Kullanma kılavuzu
Metal detektör White’s Beachcomber 60 (BC 60)
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1. Genel
Hayırlı olsun! Siz şimdi kaliteli bir metal detektörünün gururlu bir sahibisiniz. Yeni detektörünüzle
geçireceğiniz heyecanlı ve rahatlatıcı saatlerden çok zevk alacaksınız. Lakin, montaj ve
aramaya başlamadan önce, cihazı doğru kullanabilmek ve en iyi arama sonuçlarını elde
edebilmek için, bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

2. Montaj
Yuvarlak arama sondasının takılı olduğu plastik boruyu tek metal boruya yerleştirin. Iki metal
düğmeler orta boruya yerleşmesi gerekiyor. Bu arada kapağı sonda tarafına doğru tutun ve
montajdan sonra sola çevirin. Bunu sonra elektronik parçadaki kalın boruya takınız. Küçük
metal düğmeler borudaki deliklere yerleşmesi gerekiyor. Arama sırasında çalılara vs. takılıp
kalmamak için kabloyu borunun etrafına burmalayarak dolayın. Sonda ile elektronik parçanın
arasındaki bağlantının tamam olması için kablo fazla gergin olmasın. Arama sondası kablosu
elektronik kutu ile sabit bağlıdır. Zorla sökmeye uğraşmayın ve sökmeyin.
Cihazı kişinin boyuna göre en uygun uzunluğa ayarlayabilirsiniz. Bunun için sonda borularını
uygun deliklere yerleştirin. Arama bobini yere değmelidir.

3. Kullanma düğmelerinin anlamı ve fonksiyonu
BC 60 ın üç kullanma düğmesi mevcuttur:
♦
♦
♦

OFF - ON / TUNE – AÇIK / KAPALI ve ses kesafeti (yüksekliği)
GEB/DISC – Bu düğmeyle hangi metallerin detektör tarafından gösterilmeyeceğini
ayarlayabilirsiniz.
Tutamaktaki düğme – Arama öncesinde ve arama sırasında otomatikmen azami
hassasiyetin ayarlanması ve pil kontrölü için.

GEB/DISC düğmesi:
Tam sol noktaya kadar dayatıdı ise küçük demir parçalar gösterilmiyor. Sonra düğmeyi ne kadar
çok sağa çevirirseniz arama gücünü o kadar azaltıyorsunuz. „Normal“ ayar „P“ dir.
Büyük demir parçalar ve asil madenden olan bütün nesneler hoparlör sesi ve ibre oynaması ile
cihazda gösteriliyor.
Tutamaktaki düğme:
Bu düğmeyle cihaz devamlı tekrar azami hassasiyete ayarlanır. Kısaca basınız ve bırakınız.
Arama sırasında değişik toprak niteliklerinden (fazla veya az mineral oranı) dolayı alçak kontröl
sesi değişebilir. Sadece düğmeye kısaca basınız, bırakınız ve arama işleminize devam ediniz.
Arama sırasında bu işlemi sıkca tekrarlayın. O sırada sondayı gayet rahat tutun.
Cihazı çalıştırdıktan sonra bu düğme ile pillerin güç durumunu kontrol edebilirsiniz: Düğmeye
basınız ve göstergedeki ibreye bakınız. İbre asgari ‘40’ a çıkması gerekir. Bu konu için 6’ ıncı
nokta ‘Piller’ e de bakınız.

4. Arama hassasiyetinin ayarı
Dışarıya çıkınız ve yakın çevrede metal eşyaların bulunmamasına dikkat edin. Arama sondasını
toprağın 3 cm üzerinde tutun.
POWER düğmesini hoparlörde hafif bir ses duyasıya kadar sağa çevirin. Cihaz şimdi en yüksek
hassasiyete ayarlanmıştır.
GEB/DISC düğmesini „P“ ayarına getirin.. Tutamaktaki düğmeye basınız ve basık tutunuz..
ON/TUNE düğmesini hafif bir sinyal sesi duyasıya kadar yavaşça sağa çevirin Tutamaktaki
düğmeyı bırakınız. Sonra yine kısaca basınız ve bırakınız. Şimdi cihaz faal durumdadır ve en
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yüksek hassasiyete ayarlanmıştır. Aramaya başlamadan önce her zaman cihazı bu ‘başlangıç
seviyesine’ ayarlamaya dikkat edin.

5. Arama metodu
Aramaya başlamadan önce en iyisi yere değişik metal parçalar koyun ve sondayı bu parçaların
üstünde gezdirin. Böylece cihazın değişik parçalara ve metal çeşitlerine nasıl reaksiyon
gösterdiğini öğrenir, tipik sinyallerin nasıl olduğunu anlarsınız.
Metal nesneleri bulmak için cihazı vücudunuzun önünde yavaş yavaş sağa sola gezdirerek
yavaşça ilerleyin. Sondayı toprağın üzerinde gezdirirken arama sondasını devamlı aynı
yükseklikte (3 – 5 cm) tutmaya dikkat edin.
Bir metal parçaya yaklaştığınızda hoparlördeki (veya kulaklıktaki) ses yükselir. Arama sondası
tam bulunan nesnenin ortasının üstünde iken en yüksek sinyal sesi duyulur. Detektör ile ne
kadar çok çalışırsanız o kadar çok tecrübe kazanırsınız. Tecrübeli olduğunuzda bulunanların
küçük veya büyük metal nesne olduklarını anlarsınız. Cihazı her zaman yavaşça gezdirin.
Kısa sinyal sesi: ufakça nesne. Uzun sinyal sesi: büyükçe nesne.
Cihazı yavaşça yukarı kaldırın. Kaldırırken sondayı ileri geri gezdirin. Sinyal sesi çabucak
azalırsa nesne küçük ve toprağın yüzeyinde veya hemen altında. Sinyal sesi yavaşça azalırsa,
bulunan nesne daha büyük bir parçadır.
Sonda büyük bir metal nesnenin hemen üstünde gezdirilirse, sinyal sesi aniden kesilebilir (Over
Load Effekt). Bu durumda sondayı yavaşça sinyal sesi normal seviyeye gelesiye kadar
gezdirerek kaldırın.

6. Piller
Cihazın çalışması için 6 x 1,5-Volt piller veya bir tane 9 Volt pil gereklidir. Pil kontrölü pillerin
boşaldığını (ibre 40 ın altında) gösteriyorsa pilleri değiştirmelisiniz. Pilleri değiştirmek için
elektronik kutunun üstündeki plastik kapağa biraz basın ve sonra kapağı aşağıya 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.
Hakikate 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 değillerdir.
Cihaz Düsseldorf 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

Sayfa 3 / 4

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. Hak 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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