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Предговор 
Съществуват различни принципи на работа на електрониката на металотърсачите, като някой от тях 
се утвърдиха от практиката, като по-успешни и надеждни. Безспорно най-популярни, ефективни и 
достъпни са металотърсачите работещи на принципа на Индуктивен баланс и Пулс индукция. 
Първият е подходящ за производство на чувствителни металотърсачи с добра възможност за 
различаване на металите за сметка на анализа на фазовите характеристики. Това прави проблемът с 
елеминиране на влиянието на почвата съществен. Когато почвата е много „тежка” и метълотърсачите 
направени на принципа на Индуктивен баланс практически не могат да функционират, пулс 
индукторните апарати стават предпочитани. Много ниската честота с която работят им позволява да 
са ефективни и в най-силно орудените и осолени почви. Именно за това почти всяка известна марка 
има модел на принципа на пулс индукция. В устройствата от този тип търсещата бобина не е част от 
резонансната верига, а от задаващ генератор в нея се подава импулсен сигнал. Анализиран 
параметър е времето на преходния процес /положението на фронт на импулса/.  
Пулс-индукторните металотърсачи са много ефективни и за дълбочинно търсене, защото позволяват 
търсете с квадратни сонди с големи размери /рамки/ – от 1м.х1м. до 2м.х2м. и по-вече дори. В 
същото време основен недостатък на тази технология е доста затрудненото разделяне на металите 
на черни и цветни. Именно това ограничава повсеместната хегемония на пулс-индукторните 
металотърсачи. Практиката показа, че самостоятелното им използване е много трудно, особенно, 
когато са с големите сонди или рамки. Тогава локализирането на малките метали и определянето на 
вида им е много трудно. Предимствата и недостатъците на двете метал детекторни технологий се 
допълват и на практика почти винаги се използват заедно, особенно ако използването на пулс 
индукторния металотърсач с голяма търсеща рамка е наложително. Първо се използва 
металотърсача с индуктивен баланс за отсраняване на малките и плитки метални предмети, а след 
това се използва и Пулс индукторният апарат с дълбочинната рамка за намирането на по-големи 
метални предмети на по-голяма дълбочина. Умелото съчетаване на тези технологии дава 
възможността да се работи във всякакъв вид почви. Нещо повече, без проблем могат да се засичат 
както дребни метални предмети, така и големи метални предмети на голяма дърлбочина. За целта е 
необходимо само да превключвате от едната технология на другата и да смените търсещата сонда. 
GRIZZLY TWINS съчетавайки в себе си тези технологии Ви дава възможност да търсите на всякъде и 
на дълбочина до 3 метра. GRIZZLY TWINS е компактен, силно чувствителен, стабилен и лесен за 
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употреба. Металотърсача и всички допълнителни приспособления към него са поставени в компактна 
и удобна раница, което прави пренасянето и работата с апарата лесно и удобно. 
В лявата страна на апарата са разположине командните потенциометри и превключватели на 
металотърсача с индуктивен баланс. В дясната страна е разположен дигиталния дисплей на пулс-
индуктурния металотърсач и бутоните за управлението му. 
Превключването на режима на работа става с едно копче по средата на панела. Именно това копче 
Ви дава възможността да ползвате само предимствата на двете технологии за метал детектинг. 

 
І. ОКОМПЛЕКТОВКА 
Базов пакет 1 

• Раница - маскировъчна; 

• Телескопична дръжка с карбонов 
накрайник; 

• Търсеща сонда за IB елипса DD 22x32см; 

• Търсеща сонда за PI 38см; 

• Контролен блок; 

• Стерео Слушалки с преходник и активен 
контрол на левият и десният говорител по 
отделно; 

• Зарядно устройство- 220V и 12V, за 
запалка на автомобил; 

• Калъф за контролният блок - направен от 
много качествена водонепропусклива и 
термично изолационна материя; 
 

ОПЦИЯ:  Търсещата рамка 1м.х1м. може да 
бъде поръчана в допълнение на базовия 
пакет или да бъде поръчана на мястото на 
Търсеща сонда за PI 33см или 38см - този 
пакет се нарича: 
 
 Базов пакет 2 

• Раница - маскировъчна; 

• Телескопична дръжкас карбонов 
накрайник; 

• Търсеща сонда за IB елипса DD 22x32см; 
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• Рамка за PI 1х1 м; 

• Контролен блок; 

• Стерео Слушалки с преходник и активен 
контрол на левият и десният говорител по 
отделно; 

• Зарядно устройство - 220V и 12V, за 
запалка на автомобил; 

• Калъф за контролният блок - направен от 
много качествена водонепропусклива и 
термично изолационна материя; 
 

ІІ. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 
1. Сглобяване на металотърсача: 
Сглобяването на металотърсача е лесно и 
не са нужни специални умения и 
инструменти. Само следвайте тези стъпки: 
- поставяне на търсеща сонда: освободете 
и извадете гайката и затегнете търсещата 
сонда, поставете дръжката на 
металотърсача в скобата на търсещата 
сонда, сложете обратно винта в дупката и 
затегнете гайката. Сега сондата е свързана 
с дръжката. 
- нагласяне дължината на дръжката: 
а) завъртете заключващата муфа на 
дръжката по посока на часовниковата 
стрелка, докато се отпусне. 
б) изтеглете карбоновата дръжка, която е 
под тази на металотърсача. Удължете или 
скъсете дръжката така, че когато се 
изправите с апарата в ръка, търсещата 

сонда да е на разстояние от 2 до 5 см от 
земята, когато ръката ви е отпусната. След 
това затегнете муфата на мястото и. 
- свързване на кабела на търсещата 
сонда: 
а) навийте кабела на търсещата сонда около 
дръжката. Оставете кабела достатъчно 
разхлабен, за да може да нагласяте 
търсещата сонда когато действате на 
неравен терен. 
б) включете жака на търсещата сонда в 
съответното гнездо (за IB или за PI) на 
задният панел на контролният блок, след 
това стегнете жака с помоща на гайката, 
която е на жака. 
 

2. Зареждане на батериите: 
Вашия металотърсач е снабден с вградена 
батерия и не се нуждае от допълнителни 
батерии. 
Ако металотърсача е включен, изключете го 
от ключа POWER (апарата е изключен 
когато ключа POWER е в средно 
положение). Включете буксата на зарядното 
устойство в буксата за зареждане на 
апарата, която се намира на задният панел 
на контролният блок. След това включете 
зарядното устойство в контакта. По време на 
зареждане, червеният светодиод на 
зарядното устройство свети. При напълно 
разреден акумулатор зареждането 
продължава 12 часа. С едно зареждане на 
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батериите, апарата може да работи до 20-40 
часа. 
Можете да удължите работата на батериите 
ако използвате слушалки, които имат по 
малка консумация на енергия от вградените 
високоговорители. 
ТЕСТВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ: При пускане, 
ако Индикатора за състоянието на батерията 
- BAT свети, ако апарата не се включва, ако 
има слаб звук, не се настройва правилно 
или работи нестабилно, заредете батериите. 
3. Използване на слушалки: 
Можете да свържете слушалките с 
металотърсача за да го чувате само вие. 
Използването на слушалки също така 
удължава работата на батериите и прави по 
– лесно идентифицирането на звуците, 
които чувате, за по – добър резултат от 
детекцията (търсенето). За да свържете 
слушалките, вкарайте жака им в отвора с 
надпис PHONE намиращ се на предният 
панел на контролният блок. Вграденият 
високоговорител на металотърсача се 
изключва автоматично когато свържете 
слушалките. В комплекта на GRIZZLY 

TWINS са включени професионалните 
стерео слушалки  
БЕЗОПАСНО СЛУШАНЕ: За да предпазите 
слуха си, следвайте тези съвети, когато 
използвате слушалките. 
- нагласете звука на най – ниското ниво 
преди да започнете да слушате. След това 
нагласете звука на удобното за вас ниво. 
Не увеличавайте прекалено много звука в 
слушалките. Продължително слушане на 
високо ниво на звука, води до перманентна 
загуба на слух. 
Веднъж нагласено нивото на звука, не го 
увеличавайте. С течение на времето ушите 
ви се адаптират към нивото на звука, така че 
да чувате сигналите на металотърсача. 
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО: Не 
носете слушалките на места със силен 
трафик. Въпреки, че някои слушалки 
позволяват да чувате звуци от околната 
среда, използването им на места с много 
движение също крие определени рискове.

 
Фиг.2.1. 
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ІІІ. Контролен блок и заден панел – 
описание / Фиг.2.1./ 
 

Ключ POWER за Включване/Изключване 
на апарата, както за превключване от IB 
на PI /Фиг.3.1./: Стандартното положение на 
копчето POWER е в средно положение, 
тогава апарата е изключен. Натиснете ключа 
POWER на ляво (в посока на IB) и ще чуете 
леко щракване, това значи че апарата е 
включен в режим IB. За изключване трябва 
да оставите копчето POWER в средно 
положение. Натиснете ключа POWER на 
дясно (в посока на PI) и ще чуете леко 
щракване, това значи че апарата е включен 
в режим PI. За изключване трябва да 
оставите копчето POWER в средно 
положение. 

 
Фиг.3.1. 

 2. Заден панел / Фиг.3.2./; 
  - Букса за включване на зарядно за 
зареждане батерията на металотърсача 
апарата; 
  - Отвори на звукова сигнализация – 
издава звуков сигнал на фиксирана честота, 
докато металотърсача засича метал; 
  - Жак (с пет извода) за включване на IB 
търсеща сонда 
  - Жак (с два извода) за включване на PI 
търсеща сонда 

 
Фиг.3.2. 

ІV. РАБОТА С ПУЛСИНДУКТОРНИЯТ 
МЕТАЛОТЪРСАЧ 

Grizzly Twins Digital Pi е създаден по нова 
технология при която, “обратното 
интегриране” на сигнала което се ползва при 
уреди от този тип (Pulse induction) е 
заменено със съвременно Аналогово - 
Цифрово преобразуване и Микропроцесор. 

Натиснете ключа POWER на дясно (в посока 
на PI) и ще чуете леко щракване, това значи 
че апарата е включен в режим PI. За 
изключване трябва да оставите копчето 
POWER в средно положение. 
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Фиг.4.1. 

4.1 Управление 
На предния панел са разположени 4 бутона 
със следните функции: 

 При натискане се увеличава 
или намалява прага на сработване. 
Бутоните служат и за навигация в менюто. 

  Нулиране или ресет. Бутона служи 
и за потвърждаване на променен параметър 
в менюто. 

 Бутона служи за вход в менюто и за 
отказ от запаметяване на променен 
параметър. 

4.2 Информация на дисплея: 

 

 
Фиг.4.2. 

На първи ред от горе на долу е индикатор за 
нивото на сигнала. 

На вторият ред от горе на долу са следните 
показатели, а именно / Фиг.4.2./: 

Т хх  V x            xx.x V 

T xx– Threshold – Праг – може да бъде 
променян директно от стрелките – 

 ляво – дясно, без да е 
необходимо влизане в менюто. 
V x - Volume- Звук 
5 xx.x V – U batt – Напрежение на батерията 
4.3 Архитектура на менюто 

Чрез натистане на бутона   се влиза 
в менюто и могат да се правят 
необходимите настройки. Движението 
нагоре надолу става с бутоните 

, а влизането в подменютата 

става чрез натискането на бутона  
- Volume 
-  Light 
- U min of batt 
- Guard interval 
- Ground adjust 
- Volume raise  

 
Фиг.4.3. 

Описание: 
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Volume – Звук от 0- минимум до 7-максимум 
/Фиг.4.3/ 
Light – Подсветка – фабричната настройка е 
включена подсветката, но може чрез това 
меню да се изгаси и включи отново.  /Фиг4.3/ 

 
Фиг.4.4. 

U min of batt- Минимално напрежение при 
което уреда да изпише предупредително 
съобщение за изтощена батерия. Настойва 
се от потребителя със стъпка 100 mV.  
/Фиг.4.4 и Фиг.4.5/ 

 
Фиг.4.5. 

Guard interval – Защитен интервал, 
настройка на бобината /Фиг.4.6./ 
-auto -  при всяко включване на апарата той 
сам се настойва спрямо включената 
търсеща сонда 

 
Фиг.4.6. 

-last -  ако няма да се ползва различна 
търсеща сонда, а ще се работи само с тази с 
която е включен и настроен апарата, няма 
смисъл всеки път да го чакаме да се 
настойва спрямо нея, при следващото 
включване апарата ще използва последната 
стойност. 

-от 2 до 80 може да се задава ръчно 
стойността на защитния интервал този 
параметър може да се използва като 
допълнителна функция за премахване на 
влиянието на земята, ако има такова и не 
може да се коригира с помоща на Ground 
adjust.  
Ако апарата хваща земя на 20 примерно, 
намаляването на параметъра може да 
доведе не само до увеличаване на 
нестабилноста на уреда и поява на лъжливи 
сигнали но и до увеличаване на 
чувствителността. Увеличаването на 
параметъра намалява чувствителността и 
влиянието на земята, но увеличава 
стабилността на работа на апарата. Ако 
влиянието на земята не може да се 
премахне с помоща на 3-те параметъра от 
Ground adjust то тогава се прибягва до ръчно 
увеличаване на този параметър.  
4.4 Ground adjust /Фиг.4.7./ – 3 програмно 
реализирани алгоритми за отстройване от 
земя и режими на търсене. 
-off(static) –  изключено компенсиране на 
сигнала или така наречения статичен режим 
на работа 
*има обект има сигнал , най-грубо казано 
-adaptive – адаптивна софтуерна отстройка 
от земя. 
В тон с горното би било добре да се каже: 
-adaptive- адаптивна обработка на сигнала – 
1-ви динамичен режим 
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*  при задържане на обекта  сигнала изчезва, 
или трябва да има движение.  
-fixing- фиксирана софтуерна отстройка от 
земя или фиксирана обработка на сигнала – 
2-ри динамичен режим 

 
Фиг.4.7. 

* този режим е смесица от горните два ,като 
трябва да има движение. Тук характерното е 
че, това е по бавен режим, в смисъл – при 
adaptive режима ако поднесем монета 
примерно към търсещата сонда и после я 
дръпнем и пак я поднесем, ще я засече 
докато при fixing режима е възможно, ако 
скороста на движение е по голяма да се 
получи засветяване на обекта или по-просто 
казано може да не го засече. 

 
Фиг.4.8. 

Volume raise / Фиг.4.8. и Фиг.4.9./ 
-1/32, 1/16, 1/8, ¼, ½,  1 – Този параметър 
служи за да се намали нарастването на 
звука в началото на скалата (с лоша 
реакция). Това подобрява устойчивостта на 
схемата при нисък праг. Този параметър е 
обратно пропорционален на 
чувствителността. Значи 1/32 е най – 
чувствителен, при нисък праг следва да се 
увеличава към 1 

 
Фиг.4.9. 

4.4  Работа с PI DIGITAL TWINS 

 
Работата с PI DIGITAL TWINS се свежда до 
няколко лесни стъпки: 
Препоръчвам с уреда да се работи и тества 
на открито! 
Вдигнете търсещата сонда на разстояние 40 
- 50 см. от земята и включете апарата.  
На дисплея ще се появи съобщение TUNE… 
и ще започне отброяване Фиг.4.10. 

 
Фиг.4.10. 

Когато PI DIGITAL TWINS е готов за работа 
ще чуете три тонална мелодия 
Доближете търсещата сонда до земята на 4-
5 см. (за по големи бобини 5-15см.) и я 
движете успоредно на нея. 
Ако PI DIGITAL TWINS  реагира натиснете 
бутон ZERO, ако няма ефект  увеличете 
прага /натиснете стрелката плюс/ и пак 
бутон ZERO ..... процедурата се повтаря до 
нормално движение на търсещата сонда 
спрямо земята без сработване на уреда. 
Разбира се при липса на метал. 
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Ако сте достигнали праг 15 и уреда сработва 
при всяко движение на търсещата сонда 
спрямо земя променете параметъра Menu 
à Ground adjust 
Ако сте достигнали праг 15 и сте пробвали 
всички режими от меню Ground adjust и 
уреда сработва при всяко движение на 
търсещата сонда спрямо земя, извода е че 
мястото което сте си избрали за тестове или 
търсене е силно замърсено. Опитайте на 
друго място. …….или като последен вариант 
при много тежки терени може да се 
променят параметрите на апарата ръчно за 
да стане възможно изследването на терена. 
Това става с промяна на параметъра Menu 
à Guard interval, като се промени ръчно 
параметъра по следната схема. Ако при 
включване на уреда той спира  
първоначалното броене TUNE...  примерно 
на 30, то параметъра следва ръчно да се 
увеличи от менюто с помоща на бутоните (-) 
(+) като се избира стойност на параметъра 
31, следва това потвърждение с бутона 
ENTER, излизате от менюто (ESC) и 
натискате бутон ZERO.  Проверява се 
възможността за работа на съответния 
терен и ако е нужно увеличете отново 
параметъра на (32) за да постигане 
устойчива работа на уреда. Това важи за 
много замърсени терени, при нормална 
работа увеличението на този параметър не 
води до увеличение на чувствителността.  

Ако искате да увеличите ръчно 
чувствителността на уреда в горния случай 
трябва да се намалява параметъра надолу  
например 29,28,27 и т.н. по гореописаният 
начин.  
Ръчната промяната на параметъра Guard 
interval може да доведе до нестабилна 
работа на уреда, както и намаляване на 
чувствителността но с повече опит на 
оператора може да стане възможно 
ползването на уреда на терени който по-
принцип са невъзможни за изследване.  
 

V. РАБОТА С МЕТАЛОТЪРСАЧА 
РАБОТЕЩ НА ПРИНЦИПА НА 
ИНДУКЦИОНЕН БАЛАНС (IB) 
Ключ POWER за Включване/Изключване 
на апарата, както за превключване от IB 
на PI: Стандартното положение на копчето 
POWER е в средно положение, тогава 
апарата е изключен. Натиснете ключа 
POWER на ляво (в посока на IB) и ще чуете 
леко щракване, това значи че апарата е 
включен в режим IB. За изключване трябва 
да оставите копчето POWER в средно 
положение.  Фиг.5.1. 

 
Фиг.5.1. 
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5.1. Копчета за управление Фиг.5.2. 

• Ключ за превключване на 
дискриминацията: Ключът има две 
положения: 1. положение е когато е наляво, 
(в положение GEB), тогава металите не се 
дискриминират, т.е. апарата реагира на 
всички метали с плътен сигнал; 2. Второто 
положение на ключа е надясно (в положение 
DISK), тогава металотърсача е в състояние в 
което дискриминира металите, т.е. при 
откриване на цветен метал се чува плътен 
сигнал, а при черен метал се чува пукане 
или накъсан сигнал. 

 
Фиг.5.2. 

• Въртящо се копче VOLUME: Служи 
повишане или намаляване на звука от 
високоговорителя на металотърсача; 

• Въртящо се копче TUNE /за настройка на 
критичния звук/: Въртящото се копче TUNE 
служи за настройка на звуковият праг. 
Завъртете надясно копчето и ще чуете звук 
който бавно се увеличава, регулирайте така 
копчето, че звукът съвсем слабо да се чува. 
Съвсем слабо чуващият се звук се нарича 
критичен звук (звуков праг). Металотърсача 

е най – чувствителен когато е на критичен 
звук. 

• Въртящо се копче DISK /за повишаване 
или намаляване нивото на 
дискриминация/: Служи за повишаване или 
намаляване нивото на дискриминация, т.е. 
колкото по-голяма е стойността на копчето 
“DISK”, толкова по – голяма е 
дискриминацията, а именно: апарата ще 
реагира с плътен сигнал (при включена 
дискриминация) на по-чистите цветни 
метали и с прекъснат сигнал на сплави и 
черни метали. 

• Въртящо се копче GEB /за елиминиране 
на ефекта на минерализация на почвата/: 
Чрез завъртането му наляво или надясно, се 
постига елиминирането на ефекта на 
земята, т.е. балансиране на уреда в режим 
IB. 
 

5.2. Работа с апарата в режим IB 
Включете металотърсача в режим на работа 
IB (чрез копчето POWER на ляво /в посока 
на IB/ да щракне). Изключете 
дискриминацията (ключа DISK трябва да е в 
посока GEB) /Фиг.5.2/. Установете звуковият 
праг чрез бутона TUNE. Вдигнете апарата на 
около 40-50 см от земята. Докато държите 
тъсещата сонда на апарата на около 40-50 
см от земята: 1. Завъртете бутона “Tune” в 
най-дясно положение; 2. Завъртете копчето 
GEB в средно положение; 3. Продължавайте 
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да държите апарата вдигнат. Ще чуете 
силен и непрекъснат звук; 4. Докато държите 
апарата вдитнат и чувате непрекъснатият 
звук започнете да въртите бутона “Tune” 
бавно на ляво, докато звукът започне 
съвсем леко да се чува или спре да се чува 
(точно този момент е границата на звуковият 
праг. Най дълбоко търси апарата когато се 
чува съвсем леко звукът – като жужене); 5. 
След това приближете търсещата сонда на 
разстояние около 2-5см. над земята 
(положение долу); И ТУК ВНИМАВАЙТЕ ЗА 
СЛЕДНОТО: 
І. Ако при приближаване на търсещата 
сонда към земята апарата издаде звук 
направете следното: вдигнете апарата 
отново на около 40-50 см от земята и 
завъртете “GEB” леко на ляво. След това 
приближете отново търсещата сонда на 
разстояние около 2-5см. над земята 
(положение долу) и следете дали апарата 
ще издане звук. Ако апарата не издава звук 
ЗНАЧИ СТЕ ГО НАСТРОИЛИ КЪМ ЗЕМЯТА 
(т.е. грундирали сте апарата и той е готов за 
работа), а ако апарата издаде отново звук 
при повторното му приближаване на 
търсещата сонда към земята, повторете 
процедурата (подчертаното) до тогава 
докато апарата спре да издава звук при 
приближаването на търсещата сонда до 
земята. 

ІІ. Ако апарата издава звук при вдигането на 
търсещата сонда от земята направете 
следното – вдигнете търсещата сонда 
отново на около 40-50 см от земята и 
завъртете “GEB” леко на дясно. След 
това я приближете отново на разстояние 
около 2-5см. над земята (положение долу) и 
я вдигнете, ако при вдигането апарата 
отново издава звук повторете горната 
процедура. 
Ако апарата не издава звук и при 
приближаване, и при отдалечаване на 
търсещата сонда от земята – ЗНАЧИ СТЕ 
НАСТРОИЛИ АПАРАТА КЪМ ЗЕМЯТА (т.е. 
грундирали сте го и той е готов за работа). 
В случай, че апарата издава звуци и при 
проближаване, и при отдалечаване на 
търсещата сонда от земята, то тогава 
намалете чувствителността му, чрез съвсем 
малко завъртане на копчето TUNE на ляво. 
След като сте настроили апарата към 
земята можете да работите с него. По време 
на търсене, дръжте здраво апарата, движете 
леко и спокойно търсещата сонда на 
разстояние около 2-5см. над земята. Тогава, 
можете да започнете да търсите. 
 

5.3. Проверка и употреба на открито: 
(1) намерете участък земя на открито, 
където няма метал. 
(2) Поставете мостра от предмета, който 
искате металотърсача да открие на земята. 
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Ако използвате някакъв ценен метал, като 
злато например, за да изпробвате апарата, 
отбележете мястото където го заравяте за 
да можете да го намерите после. 
(3) Докато държите търсещата сонда на 
около 2 - 5 см от земята, бавно я придвижете 
наляво – надясно над мястото, където сте 
поставили предмета 
 

VІ.  ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА 
1. ако металотърсача не работи 
правилно, възможно е батериите да са 
слаби, заредете ги. 
2. щепсела на търсещата сонда не 
трябва да е влажен, защото металотърсача 
ще загуби способностите си. Щепселът може 
да бъде използван само след добро 
изсушаване. 
3. не използвайте металотърсача по 
време на дъжд или по време на жарко 
слънце. 
4. не приближавайте търсещата сонда до 
фурна или други горещи предмети. 
5. всеки един металотърсач има 
гаранция, която позволява той да бъде 
поправен безплатно докато тя важи. 
Гаранцията пада ако пломбата е махната от 
ползвателя. 
 

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 звуковият праг, 
намалете скоростта ви на движение. 
Силно минерализираната почва и влажният 
пясък също обикновено предизвикват 
статичен и отчетлив сигнал. В тези случаи: 
намалете звуковият праг, и продължете 
търсенето. 
Ако в едната си ръка вие носите метален 
инструмент, с който ще изравяте 
намерените предмети, GRIZZLY TWINS ще 
издава звук всеки път, когато търсещата 
сонда се доближи до него. Затова: носете 
инструмента на гърба си или на колнана си. 
Практиката доказва, че за да се придобият 
задоволителни навици на работа с GRIZZLY 
TWINS са необходими поне 30-40 работни 
часа с апарата. 
Посещавайте сайта 
http://www.mdetectors.com за да се 
осведомявате за новости относно Вашия 
металотърсач 
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ЕТИЧЕН КОДЕКС 
Всички търсачи би трябвало да се водят от примера, който вие давате. Ето някои основни 
правила, които трябва да спазвате, използвайки своя металотърсач: 
Винаги искайте от собствениците разрешение преди да претърсвате някое място. 
Уважавайте правата и собствеността на другите. Спазвайте всички местни и национални 
закони докато търсите. Не унищожавайте исторически или археологически предмети и 
обекти. Не търсете в археологически обекти. Ако намерите ценен обект (предмет), дори да 
не сте сигурни в това че е ценен, свържете се със съответния регионарен или национален 
музей. Не търсете във военни обекти и полигони. Оставяйте терена и растителността както 
са били. Заравяйте всяка дупка, която сте изкопали. Използвайте металотърсача само на 
безопасни места. Грижливо събирайте намерените отпадъци и ги изхвърляйте само на 
подходящите или определени за това места. Не ги оставяйте да бъдат намерени от 
следващия търсач. 
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