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KULLANIM KILAVUZU

TEBRİKLER...
Öncelikle en doğru kararı vererek Deeper DP Gold
metal arama ve deﬁne dedektörünü tercih
e ğiniz için sizi kutlarız. Deeper DP Gold sizi
hedeﬁnize en doğru ve en kısa zamanda
ulaş racak teknik donanım ve üstün yeteneklere
sahip bir metal arama dedektörüdür.
Metal tespit etme amaçlı her türlü toprak al
araş rmalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
Deeper DP Gold her türlü metali tespit
edebilmesinin yanı sıra yalnızca sizin seç ğiniz
metal plerini arayabilmenin kolaylık ve
avantajlarını size sunar. Dedektörünüzü en verimli
şekilde kullanmanız için hazırlanan bu klavuzu
dikkatle okumanız hata oranını düşürecek, başarı
oranını ar racak r.
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GÜVENLİK UYARILARI

GÜVENLİK UYARILARI:
1. Bu dedektör sivil amaçlar için üre lmiş olup, insan haya nın
söz konu olduğu durumlarda ve askeri amaçlar için kullanılmaz.
2. Bu dedektör orjinal donanımlarıyla çalışabilir. Orjinal olmayan
donanımların kullanılması ne cesinde cihazın kendisi ve
kullanıcısı zarar görebilir. Farklı bir batarya yada farklı bir arama
başlığı kullanımı buna örnek olarak gösterilebilir.
3. Çalışma sıcaklığı aralığı 0 ile +45 derece olup, bu aralık
dışında kullanılmaması gerekir.
4. Tüm parçaları nemli ortamlarda depolanmaz.
5. Cihazınız yağışlı havalarda kullanılmaz. Yağmur, kar, dolu ve
dona maruz bırakılmamalıdır.
6. Cihazınız, batarya ve aksesuarları geri dönüşümlü
malzemeden üre lmiş olup, kullanım ömrü tamamlandığında
çöp kutusuna atmayınız. Bulunduğunuz ülkenin a k malzemeler
konusunda uyguladığı çevre koruma kanunlarını öğrenip
gereğini uygulamak sorumluluğu size ai r.
7. Cihazınızın tamir ve bakımından ﬁrmamız tara ndan
yetkilendirilen servisler sorumludur. Yetkili servisler dışında
yapılan her türlü müdahale cihaz garan sini ve ﬁrmamıza ait
diğer sorumlulukları kaldırır.
Yukarıda geçen uyarıların ve önerilen önlemlerin
uygulanmaması ne cesinde ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve
ziyandan üre ci ﬁrma sorumlu tutulamaz.

Kutu içeriği

1. Bobin çubuğuna montajlı ana gövde.
2. Arama bobini.
3. Ara bobin çubuğu.
4. Dedektör şarj aleti.
5. Kulaklık
6. Kol desteği. (2 adet)
7. Plastik somunlu civata (3 adet)
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3

Montaj

Bobin çubukları 3 parçadan
oluşmaktadır. Dedektör cihazı ve kol
destek parçaları bükümlü çubuğa
monte edilmiş halde size teslim
edilir.
Üzerinde cihaz bulunan çubukla
diğer çubukları yan şekilde okların
görüldüğü yerlerden birleştiriniz.
Arama başlığı üzerindeki kabloyu
çubuk üzerine spiral şeklinde sarınız.
Kablonun uzun veya kısa gelmemesi
için sarım sıklığını azaltıp veya
çoğaltınız.
Kablonun ucundaki soketi cihazın
arkasına takıp vidasını sıkınız.
Bu işlemlerlerden sonra dedektör
kullanıma hazır haldedir.

Ön panel ve tuşların görevleri
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2 adet ana fonksiyona sahip r.
1. Otoma k ya da Manuel toprak ayarı bölümüne geçilir.
2. Herhangi bir ayarı azal r, menüdeki seçeneklerde aşağıya, üst menüde
sola hareket sağlar.
2 adet ana fonksiyona sahip r.
1. Graﬁk Ayrım bölümüne geçilir.
2. Herhangi bir ayarı ar rır, menüdeki seçeneklerde yukarıya, üst menüde
sağa hareket sağlar.
Seçilen herhangi bir bölüme giriş ve ekranda oluşan graﬁkleri temizlemek
için kullanılır.
İşlevsellikle alakalı çeşitli ayarların yapıldığı menüyü açar.

Herhangi bir ayar yapmadan hızlıca arama yapılmak istediğinde kullanılır.
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Batarya kontrolü ve şarj işlemi

Dedektörünüzü kullanmaya başlamadan önce bataryasını kontrol edip gerekiyorsa
şarj etmelisiniz.
Ekranın sağ üst köşesinde bataryanın doluluk miktarını görebilirsiniz.

Bu miktar 1'den 9'a kadardır. 1, %10'u 9, %100'ü ifade eder.
1'in al na düştüğünde cihazınız uyarı ile kapanır.

Deeper DP Gold’ın batarya sistemi kullanıcıların beklen ve isteklerini
karşılayacak doğrultuda imal edilmiş r. Zor doğa koşullarında cihaz pili değiş rmek
gibi can sıkıcı ayrın larla uğraşılmaması için cihazınız şarjzlı ve uzun ömürlü
Lithium-ion batarya sistemi ile dona lmış r.

Tamamen boş olan bataryanın şarj süresi yaklaşık 4 saa r.
Tamamen dolu batarya ile dedektörünüzü kullanım süresi yaklaşık 8 saa r.
Şarj ederken cihazınızı açık tutmanız şarj süresini bir miktar uzatabilir. Bu yüzden
cihazınızı kapalı iken şarj etmeyi tercih ediniz.

Dedektör

Şarj işlemi sırasında şarj adaptörünün led ışığı kırmızı olarak yanar.
Şarj işlemi tamamlandığında led rengi yeşile döner.
Şarj işlemi sırasında şarj adaptörünün bir miktar ısınması normaldir. Elinizi
dokunduramayacağınız kadar ısınıyorsa prizden çekip bir süre dinlendiriniz.

Zemin ayarı
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Dedektörünüzü aç ğınızda BÜTÜN METALLER arama ekranı karşınıza gelir.
Arama işlemine başlamadan önce Ground tuşuna basarak ZEMİN AYARI
yapmanızı öneririz.

OTOMATİK AYAR

Bobini yavaşça 40 santim kadar yukarı alıp tekrar ENTER tuşuna basarız.
Yerdeki Değer ifadesi görülür.

Bobini yere 10 santim kalacak şekilde indirip ENTER tuşuna bastığımızda
şayet toprak ayarı gerçekleştiyse Zemin ayarlandı ifadesi belirir.
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Zemin ayarı

Fakat toprak ayarı gerçekleşmezse, yeniden Havadaki değer ifadesi
belirecektir. Bu durumda başlığı tekrar yukarı kaldırıp aynı işlemi
tekrarlamak gerekir.
Zemin ayarlandı ifadesi görünmesine ragmen sağ ya da sol bar kısmında bir
adet bar görünüyorsa;

Sağ tarafta görünen bar için
tuşuna
Sol tarafta görünen bar için
tuşuna
bir yada iki defa basın. Ekranda yeniden Havadaki değer ifadesi belirir. ENTER
tuşuna basıp başlığı yere tekrar indirip Yerdeki değer ifadesini görürüz. ENTER
tuşuna tekrar basıp Zemin ayarlandı ifadesini gördüğümüzde başlığı hafifçe
sağa sola oynatıp barların hareket etmediğinden emin olur, ENTER tuşuna
basarak arama işlemine geçeriz.

Zemin ayarı

8

MANUEL AYAR

Başlık

Başlığı yerden 40 santim
yukarı alınız ve ENTER tuşuna
basınız.

40 cm

YER

Zemin ayarı
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Bobini yere 10-15 cm
kalana kadar yaklaştırınız.

Başlık

10-15 cm
YER

Bar harekleri
sağa ya da sola
doğru olacak r

Barlardaki hareketi gözleyiniz. Başlığı 40 cm yukarı alıp;
Sol barda hareket gözlediyseniz
Sağ barda hareket gözlediyseniz

tuşuna 1 defa basınız.
tuşuna 1 defa basınız.

Başlığı tekrar yere yaklaştırıp bar hareketini yeniden gözleyiniz. Başlığı tekrar
yukarı alıp, sol bar için

, sağ bar için

, şeklinde az önce yaptığınız

işlemi yenileyiniz.
Barlarda hareket kalmayana kadar bu işlem tekrarlayınız. Barlarda hareket
kalmadığında ENTER tuşuna basarak arama konumuna geçiniz.
UYARI:

tuşlarına basarken başlığın yukarıda olmasını gerekir.

Metal arama işlemleri
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BÜTÜN METALLER
Gerekli ayarları tamamladıktan sonra ENTER tuşuna bastığımızda BÜTÜN
METALLER ekranı açılır.
Bu ekranda ayrım yapılmadan tüm metallerden sinyal alınır. Bu sinyal ekranın
sağında kırmızı bar olarak yükselen ve alçalan şeklindedir.
Yükselen bar ve yükselen ses şiddeti metalin yakınlığı ya da büyüklüğü hakkında
fikir verir.
Ekranın orta kısmındaki hareketli grafikle sinyal bilgisini belli bir süre
görebilirsiniz.
Sol kısımda bulunan mavi bar ise boşluk olma ihtimali içeren sinyalleri sergiler.
Bu sinyali de orta grafik bölümünde yine mavi olarak görebilirsiniz.

Mavi
boşluk sinyal barı

Geçici sinyal graﬁği

Kırmızı
metal sinyal barı
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Metal arama işlemleri

GRAFİK AYRIMI
Graﬁk ayrımı bölümü metalleri 4 ana başlık al da ayırmak için kullanılır.
Disc. tuşuna basarak bu bölüme giriniz.

Alınan sinyaller metalin cinsine ve sinyalin yoğunluğuna göre graﬁksel olarak
gösterilir. Sinyalin netliği yoğun ya da kısık seele de bildirilir.
DEĞERLİ - YEŞİL
DEĞERSİZ - KIRMIZI (Engellenebilir. Sayfa 15'e bakınız)
ALTIN - SARI
BOŞLUK OLMA İHTİMALİ - MAVİ renkli graﬁkle gösterilir.
Boşluk sinyali aldığınızda bunu test etmeniz gerekir. Boşluk test bölümüne bakınız.

Yeşil graﬁk.
Metalin durumuna
göre şekil değişebilir

Sarı graﬁk.
Metalin durumuna
göre şekil değişebilir

Siyah graﬁk.
Metalin durumuna
göre şekil değişebilir

Mavi graﬁk boşluk olma
ih malini belir r ama
BOŞLUK ifadesi belirmez

Metal arama işlemleri
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FAST - Hızlı arama
Zemin ayarı gerçekleş kten sonra FAST tuşuna basarak bu bölüme geçilir.
DEĞERSİZ, ALTIN ve DEĞERLİ metaller rakamla ve renkli barlarla ifade edilir.

Değersiz

Al n

Değerli

0 - 39 arası Değersiz metaller
40 - 69 arası Al n
70 - 99 arası Değersiz metaller, olarak gösterilir.

Değersiz metal

Al n

Değerli metal

FAST arama ekranında dilediğimiz metal yoğunluğunu ak f ya da iptal edebiliriz.
Örneğin değersiz metallerin alt kademesini algılamama, değerli metallerin üst
kademesini algılamama gibi esnek tarama opsiyonu hazırlayabiliriz.
Dilediğiniz metal aralığını iptal etmek için
tuşuna basınız. Renkli kutuların
al nda beliren siyah bandı
tuşlarıyla istediğiniz kutunun al na ge rip
ENTER tuşuna basınız. Kutuyu yeniden belirgin hale ge rmek için tekrar ENTER
tuşunu kullanınız.

Bu örnek sadece al n ve çok değerli bazı
metallere sinyal alacak şekilde hazırlanmış r.
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Derinlik tespi

Sinyal alınan yerdeki metalin yaklaşık derinliğini burada anla lan yöntemle test
edebilirsiniz. Arama başlığını sinyal bölgesinden uzaklaş rıp sırayla şu tuşlara basınız;

110 cm

Başlığı yerden 40 cm kadar yukarı kaldırıp ENTER tuşuna basınız.
Başlığı aşağı alıp tespit edilen yerin üzerinden, sinyalin başlangıç ve bitiş noktaları
arasındaki mesafeyi aklınızda tutabileceğiniz şekilde yeniden geçiriniz.
Sinyal
Başlangıcı

40 cm

Sinyal alanı

Sinyal
Bitişi

Yaklaşık ölçünün 40 cm olduğunu
düşünürsek ÇAP değerini
tuşuylarıyla 40 ye getirip ENTER
tuşuna bastığımızda DERİNLİK
değeri karşımıza çıkar. Seçilebilir
çap değeri 5 cm den 100 cm ye
kadardır.

Aramğaı
başlı

UYARI:
Derinlik kontrolünü metalin üzerinde yapmayınız.
Toprakta birbirine yakın mesafede iki farklı metal varsa en son üzerinden geçilen
metalin sinyali geçerli olacaktır. Bu yüzden peşpeşe gelen sinyallerde bunu dikkate
alınız.

Boşluk test
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Mavi renkli sinyal graﬁğinin boşluk olma ih mali vardır. Eğer bu sinyal yoğun bir
şekilde görüntüleniyorsa test etmeniz gerekir. Test için, başlığı yerden kaldırmadan
sırayla aşağıdaki tuşlara basınız;

110 cm

Başlığı sinyal gelen bölgeden yavaşça yeniden geçiriniz.

Sinyal bir boşluktan geliyorsa sol tara aki
bar hareketlenir orta kısımda mavi graﬁk
oluşur.

Şayet sinyali oluşturan metal ya da yoğun
mineral ise sağ bar hareketlenir ve orta
kısımda siyah graﬁk oluşur.
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Ayarlar

Ayarlar barında yer alan seçeneklere MENU tuşuyla ulaşılır.

Cihaz ayarı
Zemin Ayarı
(Sayfa 5e bakınız)

Işık Ayarı
Ses Ayarı
Hassasiyet Ayarı

CİHAZ AYARI

NOT: FAST arama kısmında sadece DİL ve
FABRİKA AYARLARI seçenekleri belirir.

ENTER’e yeniden bastığımızda
GRAFİK AYRIMI bölümünde
arama yaparken değersiz
metalleri algılama seçeneğini
kapatabilir ya da açabilirsiniz.

Türkçe veya İngilizce kullanım
dili seçimi yapılır.

Tüm ayarlar sıfırlanıp fabrika
ayarına döner.
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HASSASİYET AYARI
Sinyalin değerlendirilme hassasiyetini bu kısımda belirleriz.
Az rakam duyarlılığı azaltacak çok rakam duyarlılığı artıracaktır.
tuşlarıyla rakamı belirleyip ENTER tuşuyla hafızaya alınız.

Fazla mineralli topraklarda bu değeri
düşürmenizi, küçük metal araken
yükseltmenizi öneririz.
Fabrika ayarı 7 olarak belirlenmiştir.

SES AYARI

tuşlarıyla seçim yapıp
ENTER tuşuna basınız.

IŞIK AYARI

tuşlarıyla seçim yapıp
ENTER tuşuna basınız.
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Arama yapma şekli

Arama yapma işlemine hazır
olduğunuzda arama yönünüzü belirleyip,
şekilde görüldüğü gibi taranmadık alan
kalmayacak şekilde, başlığı yay şeklinde
ve ritmik hareketlerle ilerle niz.
İlerleme hızı, normal yürüme hızı yada
daha yavaş tavsiye edilir.
ti

in

Bob

Tarama sırasında alınan
sinyallerin daha sağlıklı
olabilmesi için arama
başlığının yerden yüksekliğini
sabit tutmaya özen
göstermeniz gerekir.

Başlık

15-20 santim

Yukarı aşağı hareket e rilen
arama başlığının toprak ayar
dengesi bozulmaz. Fakat daha
yüksek tutulan başlığın
algılama mesafesi bir miktar
azalabilir.

ZEMİN

YANLIŞ ARAMA ŞEKLİ
Başlı

k

Bu yüzden arama başlığını
mümkün olduğunca sabit
yükseklikte tutmaya gayret
etmeniz elde edeceğiniz
sonucun kalitesini ar racak r.

Gidiş Yönü

ke
hare
bin
o
B

ZEMİN

15-20 santim
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Yerel sa cınız: (BAYİ)

MARKA: Deeper
MODEL: DP GOLD

