете търсещата сонда, 
след което бавно я снижете 
надолу – след като установите 
“критичния звук” звукът изчезва. 
Този експеримент потвърждава, 
че звука се променя, когато 
позиционирате бутона “Ground 
balance” между двете крайни 
части на скалата, следователно, 
трябва да има една определена 
точка, при която звукът се 
задържа стабилен, тази именно 
точка е т.нар. балансираща точка, 
която трябва да се установи. 
Следвайте следните няколко 
стъпки, за да установите 
балансиращата точка. 
1. Поставете бутона Mode на 
позиция “Ground balance”; 
2. Задръжте търсещата сонда на 
разстояние 24 инча /около 60-

61см./ над земята и настройте 
“критичния звук”; 
3. Снижете търсещата сонда на 
разстояние 8 инча /около 20-
21см./ над земята - ако сигналът 
се увеличава, повдигнете 
сондата на разстояние 24 инча 
/около 60-61см./ и завъртете 
бутона “Ground balance” в посока 
обратна на часовниковата 
стрелка и ако сигналът намалее, 
завъртете леко бутона “Ground 
balance” в посока на 
часовниковата стрелка, докато се 
установи устойчив звук.  
3.1. Снижете търсещата сонда на 
разстояние 8 инча /около 20-
21см./ над земята - ако сигналът 
намалява, повдигнете сондата на 
разстояние 24 инча /около 60-
61см./ и завъртете бутона 
“Ground balance” в посока на 
часовниковата стрелка и ако 
сигналът намалее, завъртете леко 
бутона “Ground balance” в посока 
обратна на часовниковата 
стрелка, докато се установи 
устойчив звук. 
4. Ако въпреки вашите опити със 
завъртането на бутона в 
различните посоки, звукът 
продължава да се повишава, това 
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означава, че в почвата има 
твърде много метали и ви 
съветваме да посетите друго 
мястото. 
Забележка: Не забравяйте да 
натиснете бутон “Zero” преди да 
настройвате “Ground balance” и 
да го отпуснете след като 
приключите с настройката. 
 
Настроен чрез горните 
настройки, металотърсача ще 
елиминира появата на сигнали в 
следствие на “минерализиращия 
ефект” на почвата и търсещата 
сонда ще реагира само на 
сигнали от различни видове 
метали. 
 
Бутон “Discrimination” 
/Дискриминация/ 
Бутонът “Discrimination” се 
използва когато бутонът “Mode” 
е в позиция “Discrimination”. С 
помощта на този бутон, вие ще 
можете да различавате 
различните сигнали, които 
засичате - железен или цветен 
метал сте открили, както и 
приблизителната големина на 
открития обект. 

 
Ако откритият обект е по-голямо 
парче желязо: 
Когато търсещата сонда е близо 
до него показалецът на скалата, 
ще реагира като при откриване на 
желязо /измествайки се наляво, 
без звук/, когато търсещата сонда 
е над парчето желязо, показалеца 
на скалата ще рагира, като при 
откриване на цветен метал 
/надясно издавайки звук/. По този 
начин, ще може да определите 
приблизителните размери на 
железния обект. 
Настройване на бутон 
“Discrimination”: 
Завъртете бутона в позиция MIN. 
Стрелката ще се завърти на 
дясно, ако сте открили не-
железен обект и едновременно с 
това ще се увеличи сигналът, 
произведен от металотърсача. 
Ако завъртите бутона в позиция 
MAX, стрелката ще се завърти на 
наляво, ако сте открили железен 
обект и едновременно с това ще 
се увеличи сигналът, произведен 
от металотърсача. 
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Забележка: Не забравяйте да 
натиснете бутон “Zero” преди да 
настройвате “Discrimination” и го 
отпуснете след като приключите 
с настройката. 
 
Бутон “Мode” 
 Две са позициите за работа с 
бутона “Mode” – “Ground 
balance” и “Discrimination”. 

 
Ако “Mode” е в позиция “Ground 
balance”, металотърсача ще 
реагира на всички видове метали, 
но няма да може да разграничава 
металите на железни и не-
железни, но ще бъде елиминиран 
ефекта на “силно 
минерализираната почва”. Добре 
е да използвате тази именно 
позиция на детектора, когато 
започвате да изследвате 
първоначално някаква площ. 
Ако “Mode” е в позиция 
“Discrimination”, металотърсача 
ще може да отграничава 
железните от не-железните 
метали, както и тяхната 
големина. 

4. Работа с металотърсач 
MD-5008 
 
Подготовка 
 Поставете батериите в кутията 
за батерии, включете 
металотърсача. Обикновено 
стрелката на скалата не е 
разположена точно в центъра и, 
на позиция “0”. В тези случаи ще 
трябва да натискате няколко пъти 
бутона “Zero”, докато стрелката 
не се успокои точно в средата. 
Тази ситуация е нормално 
явление. Металотърсача се 
нуждае от време, за да загрее и се 
настрои за работа, като 
търсещата сонда трябва да лежи 
върху земята и да започнете да 
роботите с металотърсача едва 
когато стрелката се позиционира 
на позиция “0”. Следете за 
индикатора на силата на 
батериите, разположен до бутона 
Power – ако свети мътно, слабо, 
сменете батериите. 
По време на търсене, дръжте 
здраво апарата, движете леко и 
спокойно търсещата сонда на 
разстояние около 8 инча /около 
20-21см./ над земята. Когато бъде 
открит метал, металотърсача 



W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

W
W

W
.M

DETECTORS.C
OM

MD-5008 professional
 

 
11 

произвежда звук и на скалата се 
индицира промяна. Съветваме ви 
да махнете всякакви часовници, 
пръстени и други метали от себе 
си и носете обувки, по които 
няма метални предмети.  
“Ground balance” 
1. Включете апарата; 
2. Поставете бутона “Mode” в 
позиция “Ground balance”; 
3. Задръжте търсещата сонда на 
разстояние 24 инча /около 60-
61см./ над земята, натиснете 
бутона “Zero” няколко пъти, за 
да загрее апарата и стрелката да 
се установи в позиция “0” на 
скалата; 
4. Настройте “критичния звук”, 
както е описано по-горе; 
5. Настройте “Ground balance”, 
както е описано по-горе; 
6. Снижете търсещата сонда на 
разстояние около 8 инча /около 
20-21см./ над земята и започнете 
работа. 
“Discrimination” 
1. Включете апарата; 
2. Поставете бутона “Mode” в 
позиция “Discrimination”; 
3. Задръжте търсещата сонда на 
разстояние 24 инча /около 60-
61см./ над земята, натиснете 

бутона “Zero” няколко пъти, за да 
загрее апарата и стрелката да се 
установи в позиция “0” на 
скалата; 
4. Настройте “критичния звук”, 
както е описано по-горе; 
5. Настройте “Discrimination”, 
както е описано по-горе; 
6. Елиминирайте нежеланите 
обекти: 
 Ако тествате апарата у дома 
или в силно замърсена почва, 
твърде много метални предмети 
/боклуци/ ще затормозят вашата 
работа. Но те могат да бъдат 
елиминирани: 
 Поставете гвоздей /пирон/ на 
земята и движете търсещата 
сонда върху него; ако звукът се 
засилва, натиснете бутон “”Zero”, 
завъртете леко бутона 
“Discrimination” в посока на 
часовниковата стрелка и 
освободете бутон “”Zero”. Сега 
отново раздвижете сондата над 
гвоздея /пирона/. Повторете тези 
стъпки наклоко пъти, докато 
сигналът се установи 
непроменен, докато сондата се 
движи над гвоздея /пирона/. 
 Резултатът от тази настройка 
е, че апаратът вече няма да 
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реагира на гвоздеи /пирони/ и 
други железни метали, които 
приличат на тях, а ще реагира 
само на не-железни обекти и на 
железни метали, чиято големина 
е по-голяма от тази на гвоздея 
/пирона/. 
 
5. Тестване 
Тестване в стая 
1. Свалете от себе си всички 
метални предмети – пръстени, 
бижута, часовници и др. И 
поставете металотърсача върху 
дървена или пластмасова маса; 
2. Нагласете апарата така, че 
търсещата сонда да е насочена 
леко към тавана. Никога не 
тествайте апарата върху пода. 
3. Раздвижете мостра на 
материала, който желаете да 
откриете /напр. златен пръстен 
или монета/ на около 2см. над 
сондата. 
Тестване на открито 
1. Намерете навън място, където 
няма метали. 
2. Поставете мостра на метала, 
който желаете да откриете /напр. 
златен пръстен или монета/ на 
земята.  

3. Движете бавно, спокойно 
търсещата сонда на ниво около 8 
инча /около 20-21см./ над земята 
в района, където сте поставили 
мострата. 
4. Опитайте се да откриете 
мострата. Ако случайно 
попаднете на друг метал, 
изчакайте известно време, за да 
се пренастрои апарата или 
натиснете бутона “Zero”, за да се 
върне стрелката в положение “0”. 
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7. Поддръжка 
• Ако апаратът не работи добре, възможно е батериите да са се 
изтощили. Сменете ги!; 
• 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. 
 
 
8. Спецификация 
1. Честота:   6.99 KHz 
2. Сигнал:    437 Hz 
3. Тежест:   2.3 Kg 
4. Чувствителност: 
4.1. Малка търсеща сонда: 30-35cm /за размер около 25 US cent/ 
4.2. Голяма търсеща сонда: 40-45cm /за размер около 25 US cent/ 
5. Максимална дълбочина на откриване: 
5.1. Малка търсеща сонда: 2-3 метра  
5.2. Голяма търсеща сонда: 3-5 метра 
6. Сила:    8 бр. батерии по 1.5 V 


