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             GoldStar X-Pro 

GoldStar X-Pro profesyonel pulse sistem derin arama metal dedektörüdür. 

Tecrübeli kullanıcıların istekleri doğrultusunda uzun ARGE çalışması 

sonucunda yapılmıştır. 

Çok derin olsun diye parazitten kurtulamayan ya da istikrarlı çalışsın diye 

derinliği düşmüş cihazların eksikliklerinden yola çıkarak en ideal sistem 

kullanılmıştır. Arama yapılacak toprak yapısında Aşırı mineralli yapılarda 

hassasiyet ayarları ile özel manuel ayar imkânı sunulmuştur. X-Pro Tüm 

metalleri bulabilecek güçlü ve istikrarlı bir cihazdır. 

Ground balans sistemi ile çok rahat çalışma imkânı sunulmuştur. Özellikle 

M Manuel ayarda toprak etkisi büyük ölçüde filtrelenmiştir. Cihaz bu 

durumda negatif olmadan istikrarlı çalışır. 

32x38 cm. başlıkla metal paraları hem küçük hem büyük metalleri 

bulabilirsiniz. 

1X1 Standart başlığı ile küçük metalleri iptal ederek derinlere nüfuz 

edebilirsiniz. 

Farklı arama başlığı seçenekleri kullanıcılar için sunulmuştur. Parazitler 

için Filtreli devreler ile donatılmıştır.  

Cihazdan en iyi verimi alabilmek için kullanmaya başlamadan önce 

kullanma kılavuzunu birkaç defa dikkatlice okuyunuz. Ayrıca doğal arazide 

pratikler yapınız. Dedektörünüzün dilinden anlayın. 

Aslolan bilgi ve tecrübedir. Bu kullanma kılavuzu kullanım tecrübesi ile 

yazılmıştır. Cihaz kullanımından kazı tekniğine kadar bilgi, başarıya 

götürecektir. Cihazın dilinden anlamadan nerde nasıl kullanılacağını 

bilmeden sonuca ulaşmak imkânsızdır. 
Tespit ettiği metaller; Altın, Gümüş, bronz, bakır, prinç, sarı, alüminyum ve 

demir türü tüm metallerdir. Mermer, plastik ve boşluk bulmaz. Bununla 

beraber ufak başlıklarıyla tek para aramasında kullanıma müsaittir. 

Kullanma kılavuzunu okuduktan sora bol bol pratikler yapınız. Özellikle 

metallerden aldığınız sinyalleri iyi anlamak cihazı bilmenin yarısıdır. 
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Genel ve teknik Özellikler:  

Profesyonel Pulse induction sistem 

LCD Ekran 

Basit ve kolay kullanım 

Çalışma frekansı:500 Hz 

Çalışma voltajı: 12V 7Ah battery 

ZERO Butonuyla kolay zemin adaptasyonu 

Auto; A:Otomatik Ground (Toprak)Balans ayarı 

Manuel; M: Çevirmeli düğme ile Ground (Toprak)Balans ayarı 

Metallerin yakınlığını belirten VCO ses devresi 

Filtre; Parazit önleyici devre filtresi 

Delay; Küçük metalleri minerali eleme ayarı 

Sens; Toprak yapısına göre hassasiyet ve frekans ayarı 

T:Turbo moduyla daha fazla derinlik 

Sinyal şiddeti bar göstergesi 

0,10 arası sinyal gücü cetveli 

0,10 arası Derinlik bar göstergesi 

0,99 arası iletkenlik değerleri 

Batarya uyarı göstergesi 

Ekran aydınlatma ışığı 

Ekran kontrast ayarı 

Ağırlık;1,085Kg. 

Çalışma ısısı; -10°C 40°C 

Batarya Çalışma Voltajı: 12V-13,8 V 

Batarya şarj zaman: Max. 6 saat. 

Çalışma süresi: Ortalama 6 saat. 
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Paket içeriği 

Ana ünite 

Taşıma çantası 

32X38cm. Kapalı başlık 

1x1 Çerçeve başlık 

Şarj aleti 

Philips Kulaklık 

Harici batarya ve yeleği 

Kullanma kılavuzu  

Pratik kullanım kılavuzu  

Eğitim CD. 

2 Yıl garanti 

 

Ek donanımlar 

26 cm. Kapalı başlık 

32 cm. Açık Teleskopik başlık 

50cm. Açık Elips başlık 

6 metre üniversal Kablo   
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Kontrol tuşlarının görevleri: 

Dönerli tuşlar: 

  

On/Off: Audio: Bu tuşun 2 görevi vardır. Cihazı açma kapama ve 

zemin sesi görevidir. Cihazı açma kapama tuşu Audio anahtarı ile 

açılmaktadır. Açılış sesi geldiğinde bekleyin. Cihaz hazır hale geldiğinde bip 

sesi ile uyaracaktır. Daha sora Audio tuşunu biraz daha ileri alıp normal 

(orta) konumda bırakın.- ile + arasında bırakın. Saniyede 1 tıkırtı gelmesini 

sağlayın. 

Delay:1/3 arası Mineral ve küçük metallerden soyutlama ayarıdır. (Ekranla 

bağlantılı, ekranda D ifadesi ile görülmektedir) Genel ayar D2 dir. 

Ground: Manuel (elle)toprak ayarı: Toprak ayarı Ground dönerli düğme ile 

ayar yapılır. Artık Zero çalışmaz. Topraktaki paraziti ve minerali minimize 

Ground dönerli düğme ile yapılır. Daha sora ekrandaki bar seviyesi 0 

noktasına ayarlanır. Burada amaç hangi toprak yapısı ile çalışılacaksa o 

yapıya göre ince ayar yapabilmektir. İlerde detaylı anlatılacaktır. 

Not: Bu tuşun üstüne bastığınızda ekranda N yerine T yani turbo ifadesi 

çıkar. Bu durumda Auto’da iseniz Zeroya basmanız gerekir. Manuel’de ise 

Ground dönerli düğme ile tekrar ayar yapılır. 

Sens: Hassasiyet ve frekans ayarıdır. Tavsiye edilen fabrika ayarı orta 

konumdur. 

Ekran Kontrast:  

Ekran dolgunluk ayarı. Cihazın sağ yan kısmında bulunur. Aşırı ışık ve güneşten dolayı 

ekranda bulanıklık gösterirse düzeltme ayarıdır.  
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Butonlar; 

Zero: Birçok kez kullanacağınız ayar tuşudur. Bu bölümü iyi kavrayın. 

Zero; Cihazı parazitten dolayı sıfırlamaya yarar, parazitlenmeyi 
durdurur.  
Zero butonuna yani toprak ayarını otomatik yapmış olur. En iyi kanal 
ayarını bulur. Bip sesi ile onaylandığını belirtecektir.. Auto kullanımında 
etkindir. Manuel modda çalışmayacaktır. Hangi hallerde kullanacağı 
kullanım bölümünde işlenecektir. 
Dikkat!!Bu butona metalin üzerinde iken basarsanız o metale olan duyarlılığı 
yok olacaktır. Bu yüzden ZERO tuşuna temiz bir alanda yani metalsiz bir 
alanda basmaya özen gösterin. 

 
F Filtreleme ayarıdır. Parazit ve sinyal dalgalanmalarını düzeltir.0,3 arası 
isteğe göre ayarlanabilir. 

Lıght: Ekran ışık ve panel ışık ayarı. Kademeli ışık artışı sağlar. 

Bir defa bastığınızda az ışık 2 defa tıklandığınızda ışık artar. 

 

Auto: A Otomatik arama modu. Auto modunda Toprak ayarı Zero 

butonuna bastığınızda otomatik yapar. Ayrıca istenirse Ground dönerli 

düğme ile ince ayar yapılabilir. 

Manuel:(M)Manuel toprak ayarına geçiş. Manuel ayara geçtiğinizde 

ekranda M ifadesi çıkar. Sadece dönerli Ground düğmesi işlev kazanır. 

Toprak ayarı Ground dönerli düğme döndürerek yapılır.  

Manuel modda Zero butonu işlevsiz olur. Artık ayar elle Ground düğmesi ile 

yapılacaktır. Diğer ayarlar yine aktiftir. Başlığı toprakla olan seviye 

korumaya gerek bıraktırmaz.Delay1,2 konumunda tuğlalardan etkilenmez 

mineralli topraklarda kolay kullanım sağlar. 
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Çalışma Ekranı  

  

Batarya durumu, dolu ise ful gösterir. Azaldıkça kademeli olarak düşer. Batarya yani pil 
durumu cihaz açıkken bildirilmektedir. Cihazı şarj ederken cihazın sol kenarındaki şarj girişine takınız. 
Led ışığı yanacaktır. Led ışığı tamamen söndüğünde bataryanız dolmuş demektir.  

Delay ve filtre ayarlarını gösterir. Dönerli tuşlarla ayar yapılır.  

  M Manule ayar.A Auto modu..Yani Otomatik mod. 

 N: Normal mod T:Turbo (derin mod) 

ZERO Butonuna bastığınızda cihaz otomatik olarak en ideal ayarı yapar. 

Ekranda numaratik olarak buna eşlik eder. Hazır olduğunda bip sesi ile uyarır. 

00,99 arası ayrım numarası. 

Ses şiddeti hoparlör veya kulaklıktan arttıkça sağa doğru artış gösterebilen hedef sinyal 

barı mevcuttur. Sinyalin şiddetini görmenizi sağlar. Barların hemen altında 0,10 arası sinyal şiddetinin 

numaratik değerini belirtir.(Bu ayrım değildir)Ayrıca metalin çok yakın olduğu durumda ses tonunun 

tizleştiğini fark edeceksiniz. 

Cihaz sinyal aldığında derinlik bar tahminini olarak verecektir. Bu büyük bar 

göstergesinden bağımsız çalışır.  
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Toprak GB ve GROUND ayarları:(Zemin ayarları) 

Ground; toprak demektir. GB Toprak balans ayarı demektir. Diğer ismi ile 
Ground balans da denir. Kısaltılmış olarak GB ismini kullanıyoruz. 
Cihazda 2 türlü arama ve ayar modu vardır. 

A; Auto,(Otomatik toprak ayarı ile arama)  
Manuel toprak ayarı ile arama 
Manuel modda Ground yani toprak ayarı elle döndürmeli ayarlanır. 
Auto yani otomatik ayarda ise Zero butonuna bastığınızda cihaz otomatik ayarı 
kendi yapar. Bununla beraber ince ayar yapmak için Ground dönerli ayarını yine 
kullanılabilirsiniz. 
Auto;  
Otomatikte toprak ayarı Zero tuşuna bastığınızda cihaz otomatik toprak 
ayarını yapmış olur. Ekranda GB ve numaratik değer bip sesi ile hazır 
olduğunu ifade eder.  
Başlığınız hangi seviyede ise o seviyeyi referans alır. Mesela toprağa olan 
mesafeniz 20 cm. iken Zero yaparsanız cihaz otomatik bu mesafeyi temel 
alır. Başlığı artık daha aşağı indirmemelisiniz.  
Arama başlığını toprağa doğru indirdiğinizde yükselen tık tık sesi artar. 
Yüksek demir oksidi bulunan yerlerde arama başlığını belli seviyede 
dikkatli gezdirmelisiniz. Arama esnasında başlığı sabit yükseklikte 
tutmalısınız. İsterseniz başlığı yere koyup Zero ya basarak toprak etkisini 
silebilirsiniz. 
Örneğin; arama başlığını 20.cm de ayarladınız ve ZERO ayarı yaptınız ise 
toprağa olan mesafeniz 20,30 cm. arası gezinmelisiniz. 
Not: Auto modunda en çok dikkat edeceğiniz incelik budur. 

Manuel; Ekranda M ifadesi çıktığında Ground yani toprak 
ayarını dönerli tuşla yapılır. Toprağa olan mineral etkisi büyük ölçüde düşer. 
Artık mesafe korumaya gerek kalmaz. 
Toprağın mineral etkisinden kurtulmanız için Goldstar bu gibi durumlarda 
seçenekler sunmuştur. 
Delay: Auto’da Delay ayarı ne kadar yüksek olursa küçük metallere duyarlılık 
artar. Minerale olan etkilenmede doğal olarak artacaktır. 
Büyük başlıklarla küçük metallere olan duyarlılığın düşmesini istiyorsanız delayı 
2 veya 1 yapabilirsiniz. Ama ufak başlık kullanıyorsanız delay 2 yeterli olacaktır. 
Daha hassas ise Delay 3 konumu olmakla beraber mineral etkisi artmaktadır. 
Delay 3 daha çok sahilde arama yapmak için geliştirilmiştir.  
Manuel’de ise delay toprağın mineral durumuna göre ayarlanır. En ideal nokta 
seçilir. Çok mineralli yerlerde D1 konumu önerilir. 
 Sens: Sens ayarı hassasiyet ve frekans ayarıdır. Fabrika ve tavsiye edilen ayar 
orta konumdur.  
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Cihazın kurulumu ve kullanımı: 

32 cm. ve 38 cm. ve ufak başlıklarda başlıklarda Auto(Otomatik) 
toprak ayarı: 
 
-Başlığı yere koyarak metalsiz bir yerde Audio düğmesinden cihazı 
açın.(Delay ve sens ayar tuşları orta konumda olsun.) 
- Audio düğmesini ORTA konumuna ayarlayın. 
-Cihaz otomatik toprak ayarını kendi yapacaktır. Uyarı sesini 
bekleyin.. 
-Bip sesi gelecektir, bu cihazın zemin ayarının olduğunun işaretidir.  
-Aramaya başlayabilirsiniz. (Yine parazit varsa Zeroya basmanız yeterlidir.) 

 
32 ve 38 cm. başlıklarla Manuel (Ground)toprak ayarı: 

-Başlığı yere koyun. Cihaz A Auto modunda iken 

 tuşuna basarak ekranda M yazısı çıktığında Manuel konuma 

geçmiş olursunuz.. Delay konumu isteğe göre ayarlanır ve sens orta 

konumda olmalıdır.(D1 F0 yapmanız önerilir.) 

Cihaz tepki veriyorsa; 

  Ground ayar düğmesi ile ses tepkisini saniyede 1 tıkırtı ayarına 

gelecek şekilde ayarlayınız. Ekrandaki ok yönü hangi yöne işaret ediyorsa o 

yöne çevirin. Ok aşağı baktığı yerde bırakın. Başlığı 20 cm. kadar kaldırın ok 

tuşunu aşağı bakacak konuma ayarlayın. Daha sora başlığı yere koyun ok 

tuşu aşağı bakar yönde ise ayar tamamdır. Eğer ok yine yönlenirse baktığı 

yöne tekrar çevirin ve ok işaretinin hem 20cm havada iken hemde başlık 

yerde iken yere bakar vaziyette olan konuma getirin. Artık başlıklar mesafe 

koruma gerektirmez. Toprak etkisi büyük ölçüde filtrelenmiş olur .Aramaya 

başlayabilirsiniz.  

Başlık toprak arasındaki mesafe değiştiğinde ya hiç ya da hafif sesler 

verebilir. Arama esnasından ara ara zemin ayarı gerekebilir. Bazı 

durumlarda sinyallerde sıcaklık durumlarından kaynaklanan sapmalar 

olabilir ve bu durumlarda filtre F1 veya F2 tercih edilebilir. Tuğla kiremit 

gibi ağır mineralli yerlerde delay 1,2 en iyi ayardır. 

Not: Her delay ayarı ve turboya geçiş ve çıkışlarda Zeroya basın. 
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Hedefi Noktalama(pinpointing) 
Bir hedef bulduğunuzda hedefi ortalama yöntemi X yöntemidir. Yani başlığı, 
alınan sinyal üzerinde X yapacak şekilde sağ-sol(çapraz) şeklinde gezdirerek en 
güçlü sinyalin alındığı noktayı bulmaktır.  
Ekrandaki sinyal şiddeti cetvelini takip ediniz; barların ve sesin en yüksek olduğu 
yer, metalin tam üstünde olduğunuz yerdir! 
Başlığı gezdirme şekli:(38,32cm. Bobin) 

Cihazla yürürken başlığı sağa ve sola yavaşça gezdirin. Başlığı sağa sola 

gezdirirken seviye paralel olmalı. (32 ve 38 cm. bobin için) Yukarıdaki resmi 

inceleyiniz. Bir metal tespit ettiğinde cihaz sinyal verecek ve ekranda sinyal 

şiddetini (barını)göreceksiniz.  

1x1 Başlık ile AUTO (Otomatik) ayarı: 

-Cihazı açmadan 1x1 Başlığı soketine takın ve iki taraftan kemerleri ile tutun.  -

Başlığın her iki tarafının da yere eşit mesafede olduğuna dikkat edin. Başlığın yerle 

olan yüksekliği ortalama 10-20 cm. civarı olmalıdır. 

-Delay ve sens düğmeleri orta konumda olacak şekilde cihazı Audio dönerli 

tuşundan açın. Audio tuşu orta konuma alın. 

-Toprak ayarı cihaz tarafından otomatik yapılacaktır ve bip sesi gelmesini bekleyin. 
Bip sesi ile beraber aramaya hazırdır. 
-Daha ince ayar yapmak isterseniz Ground dönerli tuşu saniyede kulağınıza 1 tıkırtı 
gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Başlığı ayar yaptığınız seviyeyi koruyarak aramaya 
başlayabilirsiniz. 
Not: Arama esnasında cihaz devamlı hırıltı sesi verir hiç susmuyorsa Zero 
butonuna basın. Başlığı toprakla olan mesafesini ne kadar ayarladınız ise bunu 
koruyarak arama yapmalısınız. 

1x1 Başlık ile Manuel (Ground) ayarı: 

-1x1 başlık yerden 20 cm. mesafede her iki tarafı yere paralel iken, Manuel butonuna 

ekranda M yazısı çıkması için tıklayın. Manuel arama butonuna bastığınızda ekranda 

M yazısı çıkar. (Artık Zero çalışmaz) 

-Manuel’e geçtiğinizde cihaz sinyal verir tepki verirse Ground dönerli düğme ile tıkırtı 
gelene kadar ok yönüne doğru dönderin. Ok işareti aşağı bakar vaziyette iken bırakın. 
Büyük başlıklarda ayar tutması küçüklere göre daha zordur. Bu durumda sesi takip 
edin.1x1 Başlıklar AUTO modu tavsiye edilir. 
- Bununla beraber Ground ayar tutturamıyorsanız delayı düşürüp tekrar ayar yapın. 
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-Yavaş ilerleyin, işinizi acele yapmayın. 
-Her delay ayarından sonra yâda hırıltı artışlarında Manulde iseniz Ground 
tuşuyla ok yönünü ayarlayın ayarlayın. Ok tuşu aşağı bakacak seviyede 
olduğu halde hırlama var ise Audio dönerli tuşunu çok az – eksiye doğru 
dönderin.  
Parazitlenmeler olur ya da sinyal bar göstergesi gereksiz hayali artışlar 
gösterirse F tuşuna basarak F1 veya F2 ile filtreyi devreye sokun. Bu 
parazitlenmeyi azaltacaktır. Auto modunda iseniz parazitlenme olursa 
ZERO ayarınızı yenileyin. Bu çok sık oluyorsa Delay ayarınızı düşürün.  
 
(AUTO modu)1x1 Ayrıntılar 
 
Başlıkla gezerken başlığın yere paralel olmasına dikkat edin. Bir taraf diğer 
taraftan alçak veya yüksek olmamalıdır. Eğer başlığı sıfırladığınız seviyeden 
aşağı indirirseniz cihaz toprağa tepki verecektir. Oysa bu bir metal değildir. 
Buna çok dikkat ediniz. Yani başlığı hep aynı hizada gezdirmeye gayret 
etmelisiniz. AUTO modunda gezerken toprakla seviye koruma yapmalısınız. 
Örneğin başlık yerle olan 10 cm. Mesafede Zero yaparsanız artık 10cm. den 
aşağı başlığı indirmeden gezmelisiniz. Aksi takdirde toprağa tepki 
verecektir. 
Bir metal sinyali alırsanız Metalden emin olmak için hedeften çıkın hedefe 
sağından solundan tekrar tutun. Sinyal sesinin ve sinyal barlarının en 
yüksek seviyesi hedefin tam üstüdür. 
Delay ayarınızı artırdığınızda ve eksilttiğinizde Zero ayarınızı yenileyin. 
Delay artırımında cihaz sinyal verecek barlar artacaktır. Bu yüzden ZERO 
ayarı yapmalısınız. Manuel’de iseniz Ground dönerli tuşla ayarı yapmanız 
gerekir.  
Büyük başlıklar küçük başlıklardan daha hassastır. Hafif oynamalar ya da hafif hırıltı 
seslerini dikkate almayın. Arama yaparken bazen yükselen tık tık sesi artar. Bu durum 
metal nesne veya mineral etkisinden kaynaklanır. 
TURBO 
Turbo derinliği artırır fakat ayrım kalitesini düşerir. Turboya geçiş Ground 
dönerli düğme ile mümkündür. Ground dönerli tuşun üstüne basmanız yeterlidir. 
Ekranda T yazısı çıkacaktır. Cihaz tepki verecektir bu durumda Zeroya basmanız 
gerekir. Turbodan N Normal konuma döndüğünüzde tekrar Zeroya basıp ayarınızı 
yenileyin. Unutmayın; Her ayar değişimi Zero ister. 
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Bulunan hedefi yorumlama: 

1x1 Arama bobininde büyük metaller başlığın yürüme sürecinde daha tok 

ve devamlı bir ses verecektir. Derinde gömülmüş büyük metal objelerden 

daha geniş sinyal elde edilecektir. Ayrıca bu hedef sinyali ekranda sinyal bar 

grafiği ile kullanıcıya bildirilecektir.  

 Yüzeye yakın olanlar ise genellikle kuvvetli ve birden bire artan ve 
üstünden geçerken erken biten sinyaller ile kendilerini belli edeceklerdir.  
Küçük metaller ve derin olmayan hedefler algılandığında barlar yüksek ama 
kısa süren sinyaller verecektir. Bazen devamlı olmayan hafif cızırtılar küçük 
metallerin etkisindendir. Bu ufak metal sesini iyi kavramalısınız. Bu sesi iyi 
tanıyın. Yani başlığın kablo altına denk geldiğinde sinyalin gücü artar. Hedef 
başlığın tam ortasına geldiğinde sinyal gücü düşer. Kablonun yani diğer 
borunun tam altına denk geldiğinde tekrar sinyal artar. Bu sinyaller 
yüzeyde ufak bir metal olduğunu belli eder. Alttaki örnekleri inceleyeniz. 
 
Alttaki tabloda herhangi bir metalin üstünden geçerken (SEYİR HALİNDE 
İKEN)HEDEFİN BOYUTUNU tanımlamaktadır. Derinlik ve ebadının 
tahminidir.(büyük başlıklarla yürürken) 
1-Sinyal ani ve kısa, çift ses    2-Ses normal, geniş sinyal      3-Ses yüksek, tek sinyal 

 
2.Şekilde betimlenen örnekte sinyal uzun ama bu devamlı her yerde ses 
veren bir durum için geçerli olmaz. Sinyal artışı olmalı ve sonunda 
kesmelidir. Aslolan zemin sesi ile gezerken yani tıkırtı sesinin hissedilir 
yükselişi ve hedeften çıktığınızda düşüşü önemlidir. Bunu kavrayabilmek 
zamanla tecrübe ile oluşacaktır. Eğer tıkırtı artışı olur uzun uzadıya devam 
ediyorsa bu bir metalden gelen ses değildir. Bu durum toprak yapısının 
değiştiğinin ya da ayarınızı yenilemeniz gerektiğinin işaretidir. 
3.Şekilde sinyal daha nettir. Örneğin; bir hedeften geçerken ve çıkarken 1. 
şekildeki gibi çift tonlu bir ses vermeyecektir. Bunu iyice anlamak için 
hedefe 4 yandan girip çıkın. Eğer sinyal kablo altına geldiğinde artmadan 
tok bir sesle, eşit olarak devam edip bitiyorsa metal orta büyüklüktedir. 
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Cihaz her yerde ötüyor susmuyor? 
Eğer cihaz devamlı uzun uzadıya sinyal verir vede devamlı öterse mineral 
olasılığı veya ayar bozulma ihtimali yüksektir. Zero tuşuna basarak toprak 
ayarını yenileyin. Ya da direk Ground dönerli düğme ile müdahale edin.  
Manuel’de iseniz; Ground ayar tuşu ile tekrar tıkırtıyı elle ayarlayın. 
Audio ayarı önerilen orta konumdur. Böyle durumlarda biraz azaltılabilir. 
Yine susturamaz iseniz çok atıklı bir yerde veya çok mineralli bir yerdesiniz 
demektir. 
Atık çok ne yapabilirim? 
Yoğun ufak metal atıklı yerlerde 1x1 Başlıkla dahi atık etkileri olabilir. Bu 
durumda gerekirse Delayı 1 yapmalısınız. 
Delayı 1 yaparsanız ve Audioyu biraz kısarsanız atıklara olan etki büyük 
ölçüde düşecektir. Ayrıca Ground ayar düğmesindeki tıkırtı ayarınızı 3 
sn.de 1 tıkırtıya düşürmeniz yeterli olacaktır. Bu tür yerlerde manuel 
konumda iseniz delay 1.2.3 konumları seçilir ise daha verimli olacaktır. 
Hedef Metal mi? Mineral mi? 
1-Dört bir yandan baktığınızda hedeften çıktığınızda sinyal kesiyorsa metal 
olasılığı yüksektir. İlk sinyal aldığınız yere tekrar değişik açılardan girin. 
Metal olması için hedeften her çıkışta ses iyice azalması veya kesmesi gerekir. 
Uzun uzadıya devam ederse mineraldir.  
2-%100 Emin olmak istiyorsanız en kesin yöntem olarak sinyal aldığınız 
hedefi 20,30cm. kazın. Başlığı tekrar tutun. Sinyal devam ediyorsa metaldir, 
etmiyorsa maden ya da yoğun mineraldir. 
3- Çok yoğun minerallerde sinyal verse dahi ayrım alanına girdiğinde ayrım 
40,60 arasıdır. Doğru kullanımda mineralde 00,30 arası ve 80,99 arası ayrım 
değerlerinde mineral olasılığı yok denecek kadar azdır.  
Öncelikle çok mineralli topraklarda en ideal M Manuel konumdur. 
Metalleşmiş taşlara cihaz öter mi?  
Bazı metalik madeni taşların mineralden ayrıştırılması imkânsızdır. Eğer bu 
yok edilirse diğer işlenmiş metalleride etkiler vede derinlik kısmen azalır. 
Böyle bir sorunla karşılaşma durumunda ayrım değerlerinden 
anlayabilirsiniz. Metalik taş ve eski aşırı mineralli tuğlaların ayrımda demir 
değerlerini verir. Bu tür yerlerde Manuel konumda çalışırsanız madenli 
taşlara ve kiremitlere etki büyük ölçüde azalacaktır. (Delay1) 
Metal yüzeyde mi? Derinde mi?  
1-Ekranın en alt kısmındaki bar göstergesini inceleyin. Sinyal aldığınız 
yerde barlar 1,2 kademe ya da hiç çıkmıyorsa derindir. Bu hesap metalin 
çapıyla orantılıdır. 
2-1x1 lik başlıkla sinyal aldığınız hedefi 32x38 lik başlıkla tarayın. Eğer 
sinyal barları güçlü ise yüzeye yakındır.  
Sayfa 13’ü inceleyin. 
3-Başlığın bir tarafını yere doğru diğer tarafını da yukarı doğru kaldırın. 
Toprağa yakın tarafını sinyal aldığınız alanda yürütün. Eğer sinyal verirse 
yakın ve yüzeydedir. Unutmayın ki bu yöntemler kullanıcıların cihaza olan 
kullanım tecrübesiyle oluşacaktır. 
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Pulse cihazlarda metal ayrımı:  

GoldStar X-Pro metalin türüne ve hacmine göre iletkenlik değeri vermektedir. Pulse 

sistem cihazlarda ayrım fikir verecek kadardır.%100 ayrım beklenilemez. Buna rağmen 

ayrım tablosundaki değerler doğruya yakındır. Metal tespit edildiğinde değer verecek 

yakınlıkta ise ayrım verecektir. Aksi takdirde ayrım numarası gözükmez. Yinede metali 

algılar. Eğer metal çok yakın ve sinyal son noktaya kadar şiddetlenmişse değer 

vermeyebilir. Bu durumda ayrım numarasının çıkması için başlığı biraz yukarı 

kaldırmanız yeterlidir. İletkenlik değerinin ekranda verilebilmesi için arama başlığının 

hedefin üstünde tutulması gerekir. Cihaz tam sinyal yoğunluğu elde ettiğinde numaratik 

değer verilecektir. İletkenlik değer 0,99 arası verilmekle beraber ayrım değerlerini 3 

gurupta değerlendirebiliriz. Turbo modunda iken iletkenlik değerlerinin yanılma oranı 

artar. 

Numaratik ayrım tablosu: 

00,25 arası  

Non-ferrous; Kurşun, alüminyum, küçük altın para, bronz para. 

25,75 arası 

Küçük büyük demirler. Yoğun tuğla ve metalik taşlar.. 

75,99 arası;  

Non-ferrous; Kaba ve hacimli eşyalar; Pirinç, bakır, bronz, gümüş, altın. 

Daha detaylı iletkenlik okuma 

İletkenlik değeri                Metal nesne                  

00,25……………………………Metal para,yüzük,altın para,kurşun, alumınyum 

25,35……………………………cola kutusu,küçük demir çiviler 

35,60……………………………Nal,orta boy demirler 

60,80……………………………Büyük boy demir,pirinç 

80,99……………………………Hacimli,alımınyum,pirinç,Bronz bakır,gümüş,altın.. 

Cihaz ayrım verecek durumda ise; tam fikir edinmeniz için birkaç defa hedefe başlığa 
tutun. Genelde hangi numara aralığı ise ona göre değerlendirin. Örneğin; 4 defa 
denediniz 1 defa 25 verdi 3 defa 30-40 arası verdi ise bu durumda 25-75 numara 
aralığındaki metal nesnelere hükmetmelisiniz. Kısaca Numaraların değişmesinden 
ziyade hangi aralıkta seyrettiğini dikkate almalısınız. En iyi doğru değer okuması için 
hedef cinsi okuma işlemi tekrarlanmalıdır. Böylece aynı değer o hedef için birkaç kez 
okunmalıdır 
Uyarı: Saf demir haricinde paslı teneke ve demir telleri, alüminyum içeriğe sahip 

olduklarından 0/25 arası verebilir. 
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Derinlik barı: 
Ekranın en altında derinlik tahmin barıdır. Sinyal gücünü gösteren barlar güçlü 
olsa da metal derin olduğunda bu barlar fazla çıkmayacaktır. Eğer metal yüzeyde 
ise sinyal barı gibi bu barlarda şiddetlenecektir. Bu durum metalin yakın 
olduğunu gösterir. 
Bir tek para 30 cm de ise derindeymiş gibi az çıkacak ya da hiç çıkmayacaktır. 
Başlığı hedefin üstünde tuttuğunuzda hedefi tespit ettiğinizde ayrıca başlığı seyir 
halinde üstünden geçirin. Sinyal genişliğini de dikkate alın. 
Mesela sinyal dar ise derinlik barı çıkmıyor ya da çok az çıkıyorsa bu küçük bir 
metalin 20 ile 50 cm arasında olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama sinyal dar değil 
geniş ise ve derinlik barı hiç çıkmıyorsa ya da 1 diş çıkıyorsa bu daha derin de bir 
metal olduğunu belli eder.  
Derinlik Tablosu: 
Bu derinlikler toprak şartlarına, metalin cinsi ve toprakta kalış süresine bağlı olarak 
artabilir azalabilir. Metalin büyük çapta olması ve toprak altında uzun süre kalması daha 
derinden algılamasını sağlar. 

 
AUTO          TURBO               Arama başlıkları                       

Metal nesne     \       32 cm.        38 cm.         50 cm.               1x1                 

C.Altını 22 mm 40 CM. 
 

45 CM.    50cm     X 

1 TL 
 

43 CM. 45 CM.   55CM     X 

5 LT YAĞ 
TENEKESİ 

110CM. 120 
CM. 

160 CM. 220 CM. 

35X35 ÇELİK METAL 120 
CM. 

150 
CM. 

175 CM. 240 CM. 

50X50 METAL 150 CM. 165 
CM. 

220 CM. 275 CM 

 
MANUEL                           Arama başlıkları                       

Metal nesne     \       32X38 cm.   38 cm.         50 cm.               1x1                 

C.Altını 22MM 30 CM. 
 

33 CM.    35cm.     X 

1 TL  27 MM 
 

35 CM. 40 CM.  50 CM     X 

5 LT YAĞ 
TENEKESİ 

110CM. 120 
CM. 

150 CM. 180 CM. 

35X35 ÇELİK METAL 120 
CM. 

150 
CM. 

170 CM. 200 CM. 

50X50 METAL 150 CM. 165 
CM. 

220 CM. 250 CM 
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Kazı tekniği: 
Büyük başlıklarla kazı sistemi; 
Hedefin derin olduğunu düşünüyorsanız bir mezar şekliyle kazmanız 
gerekir. Büyük başlıkları kazılan yerin içine sokmaya çalışmanız hem 
mümkün olmaz hemde verim almanız zordur. Bu durum tüm pi sistem 
cihazların büyük başlıkları için geçerlidir. Kazılan yer başlığın eninden 
büyük olmamalı. Çok geniş kazıp başlığı boşlukta tutar gibi tumanız 
derinliği düşürür verim alamazsınız. 
Öncelikle noktalamanızı yaptıktan sora dikdörtgen şekilde kazı yapmanızı 
öneriyoruz. Kare şeklinde değil. 50 cm. kazıldıktan sora tekrar cihazı tutun. 
Örneğin; 120 cm. uzunluğunda 60 cm. eninde yapılan bir kazıda 50 cm. 
derinliğe indik. 
Arama başlığını hedefe kazılan yerin dar yönünden hedefe başlığı götürün. 
Yani başlığın iki boru tarafı kazılan yerin boşluğunda kalmamalı. Başlığın 
kenarları eşilmeyen yerde olmalı tam orta kısmı ise kazılan yere gelmelidir. 
Aşağıda resimde başlığı kazılan yere götürüş ve tutuş mantığını gösteriliyor. 
 

  
Büyük başlıkla sinyal aldığınız zaman artık küçük başlıkla bakmanız 
kazıyı küçük başlıkla sürdürmenizi öneriyoruz.30 cm. derinlikte 
kazıldıktan sora başlığı tekrar üstteki doğru şekilde yürütün. Eğer sinyal 
yoksa çıkan toprağa bakın. 
Sinyal devam ediyorsa üsteki resimdeki teknikle kazıya devam edin. Başlığı 
hedefe götürürken çıkan toprak yığıntısını başlıktan uzak tutmaya gayret 
edin. 
1 metre indiğiniz halde metal çıkmaz ise yardımcı olarak küçük başlığı 
kullanabilir kazılan yere sokabilirsiniz. Ama böyle bir durumda küçük 
başlıkta başlığı kazılan toprağa koyarak ayar yapın. Metal olmayan kazılmış 
yani atılmış toprağın üstünde Zero ayarı yapın. Küçük başlıklarla gezerken 
sinyal aldığınız yeri kazmak istediğinizde manuel konuma geçerek kazı 
yaparsanız daha sağlıklı sonuç alınır. Çünkü çıkan alt toprak yapısı farklı 
mineral içerebilir ya da tuğla kırıkları çıkabilir. Bu riskten kurtulmak için M 
Manuel’e konuma alarak kazıya devam edin.  
Ayrıca tek para aramalarında yardımcı makine olarak pinpointer 
kullanmanızı öneriyoruz. 
 



 
 

GoldStar                            18     2                                  X-Pro 

Parazitlenmeler ve sebepleri: 
 

 - Topraktaki mineral ve manyetik etkilerinden rahatsız olmamanız 
tamamen kurtulmanız imkânsızdır.  
Dünyada tüm metal detektörlerde gerek elektrik tellerinin etkisinden gerek 
kullanıcının kullanım hatalarından ve bazende toprak yapısının aşırı 
mineralliğinden dolayı parazitlenmeler olabilmektedir. 
-Aşırı mineralli yerlerde delayı düşürmeniz F Filtreyi devreye sokmanız ve 
Ground’u sola – doğru kısmanız sorunu azaltacak zaman zamanda tamamen 
ortadan kaldıracaktır.  
 
-Yüksek gerilim altında elektrik kabloları etrafında cihazı kullanmayınız. 
Cihaza çok büyük zarar verir.  
-En derin ve en iyi sonucu kuru topraklarda alırsınız. Çok mineralli ya da bir 
sürü demir atığının bulunduğu ortamlarda çalışırken başlığı yavaş hareket 
ettirin.  
-Yanlış sinyaller alıyorsanız bunların üzerinizde taşımakta olduğunuz 
metalik eşyalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol ediniz.  
Sinyal bunlardan geliyorsa bu eşyalar ile bobin arasındaki mesafeyi 
artırınız. Pantolonunuzun ceplerinde metalik nesneler taşımamaya özen 
gösteriniz, cepleriniz bobine yakın mesafededir. 
-Pulse sistemle ararken metal toka veya metal ayakkabı kullanmayın.  
-2X2 ve 1x1 Başlıkla ararken başlıktan uzak durun. Vede başlığın yere olan 
mesafenizi koruyun. Başlıkları cihazın panelinden uzak tutun. Aksi takdirde 
cihaz kendi kendini alacaktır. 
-Ayarlarınızı kontrol edin gerekirse tekrar ZERO ayarı yapın. 
-Cep telefonunu cihazın panelinden uzak tutunuz. Cihaz çalıştığı anda cep 
telefonunu kullanmayın. 
 -Başlığın yanındaki her bir metal obje kullanıcının yanlış sinyal almasına 
sebebiyet verebilir.  
-Toprak üstünde bulunan metaller başlıktan uzak tutulmalıdır. 
-Ev ortamı şehir ve köy içlerinde sağlıklı sonuç almanız zordur. Aşırı atık ve 
elektrik kabloları parazite sebebiyet verecektir. 
-Karlı ve ıslak toprakta çalışmakla beraber verim düşer. Kuru toprakta 
kullanmanız en verimlisidir. 
-Kulaklık kullanmanızı öneririz. Gürültülü ortamlar için faydalı vede 
derindeki sesleri iyi yakalamanıza olanak sağlar. Sesi direkt olarak 
kulağınıza verdiği için çevresel parazitleri duymamış olursunuz. Kulaklık ile 
daha net çıkan sesler vasıtasıyla daha net sonuçlar alırsınız. Kulaklık 
kullanmak aynı zamanda pil sarfiyatını da azaltır. 
-Büyük başlığı kullanırken başlığı tutma beceri olan deneyimli biri ile 
devamlı gezin. 
-Unutmayın en çok yaşayabileceğiniz parazitsel sıkıntı büyük başlıkları 
gezdirme hatalarından kaynaklanır. 
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GARANTİ ŞARTLARI VE BAKIM: 
Garanti süresi Fatura tarihinden itibaren (2) yıldır. Pil, çantalar, kulaklık, şarj cihazları 
kullanım hatasından kaynaklanan arızalar, kazalar veya yetkisiz onarımlardan 
kaynaklanan müdahale garanti kapsamı dışındadır. Yüksek gerilim altında bozulan 
cihazlar garanti kapsamı dışındadır. 
Gold Star X-Pro ısıya ve soğuğa dayanıklıdır. Tüm parçalar temiz ve kuru tutulmalıdır.+35 
derece üzerinde kullanmamaya özen gösterin. Cihazın ekranını ve bataryayı aşırı ısıya 
maruz bırakmayınız. 
Soketleri(konektör) ıslanmamalı ıslanırsa da hemen kurutulmalıdır. Islak olarak 
takmayınız. Takarken ve çıkarırken dönderek yavaşça bu işlemi yapınız. 
Bataryayı oda sıcaklığında şarj ediniz. 
Lcd ekrana baskı uygulamayınız. 
Kontrol kutusunu açmayınız, bu işlem garantinizi geçersiz kılacaktır.  
Not: Tamir ve onarım süresi 15 gündür.  
Dedektörün gönderilmesindeki tüm ulaştırma bedelleri aygıt sahibinin sorumluluğundadır. 
Bu bölümün firma tarafından kaşeli olması garanti belgesi niteliğindedir. 
 
Firmamız kanun dışı alanlarda ve izinsiz olarak yapılan kaçak kazılardan sorumlu 
tutulamaz. 
Dedektör; patlayıcı mayın veya mühimmat detektörü olarak tasarlanmamıştır. 

Kalp aygıtı ya da buna benzer cihaz kullanan kişiler bu dedektörleri kullanamaz. 
Yağmurlu şimşekli havalarda kullanılması cihaza ve kullanıcıya zarar verebilir. 
 
Kazdığınız tüm çukurları doldurunuz.  
Alanı terk etmeden önce her zaman kazdığınız delikleri kapatınız. Alanın orijinal haline 
getirilmesine yardımcı olunuz, bu şekilde elektronik maden arayıcılarının adlarının iyi 
anılmasına yardımcı olacak, bulduğunuz verimli noktayı ise gizleyeceksiniz!  
 

 
 

 
                                                        
Genel merkez:                             Tel:   0 458 211 6814           E-Mail:gold_dedektor@hotmail.com

Güzel cad. No:1 Kat:1                                                              Website:www.golddedektor.net  
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Servis ve Onarım Formu  
 
 
Aygıt Sahibinin İsmi 
…………………………………………………………………….  
 
Tarih (Bugün) 
…………………………………………………………………………….  
 
Dedektör/Model 
………………………………………………………………………….  
 
Seri No 
……………………………………………………………………………………..  
 
Satın Alınan Firma  
…………………………………………………………………………  
 
Satın Alma Tarihi 
………………………………………………………………………..  
 
Gönderilen Parça(lar)  
 
…………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………
……..  
 
Adres 
………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………
……..  
 
Telefon Ev (…..)……………………………………..……………………………  
 
GSM:.………………………………………………………………………………… 
Fax:………………………………………………………………………………  
E-posta  

……………………………… @…………………………………………………….  

 
Arıza Açıklaması(Lütfen detektörünüzdeki söz konusu problemi anlatınız.)  

 
……………………………………………………………………………………. 
  
……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


