White’s AF 101 metal detektörü için kullanma kılavuzu
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1. Genel
Cihazı doğru kullanabilmek ve en iyi sonuçları elde edebilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice
okuyun.

2. Montaj
Yuvarlak arama sondası takılı olan plastik boruyu ince metal borunun içine sokunuz. Bunu kalın
boruya sokunuz ve sonra elektronik parçaya takınız.
Küçük metal düğmelerin deliklere yerleşmesi gerekiyor. Arama sırasında çalılara falan
takılmamak için kabloyu burma şeklinde borunun etrafına sarınız. Sonda ile elektroniğin
bağlantısının kusursuz çalışması için kablo fazla gergin olmasın. Cihazın borusunu (kullanan
kişinin boyuna göre) mümkün olduğu kadar en iyi ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bunun için demir
düğmeleri gereken deliklere takın. Arama makarası yere değmelidir.

3. Kullanma düğmesi
Sol dayamaya tutarsa = OFF (kapalı).
Düğmeyi hafif sağa çevirin = ON (açık).
Düğmeyi daha az veya fazla sağa doğru çevirdikçe cihazın hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

4. Arama hassasiyetini ayarlamak
Dışarıya çıkınız ve etrafta metal cisimlerin bulunmamasına dikkat ediniz. Arama sondasını yerin
üzerinden tahminen 3 cm yükseklikte tutunuz. Kullanma düğmesini hoparlörden hafif bir sinyal
sesi duyulasıya kadar yavaş yavaş sağ tarafa çeviriniz. Bu anda cihaz en yüksek hassasiyete
ayarlanmıştır. Her aramadan önce cihazı bu başlangıç seviyesine ayarlayın.

5. Arama metodu
Metal nesnelerin izini bulmak için cihazı önünüzde yavaşça gezdirin ve aynı anda yavaş yavaş
ilerleyin. Arama sondasını bu sırada toprağın üzerinde devamlı aynı yükseklikte (takriben 3 - 5
cm) gezdiriniz.
Metal bir nesneye yaklaştığınız anda hoparlördeki ses yükseliyor. Sesin en yüksek olduğu anda
arama sondası metal nesnenin tam üzerinde bulunmaktadır. Cihaz ile ne kadar çok çalışırsanız
o k adar t ecrübe e dinirsiniz. Tecrübeniz arttıkça duyulan sesin küçük veya büyük bir metal
nesneya ait olduğunu anlayabilirsiniz. Cihazı hep yavaş yavaş sağa sola gezdirin.
Kısa sinyal sesi: Küçük nesne. Uzun sinyal sesi: Büyük nesne.
Cihazı şimdi yavaş yavaş yukarı doğru kaldırın. Kaldırırken hafifçe sağa sola gezdirin. Sinyal
sesi çabuk azalırsa nesne küçük ve toprağın hemen altında veya yeryüzünde bulunmaktadır.
Sinyal sesi yavaş yavaş azalırsa nesne büyük bir cisimdir.
Arama sondası büyük bir metal nesnenin hemen üzerinde gezdirilirse sinyal sesi aniden
kesilebilir (Over Load Effekt). Arama sondasını sinyal sesi normal seviyeye ulaşasıya kadar
yavaş yavaş gezdirerek kaldırın.

6. Piller
Cihaz için 6 x 1,5 V piller veya bir tane 9 V pil gerekiyor. Cihazın hassasiyetini ayarlarken
kontrol sesi sabit kalmazsa veya hiç duyulmazsa pilleri değiştirmeniz gerekiyor. Pilleri
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değiştirmek için elektroniğin dolabının plastik kapağını biraz bastırınız ve sonra kapağı aşağıya
doğru çekiniz. Şimdi pil mahfazasını çıkarabilirsiniz.
Cihazı uzun süreler kullanmazsanız pilleri cihazdan çıkarın. Yoksa piller akabilir ve cihazın
elektroniğine zarar verebilir. Cihazı asla uzun süre güneş ışınları altında bırakmayınız.

7. Garanti
Üretim ve malzeme hatalarından oluşan kusurlar için iki yıl garanti veriyoruz.
Garanti servisi tamirat veya kusurlu parçaların üreticinin orjinal programından yenilenmesinden
oluşur.
Hakikata aykırı işlemlerden dolayı, yabancılar tarafından sataşmalardan dolayı, kötüye
kullanmadan dolayı (şiddet kullanma), mekanik hasara uğratmaktan dolayı veya kimyasal
hasarlardan (akan piller) dolayı oluşan kusurlar garanti dahilinde değildirler. Piller garanti
dahilinde değiller. Daha ileri giden, kişilerde veya maddelerde oluşan, hasarlar kabil degillerdir.
Cihaz D üsseldorf DTI bürosuna nakliye ücreti ödenmiş olarak orjinal kartonda hata tarifi dahil
komple gönderilmelidir. Garanti kartı ve satış faturasının kopyası cihazın yanında olmalıdır. Geri
gönderilme Almanya içinde bedelsiz, diğer ülkelere bedelinin sahibinden karşılanarak uygulanır.

8. Aşağıdaki bilgilere mutlaka dikkat edin
Cihaz bir buluntu gösterdiğinde, değerli bir şey yerine cephane veya başka patlayıcı madde
olabileceğini düşünün.
Bir buluntuyu toprağı kazıyıp çıkarmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Üretici ve satıcı
zararlar için herhangi bir mesuliyet üstlenmez.
Metal arama cihazları çocuklar tarafından sadece yetişkinler denetimi altında kullanılabilir.
Toprağı kazıp çıkarmak her zaman yetişkin kişiler tarafınden yapılması gerekir.

9. Haklar ve görevler
Hazine aramak zevkli ve heyecan dolu serüvenli bir hobidir.
Her ülkede ve Almayada her eyalette define aramaları için yasalar ve uygulamalar neşredildiğini
dikkate alın. Kendinizi bilgilendirmeniz kendi yararınız içindir. Almanyada metal detektörlerin
kullanımı prensipte yasak değildir. Yalnız arazi sahibinin müsadesine ihtiyacınız var.
Arkeolojik değerli yerlere müsadesiz girmeyin. Arkeolojik değeri olan maddeler ararsanız veya
bulursanız eyaletinizdeki yetkili Landesdenkmalamt (eyalet kültür eserleri dairesi) ile irtibat
kurun.
Kazdığınız delikleri ve çıkardığınız nesnelerin çukurlarını doldurun.
Ve böylece - bol şanslar ve ‘iyi bulmalar’.
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