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CLEAR ID TEKNOLOJİSİ
CLEAR ID alınan sinyalin ek dijital 
işlemeye tabi tutulmasını 
sağlayan bir sistem olup amacı, 
zeminin, dedektörün hedef 
tanımlama (Target ID) doğruluğu 
üzerindeki etkilerini azaltmaktır. 
Genel olarak, bu teknoloji 
sayesinde kullanıcı; dedektörün 

demir içermeyen bir hede� hatalı olarak demir içeren 
hedef olarak belirleyip kalın tonda ses çıkarması veya 
sinyale kalın tonda ses eklemesi olan "demir varmış gibi 
ses çıkarma" sorununu etkili bir şekilde çözebilmektedir. 
Bu amaçla, önce dedektörün hafızasına bir hedef sinyali 
kaydedilir, sonra özel algoritmalar ve yapay zeka unsurları 
kullanılarak sinyalin demir içermeyen bir hedef tarafından 
üretilip üretilemeyeceği belirlenir – diğer bir deyişle, 
önceden kaydedilmiş olan olası sinyallerle ilişkilendirilir. 
Hesaplamalar ve karşılaştırma yapıldıktan sonra, dedektör 
sesli sinyal verir ve sayısal bir Hedef ID değeri gösterir.

3

Gauss MD, doğrudan Dijital 
Sinyal İşleme (DSP) özelliğine 
sahip son teknoloji bir metal 
dedektörüdür. Bu özellikte, 
başlık tarafından üretilen bir 
sinyal dijital forma 
dönüştürülür ve 
mikro-denetleyicinin içinde 
işlenir. Bu çözüm sayesinde, 
analog devrelerde bulunan 
sınırlamalardan kurtulmak, 
paraziti azaltmak, hassasiyeti 
artırmak ve ayarlarda esneklik 
sağlamak mümkündür. Ayrıca 
modern mikrodenetleyiciler, 
yüksek işlem gücü ile ek 
karmaşık matematiksel 
hesaplamaların yapılmasını da 
mümkün kılar.
Gauss MD'nin çalışmasının 
temel prensibi, dedektör 
arama başlığı içinde iki adet 
endüksiyon başlığı (verici ve 
alıcı başlıklar) kullanmak 
suretiyle elde edilen 
endüksiyon dengesidir (IB). Bu 
başlığın yakınında metal bir 
nesne bulunduğunda, 
endüksiyon dengesi bozulur 
ve alıcı başlığın çıkışında 
dengesiz sinyal oluşur. Bu 
sinyal, kontrol kutusuna iletilir 
ve orada elektronik aksam 
tarafından işlendikten sonra 
kullanıcıya sunulur. Dedektör, 
16 kHz'lik bir ana çalışma 
frekansı ve 48 kHz'lik (küçük 
hede�eri aramak için) bir ek 
çalışma frekansı kullanır.
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ÇALIŞMA PRENSİBİ1

CLEAR ID'nin iki tür çalışma modu vardır: hızlı (cL) ve
tam (CL).

Hızlı mod basitleştirilmiş bir CLEAR ID kullanarak sinyal 
işleme sağlar; hızlı sonuç verir ancak sağladığı veriler 
her zaman doğru olmayabilir.

Tam mod çok daha iyi ve tam özellikli hedef tanımlama 
sağlar, ancak sesli ve görsel uyarı, arama başlığı 
hedefin üzerinden geçtikten sonra oluşur.

ANA İŞLEMCİ
( DSP )

KLAVYE

SES İŞLEMCİSİ

HOPARLÖRLCD

CLEAR ID, de�ne açısından umut vaat eden yerlerde 
ek tetkik yapmak için önerilir. Çöplük alanlarda 

tespit yaparken kullanılması tavsiye edilmez, zira bu 
alanlarda bolca bulunan demir içerikli nesnelerin ürettiği 
sinyaller, hede�erin tanımlanmasını olumsuz etkileyebilir.
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PAKET İÇERİĞİ

Gauss MD’nin iki sürümü mevcuttur:
  “LIGHT”   ve   “PRO.”
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1.  Kontrol kutusu
2.  Gövde
3.  Kulaklıklar
4.  MDLink modülü
5.  USB/mini USB kablosu
6.  Manyetik şarj kablosu
7.  USB girişli AC adaptörü
8.  Lastik rondela seti
9.  Başlık bağlantı cıvatası (2 adet) 

10.  Tiger arama başlığı
+ arama başlığı kapağı
+ konektör koruma kapağı

1.  Kontrol kutusu
2.  Gövde
3.  Kulaklıklar
4.  MDLink modülü
5.  USB/mini USB kablosu
6.  Manyetik şarj kablosu
7.  USB girişli AC adaptörü
8.  Lastik rondela seti
9.  Başlık bağlantı cıvatası (3 adet)

11.  Keşif arama başlığı
+ arama başlığı kapağı
+ bağlantı koruma kapağı

12.  7" arama başlığı
(arama başlığı kapağı dahil değildir)

+ konektör koruma kapağı
13.  MarsMD İşaretçi

Paket içeriği ve ürün özellikleri, üretici 
tarafından önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

1

LIGHT: PRO: 
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KURULUM

1   Kontrol kutusunu gövde kulpunun ucuna takın.

2   Gövde uzunluğunu boyunuza göre ayarlayın ve sabitlemek 
için döner kilidi çevirip sıkın.

3   Lastik rondelaları alt gövde boyunduruğunun deliklerine 
geçirin ve boyunduruğu başlığın üstündeki montaj tırnakları 
arasına yerleştirin. Başlığın doğru konuma 
yerleştirildiğinden emin olun ve başlık 
cıvatasını sıkarak sabitleyin. Aşırı sıkmayın.

Gauss MD, aşağıdaki adımlar takip edilerek 
kurulur:

3

2

1

Gevşetme yönü 
Sıkma yönü

Başlık bağlantı cıvatası Lastik rondelalar

4   Başlık kablosunu gövdenin alt kısmının etrafına, başlığa yakın ilk 
sargıyı yapın, gövdenin alt kısmının üstünden geçecek şekilde sarın.

5   Başlık kablosu konektörünü kontrol kutusundaki 
sokete takın ve somunu iyice sıkın.

4

5

3 cm

6    Dirseklik ile kulp (elcik) arasındaki
mesafeyi ayarlayarak, dedektörü daha 
rahat tutabilirsiniz.
Bu amaçla:

•  2 mm altıgen anahtar (birlikte verilmez) kullanarak gövde 
kulpunu tutan vidaları çıkarın;

•  İstenilen pozisyona gelene kadar kulpu ileri veya geri hareket 
ettirin ve sabitleme vidalarını geri takarak kolu yeni yerine 
sabitleyin.

6

3
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DEDEKTÖRÜN AÇILIŞI

Cihazı açmak için,       ’e basın. Bir melodi duyacaksınız ve ekranda “On” mesajı görüntülenecek. 
Dedektör açılır açılmaz kullanıma hazırdır ve otomatik olarak arama moduna geçer. Cihazı 
kapatmak için          hızlıca basın.

Dedektörün mümkün olduğunca 
binalardan ve elektromanyetik 

parazit kaynaklarından uzakta, açık 
arazilerde açılması önerilir. Cep telefonları, 
motorlar, TV'ler ve diğer elektrikli ev aletleri 
kaynaklı parazitler oluşabilir. Böyle koşullar 
altında dedektör, hatalı çalışıp çok sayıda 
yanlış sinyal verebilir. Aşırı yük sinyali duyar 
ve ekranda “OL” görüntülendiğini 
görürseniz, dedektör başlığını aşırı yük 
kaynağından uzaklaştırın.

4

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve inceleyin. Ayarları ve mod 
özelliklerini anlamak, arama yaparken metal dedektörünüzü mümkün olan en etkili ve 
verimli şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

1   Cihazı sayfa 5'te verilen talimatlara göre kurun (bkz. Bölüm 3).

2   Dedektör başlığının metal nesnelerden uzak olduğundan emin olduktan sonra cihazı açın. 
Aşırı yük sinyali duyar ve ekranda “OL” görüntülendiğini görürseniz, dedektör başlığını aşırı 
yük kaynağından uzaklaştırın.

3   MDLink modülü ile kulaklıkları kullanmak istiyorsanız Ayarlar Menüsünden arama ayarlarını 
değiştirin ve vericiyi açın.

4  İlk çalıştırma zemindeyse, aramaya başlamadan önce ilk adım olarak dedektörün zemin 
dengesi ayarı (bkz. Bölüm 8) yapılmalıdır.

6   Dedektör kontrolü tamamlandıktan sonra cihazı ve MDLink modülünü kapatın.

HIZLI BAŞLANGIÇ5

 Birkaç farklı türde metal nesne alıp bunları başlığın 
önünde tek tek sallayın. Dedektörün farklı metallere 
nasıl tepki verdiğini ve yanıt verdiğini öğrenin, her 
nesnenin ürettiği Target ID - Hedef ID değerlerini ve 
sesleri aklınızda tutmaya çalışın - bu, gömülü 
hede�eri daha doğru bir şekilde tanımlamanıza 
yardımcı olacaktır.

5



KONTROLLER6
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Zemin dengesi
SLEEP

PINPOINT
Çıkış

Ayarları değiştir

Ayarlar

Arka ışık

Ayarlar Menüsü

Dijital Sinyal İşleme Göstergesi

Çalışma frekansı

GAIN

Kablosuz Ses
Dahili verici etkinleştirildiğinde görünür.

Yakındaki bir rakam, ses iletimi için geçerli 
radyo kanalının numarası anlamına gelir.

Uyku modu
(Sleep Mode) 

indikatörü
Dedektörün uyku modunda 

olduğunu gösterir

Arka Işık Göstergesi

Target ID - Hedef ID

Tespit edilen hedefe 
özelliklerine göre verilen 

değeri gösterir.

Sıcaklık göstergesi

Kontrol kutusunun 
içindeki sıcaklığı 

görüntüler. Okumalar 
ortam sıcaklığından 

farklı olabilir.

Dedektör hassasiyetini 
temsil eden GAIN 
ayarının değerini 

görüntüler.

Pil Durumu 
Göstergesi

Pilin mevcut şarj 
seviyesini gösterir.

Pil bitmek üzereyken 
yanıp sönmeye başlar.

ARAMA (Search)

ARAMA ayarını gösterir 
( ilk harf )

Zemin
Dengesi Değeri

Mevcut zemin dengesi 
değerini görüntüler.

Mevcut çalışma 
frekansını gösterir.

Dedektörün cL ve CL modlarından 
birinde çalıştığını ve alınan sinyalin ek 

olarak işlenmekte olduğunu görüntüler.

Ekran arka ışığı açıkken 
görünür.

Pil Şarjı

AÇIK / KAPALI

Kontrol kutusunun 
içindeki LED şarj işlemini 

gösterir. Şarj olurken 
kırmızı, şarj olduğunda 

mavidir.
8 ayarlanabilir ayar içerir
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AYARLAR MENÜSÜ37

Gauss MD ayarları menüsünde 8 
ayarlanabilir ayar bulunur.

        düğmesine bir kez basın, mevcut ayar 
ve Target ID - Hedef ID değeri ekranda 
görüntülenecektir. Arka arkaya basmak diğer 
olası menü ayarlarını getirir. Önceki ayara 
dönmek istiyorsanız            tuşuna basın.

Seçilen ayarın değerleri 
kullanılarak ayarlanabilir. Bir ayarın birden 
fazla değeri varsa, hızlı ayarlamalar yapmak 
için bu düğmelerden birini basılı tutun. 
Menüden çıkmak için            tuşuna basın.

En son ayar değişiklikleri, 
kapanmadan önce cihazın sabit 
belleğine kaydedilir.

GAIN    GAIN

Bu ayar değeri dedektör hassasiyetini 
belirler. 1 ile 40 arasında değişmektedir. 
Değer ne kadar yüksek olursa, mesafe 
hede�eri o kadar büyük tespit edilebilir. Bu 
ayarın sınır değerleri girilirken dedektörün 
elektromanyetik parazit ve toprak 
sinyallerinin etkilerine karşı daha duyarlı 
hale geldiği unutulmamalıdır. Rahat bir  
arama için önerilen değerler: 20...35.

FREKANS    FREQ

LF1...LF5, değeri 16 kHz ± 200 Hz aralığında olan 
dedektörün ana çalışma frekansıdır. Ana frekansın 
yanı sıra dedektör, ek - daha yüksek - frekans 
HF1...HF5'te de çalışabilir. Yüksek frekans değeri 48 
kHz ± 200 Hz aralığındadır. Her grubun (LF ve HF) 5 
farklı frekansı vardır - gürültü ve karşılıklı paraziti 
gidermek için. LF1, HF1 frekanslarının başlıktan 
geçen akım miktarında %50'lik bir azalmaya ve LF2, 
HF2 frekanslarında %25'lik bir azalmaya sahip 
olduğuna dikkat edilmelidir. Zeminin etkileri büyük 
olduğunda ve dedektör doğru bir şekilde zemin 
dengelenemediğinde akım akışının azaltılması 
önerilir. Yüksek bir frekansta, zemin etkisi, düşük bir 
frekansta çalıştırıldığından daha önemli olacaktır. 
Toprak koşulları izin veriyorsaö küçük altın ve bronz 
nesneleri ve Düşük Hedef ID nesneleri tespit etmek 
içinHF daha uygundur. Bu tür bulgular için, HF 
frekansındayken Hedef Kimlik (ID) numarası, LF 
frekansında olduğundan 10-20 basamak daha 
büyüktür.

AYRIM    DISC

Bu ayar, belirli bir Hedef Kimliğine ( ID ) 
göre hedef kategorilerini seçici olarak 
tespitten çıkarmanıza olanak tanır. DISC, 
altında tüm sayısal değerlerin düşük 
("demirli") ton olarak ve üzerinde - yüksek 
("demirsiz") tonlar olarak duyulduğu Hedef 
Kimliği değerini ayarlar. Önerilen değer 
2'dir.

FERROUS NON-FERROUS
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ARAMA KOŞULLARI    SEARCH

Bu ayar, arama koşullarına bağlı olarak 
dedektörün dahili parametrelerinin 
tamamını belirler. Bu koşullar birçok dış 
faktörün etkisi altında oluşur. Ana 
olanlardan bazıları sıcaklık, nem, 
mineralizasyon ve zemin değişimleri, çöp 
miktarı vb. Düşük mineralizasyona sahip 
kumlu topraklarda arama yaparken, daha 
fazla tespit derinliği ve büyük hede�er 
aramak için Lo'yu seçin. Parametre no, 
çoğunlukla ıslak olmayan ve zayıf 
manyetik olan tüm topraklarda algılama 
için uygundur. Hi ve hi, yoğun mineralli 
topraklarda, engebeli arazilerde, yüksek 
nemli (bataklık alanlar) ve düşük 
sıcaklıklarda iyi seçeneklerdir. Bu ayarlar 
aynı zamanda daha iyi hedef ayrımı 
sağlayan büyük miktarlarda metal içeren 
konumlara da uygundur. Algılama 
derinliği biraz azalacaktır, ancak ayırma ve 
otomatik ayar hızı artırılacaktır. Çoğu 
durumda önerilen ayar “no” olacaktır.

ÇALIŞMA MODU     MODE
Üç algılama ve hedef tanımlama modundan 
birini etkinleştiren ana ayar. An modunu 
seçerseniz, dedektör, gecikme ve ek işlem 
olmadan gerçek zamanlı bir analog cihaz olarak 
çalışır. Özellikle çöplü alanlarda tespit yaparken 
bu modun ana mod olarak kullanılması tavsiye 
edilir. Diğer iki mod cL ve CL, mühendislerimiz 
tarafından özel olarak geliştirilen Clear ID 
teknolojisi altında ek bir dijital sinyal işleme 
(DSP) kullanır. Bu modlardan biri etkinleştirilirse, 
ekranın üst kısmında ilgili simge          görünür. 
CL modu Clear ID'nin tüm avantajlarını kullanır - 
bir hedef sinyali dedektörün hafızasına 
kaydedilir, elektronik devreler  tarafından işlenir 
ve arama başlığı bir hede�n üzerinden geçtikten 
sonra ekranda gösterilir. Bu modda, hedef 
belirleme üzerindeki yer etkileri en aza indirilir 
ve arama sabırlı bir şekilde yapılmalıdır. Arama 
başlığını zemine yaklaştırmak ve yumuşak bir 
hareketle sallamak mümkün olmadığında veya  
sürülmüş sert tarla gibi yerlerde bu mod önerilir. 
Bu modda büyük demir içeren hede�er demir 
içermeyen hede�er olarak belirlenebilir. cL 
modu önceki iki modu birleştirir: hız açısından 
An ile aynıdır, ancak tanımlama açısından 
CL'den biraz daha düşüktür. cL, düşük Hedef 
Kimliği değerlerine sahip hede�erde hızlı arama 
ve yer etkilerinin azaltılması için önerilir.

SES     Vol 

Bu ayar, demir içermeyen hede�erin ve 
bilgi tonlarının sesini ayarlar. Ayar değeri 
ne kadar yüksek olursa, ses seviyesi o 
kadar yüksek olur ve güçlü ve zayıf 
sinyaller arasındaki ses seviyesi farkı o 
kadar küçük olur. MDLink modülü ile 
çalışırken önerilen değer 6-8'dir.

DEMİR SESI     FeVol 

Düşük tonun sesini ayarlamak için ayrı bir 
ayardır (demir içeren hede�er için). Değer 
ayarı Vol ile aynı şekilde yapılabilir, ancak 
düşük tonu OF ayarlayarak kapatmak da 
mümkündür. Böylece, düşük tonu 
kapatarak ve demir içermeyen hede�eri 
tespit etmeye odaklanarak seçici bir 
arama yapabilirsiniz. Etkili arama için 
düşük tonu tamamen kapatmanız 
önerilmez. Rahat bir düzeye indirmek 
daha iyidir. Bu, sayısız demirli sinyal 
nedeniyle umut vadeden bir yeri 
kaçırmamanızı sağlar. Bu durumda 
önerilen değer 3-5'tir.

VERİCİ     TRANS 

Dedektörün kontrol kutusunda yerleşik bir 
MDLink vericisi vardır. MDLink modülü 
üzerinden kulaklığa gecikme ve bozulma 
olmadan kablosuz ses iletimi sağlar. Vericiyi 
etkinleştirmek için modülle aynı kanala 
ayarlayın. Verici etkinleştirildiğinde, ses çıkışı 
yerleşik hoparlörden otomatik olarak 
kapatılacaktır. Radyo modülü simgesi     ve 
seçilen kanalın numarası ekranın üst kısmında 
görünecek ve yeşil LED ışığı kontrol kutusunun 
içinde periyodik olarak yanıp sönecektir.
Etkili arama için her zaman (zayıf sinyalleri daha 
iyi duymak için) kulaklıkları kullanmanızı, 
böylece güç tüketimini azaltmanızı ve pili şarj 
etmeden dedektörün çalışma süresini 
artırmanızı öneririz.
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 ZEMİN DENGESİ – Ground Balance8

Zemin dengesi ayarı iki şekilde yapılabilir: 
manuel (Hd) ve otomatik (At).

     tuşuna art arda basarak bu iki seçenek 
arasında geçiş yapabilirsiniz.
Zemin ayarı tamamlandıktan sonra aramaya 
devam etmek için            tuşuna basın.
Geçerli zemin ayarı değeri ekranın sol alt 
köşesinde GEB simgesinin altında gösterilir.

Aramaya başlamadan önce her zaman 
zemin dengesini ayarlamak çok 

önemlidir. Dedektörün zemini düzgün bir şekilde 
dengelenmemişse, arama yetenekleri bu şekilde 
kararsız çalışmaya ve yanlış tepkilerin 
üretilmesine neden olarak azaltılabilir. Zemin 
minerallerinin dedektörün performansı 
üzerindeki etkilerini en aza indirmek için, 
özellikle bir arama bölgesini değiştirirken, 
düzenli olarak doğru bir zemin dengesi 
ayarlamak gerekir.

Metal olmayan bir alan bulun.
      tuşuna basın ve dedektörü zemin 
dengesi (Ground Balance) moduna 
getirin. Gerekirse, manuel modu 
ayarlamak için       ) düğmesine art arda 
basın. Hd harf değeri GEB simgesinin 
altında gösterilecek ve Hedef ID (Target 
ID) alanında geçerli bir zemin dengesi 
değeri görüntülenecektir.
Burada kilit nokta, düzgün bir 
hareketle, ani hareketler ve çarpmalar 
olmadan başlığı toprak yüzeyinden 
3-40 cm yükseklikte yukarı ve aşağı 
hareket ettirmektedir, böylece başlık, 
dokunmadan yüzey üzerinden geçer.
Bu modda hareket halindeyken 
dedektörün yaydığı sesleri analiz edin. 
Başlığı yere yaklaştırdığınızda cihaz 
düşük bir ses çıkarıyorsa         ile zemin 
ayar değerini artırın. Dedektör yüksek 
bir ton verirse, tersi işlemi yapın   ( ) 
kullanarak değeri azaltın. Sesler 
olabildiğince sessizleştiğinde veya 
arama başlığı zeminde sallanırken 
tamamen sessizleştiğinde böyle bir 
GEB değeri elde edene kadar 
düğmelere birkaç kez daha basın.
Zemin ayarı tamamlandıktan sonra 
algılamaya devam etmek için
tuşuna basın GEB alanında yeni bir 
zemin ayarı değeri görüntülenecektir.

Metal olmayan bir alan bulun.
        tuşuna basın ve dedektörü zemin dengesi 
ayarı (Ground Balance) moduna getirin. 
Gerekirse, otomatik modu ayarlamak için 
tuşuna art arda basın. At har� değeri GEB 
simgesinin altında gösterilecek ve Hedef ID 
(Target ID) alanında mevcut bir zemin dengesi 
değeri yanıp sönecektir.
Burada anahtar, yumuşak bir hareketle, ani 
hareketler ve darbeler olmadan başlığı toprak 
yüzeyinden 3-40 cm yükseklikte dokunmadan 
yukarı ve aşağı hareket ettirmektir.
Başlık zemin üzerinde hareket ederken, 
dedektör kendisini yerel zemin koşullarına göre 
kalibre etmeye ve zemin dengesi değerinde 
ince ayar yapmaya başlar. Arama başlığı zemin 
üzerinde sallanırken sesler olabildiğince sessiz 
hale gelene veya tamamen sessizleşene ve 
sabit bir zemin dengesi değeri elde edene 
kadar bu alıştırmayı birkaç kez tekrarlayın. 
Böylece dedektör, kullanıcı tarafından manuel 
olarak yapıldığı gibi, zemin dengesini otomatik 
olarak ayarlar.
Otomatik zemin ayarı tamamlandıktan sonra 
değerlerin değişmesini önlemek için başlık ile 
ani hareketlerden kaçının. Moddan çıkmak için      
        öğesini kullanın. GEB alanında yeni bir 
zemin ayarı değeri görüntülenecektir. Bazen, 
otomatik zemin ayarı prosedürü tamamlandıktan 
sonra manuel moda geçilmesi ve zemin 
dengesinin daha doğru ayarlanması tavsiye edilir.

MANUEL ZEMİN AYARI OTOMATİK ZEMİN DENGESİ

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.
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GAIN (Kazanç) değeri 37-40 aralığında 
olduğunda dedektör yanlış sinyaller üretebilir. 
Bu, dedektörün otomatik olarak uygun zemin 
dengesini sağlama yeteneğini engeller. Böyle bir 
durum meydana gelirse, manuel moda geçin ve 
cihazı manuel olarak topraklayın.

Özellikle düşük sıcaklıklarda, yüksek nem ve 
tuz içeriğine sahip tınlı veya alüvyonlu nehir 
topraklarında arama yaparken, açıkça ifade 
edilen bir zemin dengesi değeri olmayabilir. 
Böyle bir durumda toprak değerini stabilize 
etmek için en iyi seçenek başlıktan geçen akımı 
azaltmaktır. L1 veya L2 - frekansından birine 
geçin (bunlar azaltılmış akım akışına sahiptir). Bu 
tür topraklarda HF grubundan herhangi bir 
frekansta çalıştırılması da önerilmez.

Bunun ötesinde, SEARCH ayarı, zemin 
tarafından üretilen yanlış alarmların sayısını 
etkiler: değer ne kadar yüksek olursa, 
dedektörün düşük frekanslı bileşeni yerden 
kaldırma derecesi o kadar büyük olur.

Arama yaparken, sizin için uygun olan bu tür yanlış sinyal ve hassasiyet bağıntılarını 
çözen farklı ayar kombinasyonlarını deneyin. Dedektörünüzü düzenli olarak 
topraklamayı unutmayınız.

Zemin dengesi değeri, aradığınız zeminle ilgili güncel bilgileri sağlar. 6-20 aralığı, zayıf mineralli 
kumlu topraklarda yaygındır. 20-45 aralığı, kuru killi-tınlı ve düşük tuz içeriğine sahip siyah topraklar 
için tipiktir. Aynı topraklar yüksek nem ve düşük sıcaklıkta 45-60 aralığında değerlere sahip olabilir. 
Kil, bataklık ortamları ve tuzlu su bu değeri 80'e kadar çıkarabilir. Zemin ayarı değeri 99'a ulaşırsa, 
büyük ihtimalle başlığın altında metal bir cisim vardır ve bir noktayı değiştirip zemin dengesini 
yeniden ayarlamak gerekir. Eğer zemin dengeleme sırasında değer 0'a doğru eğilim gösteriyorsa, 
görünüşe göre başlığın altındaki gömülü bir hedef demir dışı bir metaldir.

40 сm

3 сm
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PINPOINT9

Gauss MD bir hareket dedektörüdür, bu nedenle 
cihazın hede�eri algılaması için başlığı sürekli olarak 
zemin üzerinde hareket ettirmelisiniz. Hareket 
ederken, gömülü bir nesneyi tam konumunu 
belirlemek zor olduğundan, etkin bir şekilde 
algılamak her zaman mümkün değildir.
Bir hedef tespit edildiğinde ve onun kesin konumunu 
belirlemek istediğinizde           tuşuna basın. - PINPOINT 
modu etkinleştirildiğinde cihaz metal türlerini ayırt 
edemez ve hareketsiz bir dedektör olur. Hedef ID  
alanında (Taret ID) PP har�eri görüntülenecek ve sol 
ve sağ tara�arındaki siyah çubuklar, başlığın altındaki 
bir hede�n sinyal 
gücünü gösterecektir. 
Dedektör ayrıca, 
hede�n sinyal gücüyle 
orantılı olarak farklı ses 
seviyesi ve frekansa 
sahip bir sesli uyarı 
üretecek ve bu, ek olarak konumunu belirlemeye ve 
gömme derinliğini tahmin etmeye yardımcı olacaktır.

Yaklaşık hedef konumu tespit 
edildikten sonra, başlığı o alandan 
uzaklaştırın ve            düğmesine basın.
Başlığı, yerden aynı yükseklikte tutarak 
hedefe yavaşça yaklaştırın. 
Dedektörün en yüksek sesi ürettiği ve 
en fazla sayıda siyah çubuk gösterdiği 
yeri belirleyin.
Bu konumu aklınızda tutun veya bir 
kürekle işaretleyin. Ardından tarama 
yönünüzü değiştirin - hedefe orijinal 
arama hattına dik açıyla yaklaşın ve 
yukarıdaki 2. Adımı tekrarlayın.
Bunu yaparak, hede�n tam yerini hızlı 
bir şekilde belirleyeceksiniz. Çıkmak 
için           tuşuna basın.

Bu modun değerli buluntuları tespit 
ederken kullanılması önerilir. Ayrıca, tarama 

sırasında başlığı her zaman yerden aynı yükseklikte 
tutmak çok önemlidir. Hareketsiz mod 
(non-motion) zaman içinde kararsızdır, bu nedenle 
bu modda işlem kısa sürede yapılmalıdır.

SLEEP – Uyku Modu10

Dedektör,             tuşuna basılı tutularak etkinleştirilen 

özel bir düşük güç tüketimi moduna sahiptir. 

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda    

simgesi görünürken, Hedef ID (Target ID) alanında 

SL har�eri görüntülenecektir. Bu modda verici 

kapatılır ve başlık elektromanyetik alan yaymaz.

SLEEP modundan çıkmak için            tuşuna basın.

Bu modu, örneğin 
çok sayıda metal 

dedektörü çok yakında 
çalıştırıldığında ve 
birbiriyle karışmaya 
başladığında veya 
başka bir dedektöre 
y a k l a ş t ı ğ ı n ı z d a , 
kapatmaya alternatif 
olarak kullanın.

Bir hedefin tam konumunu
belirlemek için:

1

2

3

4
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ARKA IŞIK – Back Light11

Gauss MD LCD, karanlık koşullarda çalışması için yerleşik bir arka ışıkla donatılmıştır.
4 parlaklık seviyesi vardır. Son seçilen seviye, kapatıldıktan sonra dedektörün hafızasına 
kaydedilecektir.

Dedektörü açtığınızda, LCD arka ışığı - kapalı olsa bile - kısa bir süre için otomatik 
olarak açılır.

Arka ışığı açmak veya kapatmak için     basılı tutun. Arka ışık 
açıldığında, ekranın üst kısmında     simgesi belirecek ve parlaklık 
sorunsuz bir şekilde ayarlanan değere yükselecektir.

Arka ışığı açarken           düğmesini basılı tutmaya devam ederseniz, 
yaklaşık 2 saniye içinde 4 parlaklık seviyesinden birini 
seçebileceksiniz.

TARGET ID - HEDEF ID12

Hedef ID, cihazın gömülü bir nesneyi tanımlarken metallerin elektromanyetik özelliklerine ve 
bulunan nesnenin �ziksel boyutlarına göre ürettiği sayıdır. Demir içeren hede�er çoğunlukla 
negatif sayılar (-9, -8...-1) üretirken, demir içermeyen hede�er pozitif sayılar (0, 1.90) üretir. Son 
algılanan Hedef ID değeri, başka bir nesne algılanana kadar ekranda 5 saniye kalır.

çivi
LF: -3

HF: -2

LF: 5 - 8

HF: 14 -18

LF: 65 - 67

HF: 80 - 82

folyo şişe kapağı
Farklı nesneler için TARGET ID - Hedef ID değerleri:

vida
LF: -4

HF: -3

LF: 43 - 46

HF: 70 - 75

LF: 63 - 67

HF: 80 - 84

teneke şişe kapağı dinar - sikke

ok başlığı
LF: 12 - 16

HF: 27 - 32

LF: 35 - 50

HF: 60 - 67

LF: 85 - 88

HF: 87 - 90

mücevherat bakır para

PİL DURUMU İNDİKATÖRÜ13

Dedektör çalışırken, ekranın üst 
kısmındaki durum çubuğunda, mevcut pil 
seviyesini sürekli olarak izleyebilirsiniz.

Pil şarjı bitmek üzereyken pil durumu 
göstergesi yanıp sönmeye başlar ve 
kulaklığınız/hoparlörünüz pilin şarj 
edilmesi gerektiğine dair kısa bir sesli uyarı 
verir.

Önemli! Pil seviyesi kritik derecede düşük 
olduğunda dedektör otomatik olarak 
kapanacaktır.

80% – 100%

60% – 80%

40% – 60%

10% – 20%

<1% (şarj gereklidir)
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Pil, aşağıdaki adımlara göre
şarj edilmelidir:

1   Birlikte verilen şarj kablosunu alın ve manyetik 
konektörünü kontrol kutusunun arkasındaki 
karşılığına bağlayın.

2   Kablonun diğer ucunu, verilen güç adaptörüne 
veya herhangi bir standart elektrikli USB-A 
bağlantı noktasına takın.

3    Ön panelin sol tarafındaki LED (AÇMA/KAPAMA 
düğmesinin yanında) şarj işlemini göstermek 
için kırmızı renkte yanıp sönecektir. Pil tamamen 
şarj olduğunda, kırmızı ışık maviye döner.

4   Şarj tamamlanana kadar bekleyin ve önce kablo 
ucunu güç adaptöründen, sonrasında ise 
manyetik konnektörü kontrol kutusundan 
çıkarın.

PİL ŞARJI14

Gauss MD, yerleşik bir lityum iyon pil ile çalışır. Birlikte verilen manyetik konektörlü USB şarj 
kablosu, pili şarj etmek için kullanılır.

Önemli! Bu kılavuzda belirtilen 
şarj kablosunu bağlama  

prosedürüne kesinlikle uyun. Güç 
adaptörünün veya şarj kablosunun takılı 

olduğu diğer 
cihazın kısa devre 
yapmasını ve 
b o z u l m a s ı n ı 
önlemek için 
manyetik kablo 
k o n e k t ö r ü n ü  
m e t a l 
parçacık lardan 
uzak tutun.

Önemli! Pilin hasar görmesini 
önlemek için, pili asla ortam 

sıcaklığının 5°C'nin altında olduğu bir 
alanda şarj etmeyin. Pili optimum koşulda 
şarj etmek için her zaman kontrol 
kutusunun önce birkaç saat oda 
sıcaklığına ısınmasına izin verin.

Pil bakımı
Lityum iyon pil, uzun süre 
kullanılmadığında bozulabilir. Pili düzenli 
olarak, en az 2-3 ayda bir tamamen şarj 
edin. Ancak, normal kullanım koşullarında 
bile lityum iyon pil kapasitesinin zamanla 
kademeli olarak azaldığını unutmayın. Bu 
nedenle, pilin birkaç yılda bir değiştirilmesi 
gerekir. Yedek piller yetkili bir servis 
merkezi tarafından sağlanıp takılabilir.

Şarj adaptörü 5V ve 1A güç çıkışı 
sağlıyorsa, tamamen boşalmış bir pilin 

şarj süresinin yaklaşık 5 saat olduğu tahmin 
edilmektedir. Güç kaynağından gelebilecek 
daha az güç, şarj süresini uzatabilir. Dedektör 
şarj olurken açılırsa şarj süresi uzayacaktır.

Gauss MD' yi şarj etmek için herhangi bir hızlı şarj AC güç adaptörünün kullanılması 
yasaktır! Pilin hasar görmesine veya tahrip olmasına neden olabilir.
Ürün ambalajında verilen güç adaptörünü kullanın.
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MDLink kablosuz ses sistemi, 4 
kanal seçeneğinden birini 

seçmenizi sağlar.

1   Kulaklıklarınızı MDLink modülündeki 
6,35 mm kulaklık jakına takın. 

2   Dedektörü ve modülü açın (sıra önemli 
değil).

3   Kanal seçiminde ilerlemek için       
tuşuna hızlıca basın.

4   Modül ile aynı kanala ayarlayarak Ayarlar 
Menüsündeki vericiyi (TRANS) 
etkinleştirin. Dedektör ve modül 
başarıyla eşleştirildiğinde, bir bip sesi 
duyacaksınız ve LED ışığı sürekli yanıp 
sönecektir.

5   Sesi tercih ettiğiniz seviyeye ayarlamak 
için modül üzerindeki            /      
düğmelerini kullanın.

6   Modülü göğüs cebine veya kemere 
takın.

İki MDLink kablosuz ses sistemi 
birbirine yakın yerleştirilmişse, 

karşılıklı paraziti ortadan kaldırmak için 
farklı kanallarda çalışmaları gerekir. 
Vericinin modülden bağlantısı kesilirse 
(kanal değişikliği veya bağlantı kaybı 
nedeniyle), mevcut kanal LED göstergesi 
tekrar eden bir düzende yanıp sönerken 
bir bağlantı kesme sinyali duyacaksınız.

Modül Şarjı / Düşük Pil Uyarısı

Kulaklıklarınızı MDLink modülüne nasıl bağlayabilirsiniz:

MDLink modülü, şarj edilebilir bir Li-Ion pil ve yerleşik 
bir şarj kontrolörü içerir.

Pili şarj etmek için, USB/mini USB kablosunun (ürünle 
verilir) bir ucunu modüldeki mini USB çıkışına ve diğer 
ucunu USB güç adaptörüne (ürünle verilir) veya bir güç 
bankasına – power bank (ürünle verilmez) takmanız 
gerekir.

Şarj olurken LED ışığı mavi renkte yanıp sönecektir. Şarj 
işlemi tamamlandıktan sonra LED kendi kendine 
kapanacaktır.

Modül açıldığında kanal LED'leri kısa bir süre yanıp 
sönecektir. LED ışıklarının sayısına bağlı olarak, pil şarj 
düzeyi hakkında kabaca bir tahminde bulunabilirsiniz 
(her LED %25'i temsil eder):

•  tek ışık  = 25%
•  çift ışık  = 50%
•  üç ışık  = 75%
•  dört ışık  = 100%
Pil seviyesi yaklaşık %5'e düştüğünde modül 

üzerindeki pil LED'i kırmızı renkte yanıp sönmeye 
başlayacak ve kulaklığınızda bir uyarı sesi duyacaksınız.

Pil seviyesi yaklaşık %2'ye yaklaştığında, modül 
üzerindeki LED göstergesi sürekli olarak kırmızı renkte 
yanıp sönecek ve pil tamamen boşalana kadar her 30 
saniyede bir bip sesi duyulacaktır.

Ses Kontrolü

Kanal Anahtarı Güç düğmesi

Pil durumu
LED'i

Kanal indikatör 
LED'i

6.35 mm (1/4’’)
Kulaklık girişi

Şarj Giriş

10 seviye ses kontrolü vardır. Maksimum 
veya minimum ses seviyesine 
ulaşıldığında, üst veya alt ses sınırını 
belirten düşük perdeli bir ses 
duyacaksınız.

MDLink güç düğmesini kapattıktan sonra, 
mevcut kanal ve ses seviyesi modülün 
belleğinde kalacaktır.
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Bu ayarlar, 
büyük demir içeren 
ve içermeyen 
hede�eri aramak 
için çok uygundur.

Geçmiş çağların 
mücevherlerini, antik ve 
ortaçağ madeni 
paralarını bulmak için 
mükemmel ayarlar.

Demir içermeyen büyük hede�eri 
(isti�er, büyük gümüş madeni paralar, 
mücevherler) arama ayarları.

Tarlalardaki küçük 
madeni paraları, altınları ve 
küçük mücevherleri algılama 
ayarları.

3   ORTA DERECE

4     GELİŞMİŞ (deneyimli kullanıcılar için)

Başlık: Goliath veya Discovery
Başlık: Goliath veya Discovery

І ІІ

2   TEMEL 

Algılama verimliliğini 
artıran ve rahat arama 
sağlayan ayarlar, iyi bir 
algılama derinliği elde 
etmeye yardımcı olur.

30-33    
10    
L3-L5    
hi    
An    
5-6    
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

B a ş l a m a k  i ç i n  
e n  u yg u n  o l a n  
e n  b a s i t  
aya r l a r.

1   BAŞLANGIÇ

33-35
10
L2
hi
An
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

35-37
5
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

35-37
0
H2 veya L3-L5 
(zorlu topraklar için) 
hi
An
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

ІІ ІІІBüyük demirli 
hede�erin oluşabileceği 
yerlerde metal algılama 
ayarları.

Başlık: Goliath veya 
Discovery

І

37-39
15
L3-L5
no
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

37-39
15
L3-L2
no (temiz bölgeler için) 
hi  (çöplü bölgeler için)
Hi  (aşırı çöplü bölgeler için) 
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:

mod:
Vol:

FeVol:

35-38
-2
H2 (zorlu topraklar için)
Н3 (hafif topraklar için) 
hi
cL
5-6
4-5

gain:
disc:
frek:

search:
mod:

Vol:
FeVol:

Eski binaları keşfederken veya 
açık madenlerde parçacık ararken 
kullanılacak ayarlar.
Başlık: 7" veya Sniper

ІV

36-37
10
H2 (bodrumlar için)
Н3 (parçacıklar için)
hi  (parçacıklar için)
Hi  (bodrumlar için)
An (bodrumlar için) 
cL  (parçacıklar için)
5-6
2-3

gain:
disc:
frek:

search:

mod:

Vol:
FeVol: 

Sahillerde, nehirde veya göl kıyısında metal algılama 
ayarları. Yüksek tuz içeriğine sahip topraklar için de uygundur.
Başlık: Tiger veya Discovery

V

34-35
10
L1, L2 veya H1 (tuzlu su sahilleri için)
L3 veya H2 (tatlı su sahilleri için) 
hi (temiz bölgeler için)
Hi (çöplü bölgeler için)
An (yüksek düzeyde paslı demir içeren siteler için) 
cL (çok fazla metal çöpün olmadığı yerlerde derin 
hedefler için)
5-6
2-3

gain:
disc:
frek:

search:

mod:

Vol:
FeVol:

Önemli! FeVol değeri, Vol değerinden birkaç basamak daha az olmalıdır, böylece demir 
içeren hede�er için üretilen düşük bir ton, derin demir içermeyen hede�er tarafından 

verilen sinyali örtmez. Demir tonunu kapatırsanız, bu hede�er tarafından üretilen sinyal hem 
demir hem de demir dışı metaller için bir tondan oluşacağından, dövme demirli öğelerin 
(moloz, çivi, yüzük, ticaret aletleri vb.) tanımlanması kötüleşir.

Başlık: Tiger veya 
Discovery

Başlık: Tiger veya 
Discovery

Başlık: Tiger veya 
Discovery

Başlık: Tiger veya Discovery
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BAKIM VE GÜVENLİK

GAUSS MD BAKIMI:
Dedektörü nemli yerlerde olduğu kadar aşırı soğukta veya sıcakta 
(örneğin sıcak bir arabada) bırakmayın.
Gövdeye ve sabitleme parçalarına kum ve çakıl girmesinden kaçının 
(örn. büküm kilitleri ve başlık tertibatı).
Alt gövdede gözle görülür bir çizik varsa, nemli bir bezle iyice silin.
Dedektör başlığına sürekli bakım yapın, güçlü darbelere maruz 
bırakmayın ve her zaman kir izlerini temizleyin.
Detektör başlığının suya daldırılabilir olduğunu, ancak kontrol 
kutusunun olmadığını unutmayın. Kontrol kutusunu asla suya 
batırmayın!
Dedektör kullanımda değilken başlık bağlantı cıvatasını gevşetin, 
böylece gövdede çatlakları önlemek için başlık montaj tırnakları aşırı 
deformasyona uğramaz.
Sahilde kullandıktan sonra başlığı ve gövdeyi tatlı su ile durulayın. 
Kontrol kutusunu üzerine su püskürterek veya su dökerek yıkamayın!
Şarj etmeden önce, manyetik kablo konektöründe biriken metal 
parçacıkları çıkarın.
Dedektörü şarj ederken bu kılavuzun ilgili talimatlarını kesinlikle 
izleyin.
Başlık kablosunun iyi durumda olduğundan ve aşırı gerilime maruz 
kalmadığından emin olun.
Dedektörü taşırken veya saklarken güvenlik önlemlerine uyun. 
Gerekli özen gösterilmediği takdirde cihaz ekranı çizilebilir veya ciddi 
hasar görebilir. Bakımlı tutmak için bir ekran koruyucu kullanın.
Dedektörü aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Çalışma sıcaklığı 
aralığı: 0°C ila 35°C.
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GENEL BAKIM:
Dedektörü temizlemek 
için solvent kullanmayın. 
Sıcak sabunlu su veya 
ha�f bir ev deterjanı 
kullanarak bir bezle silin.
Aksesuarları neme veya 
aşırı neme maruz 
bırakmayın, sıvılardan 
uzak tutun.
Dahili pilleri açmayın 
veya bozmayın.
Aksesuarları şarj ederken 
bu kılavuzun ilgili 
talimatlarına kesinlikle 
uyun.
Dedektörü ve 
aksesuarları aşırı sıcaklık 
koşullarında şarj 
etmekten kaçının.
Depolama sıcaklığı 
aralığı: -20°C ila +50°C.
Patlamaya neden 
o l a b i l e c e ğ i n d e n 
dedektörü veya 
aksesuarları ateşe 
atmayın.

Gauss MD, yüksek kaliteli bir elektronik cihazdır, bu nedenle sürekli güvenilir çalışmasını sağlamak 
için uygun bakım şarttır.

Çalışma sırasında dedektör, başlık bağlantısının kesilmesi veya aşırı yük sorununu belirlemek için 
başlık durumunu sürekli olarak izleyebilir. Böyle bir durum meydana gelirse, Hedef ID alanında bir 
uyarı mesajı görüntülenecektir.

Başlığı aşırı yük kaynağından uzaklaştırın.

Başlık konektörünün kontrol kutusu soketine takılı 
olduğundan emin olun. Başlık kablosunu ve muhafazayı 
herhangi bir görünür hasar belirtisi açısından kontrol edin.

Aramaya devam edin.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hata Mesajı

Aşırı yükleme – Overload

Arama Başlığı Bağlı 
Değil – Coil Not 

Connected

Arama Başlığı Bağlı – 
Coil Connected

Düzeltici eylem

HATA MESAJLARI18
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Pilin yeterince şarj edildiğinden emin olun.

1. Verilen şarj cihazını dedektöre bağlayın ve şarj tamamlanana kadar 
bekleyin.
2. Şarj kablosunu çıkarın. Dedektör hemen kapanırsa pilin değiştirilmesi 
gerekir.

1. Başlık kablosunu kontrol edin, tüm bağlantı yerlerinin temiz 
     olduğundan emin olun.
2. Başlık konektöründeki somunun sıkıca sıkıldığından emin olun.
3. Müdahale kaynağından uzaklaşın.
4. Başka bir çalışma frekansına geçmeyi deneyin.
5  Dedektörün hassasiyetini azaltın

Yerleşik vericinin kapalı olduğundan emin olun.

Her iki cihazın da aynı kanala ayarlandığından emin olun.

MDLink modülünün montaj noktasını değiştirin. Elektromanyetik 
dalgaların hiçbir engelle karşılaşmadığı bir yere yerleştirilmelidir.

Döner kilidi gevşetme yönünde çevirin ve kiri ve kumu çıkarmak için 
temizleyin.

Dedektör açılıyor ancak kendi 
kendine kapanıyor

Dedektör açılmıyor

Düzensiz sesler

Dahili hoparlörden ses 
gelmiyor

MDLink modülüyle bağlantı 
yok
MDLink modülü ile kararsız 
bağlantı

Gövdenin döner kilidi arızalı

Sorun Çözüm

AKSESUARLAR20

TIGER
10х13``
(25.5х33 сm)

SNIPER
6х10``
(15х25 сm)

7``
7`` (18 сm)

GOLIATH
15``(38 сm)

DISCOVERY
13``(33 сm)

Bu başlık, mümkün olan en geniş tarama alanının yanı sıra mümkün 
olan maksimum hedef tespit derinliğini sağlayacaktır. Kalın bitki 
örtüsünden arındırılmış geniş açık alanlarda arama yapmak için en 
verimli yöntemdir.

Çok çeşitli arama görevleri için çok dengeli, hafif ve güvenilir bir 
başlıktır. Bu başlık standart olanların yeteneklerini aşıyor: daha fazla 
derinlik artışı sağlıyor ve daha fazla zemin kaplaması sağlıyor.

Bu, standart başlıklara en iyi alternatiftir. Daha fazla tespit derinliği ve 
birbirine yakın duran hedeflerin daha iyi ayrılmasını sağlar.

Bu, karmaşık ortamlarda arama yapmak için en iyi başlıktır (kalın 
bitki örtüsüne sahip alanlar, yüksek oranda demirle kontamine olmuş 
alanlar, yıkık binalar, çatı katları ve tonozlar).

7" başlık, zorlu ortamlarda hazine avı için en uygun çözümdür. Hafif 
ve kompakt, aşırı derecede çöp olan alanlarda bile demir içermeyen 
hedeflerin seçilmesine olanak tanır.

LIGHT 
paket
içinde 
dahil

PRO 
paket
içinde 
dahil

–             – 

–            +

+             –

–             –

–             +

–             +

FA
R

K
LI

 B
A

ŞL
IK

 B
O

Y
U

TL
A

R
I

MarsMD POINTER küçük metal nesnelerin aranması ve yerinin belirlenmesi için 
el tipi bir metal dedektörüdür. Kullanılabileceği yerler:
çöplüklerde ve kazılarda metal eserlerin taranması ve tespiti için arkeolojide;
ateşli silahların, keskin uçlu silahların ve diğer metal nesnelerin tespiti için polis 
ve güvenlik personeli tarafından;
ahşap ve tuğla evlerde tel, boru, önbellek vb. algılamak için.

MarsMD Pointer
•
•

•

Aramaların verimliliğini artırmak için Gauss MD bir dizi ek 
aksesuara sahiptir:
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* Algılama aralığı, cihazın havadaki metal bir nesneyi hala algılayabileceği maksimum mesafedir. Verilen değer Goliath başlığı ve aşağıdaki 
ayarlar içindir: GAIN - 40, SEARCH- Lo, MOD - An, FREK - L3, Vol - 10.

≈ 50-55 cm

≈ 100 сm

≈ 150 сm

15.8...16.2 kHz

47.8...48.2 kHz

LCD

1 demirli ton (ses ayarı)

3 demir dışı ton (ses ayarı)

ayrım gözetmeksizin

Target ID - Hedef ID ayrılması

ek sinyal işleme olmadan

Clear ID altında kısmi işleme ile

Clear ID altında tam işleme ile

manuel olarak gerçekleştirilen zemin dengesi

otomatik olarak gerçekleştirilen zemin dengesi

2400 - 2483.5 MHz

+ 4 dBm

≤ 10 metre

Madeni para Ø25 mm

Alüminyum kutu

Maksimum aralık

Düşük frekans (LF)

Yüksek frekans (HF)

Görsel

Duyulabilir

Tüm metaller

Seçmeli

Gerçek Zamanlı (An)

Hızlı dijital işleme (cL)

Dijital işleme (CL)

Manuel

Otomatik

Radyo frekans aralığı

Güç

Kablosuz iletim aralığı

 4 parlaklık seviyesi

kontrol kutusuna yerleşik

 dahili Lityum-iyon pil

24 saate kadar

Tespit etme aralığı*

Çalışma frekansı

İndikasyon

Arama modu

Zemin Dengesi

Dahili Verici

LCD Arka ışık

Sıcaklık sensörü

Güç kaynağı

Çalışma süresi

0 °C ila +45 °C

 -20 °C ila +45 °C

24 ay

800 mm/1390 mm

Çalışma sıcaklık aralığı

Saklama sıcaklık aralığı

Garanti

Gövde uzunluğu (min/max)

1,320 gAğırlık

Radyo Frekans Aralığı

Kablosuz İletim Aralığı

Çalışma süresi

RF Aktarım gücü

Duyarlılık

Ses Yükseltici Gücü

Ses Ayarı

Boyut

Ağırlık

Faaliyet modu

2400 - 2483.5 MHz

< 10 metre

15 saat

+ 4 dBm

-89 dBm

1 W

10 seviye

70.2x52x30 mm

64 g

MDLink Modülü

Gauss MD Dedektör
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