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     Goldstar G5  
Kullanma kılavuzu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G5 Vlf sistem metal detektöre ait eğitim ve kullanım bilgilerini içerir.  
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Genel ve Teknik özellikler                                                                           3    

G5 VLF Sistem Tek para,obje ve toplu para aramacılığında pratik, kolay 

kullanım açısından vazgeçilmez sistemlerden biridir. 

Öncelikle aranacak saha vlf sistem g5 ile aranması daha derin aramalarda 

Goldstar GT18 pulse sistem çalışan büyük bobinlerle arama yapılması en 

doğru yöntemlerden biridir.G5 38 lik bobini ile standart bobine sahiptir.38 

cm.bobin hem tek parada hem gurup paralarda objenin büyüklüğüne bağlı 

olarak 1 mt.ye kadar etkilidir. 

Pulse sistemlere göre tek para aramasında daha seri ve daha net demir silme 

özelliğine sahiptir. Demiri reddetme özelliği ile Altın, Gümüş, Bronz, 

Bakır,kurşun,alamınyum gibi değerli metalleri bulmak için üretilmiştir. 

İsterseniz otomatik toprak ayarı ile cihazı açıp hemen aramaya 

başlayabilirsiniz. Çok mineralli ortamlarda ise basit toprak ayarı özelliği ile 

kullanıcıya kolaylık sağlar.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:        

Çalışma frekansı:10 khz 

Çalışma voltajı:12 Volt 

Batarya ömrü: 40 saat  

Başlık:38cm. DD 

Çalışma ısısı: -5°C 45°C 

Ağırlık:1,5 kg. 

 Paket içeriği: 

Ana ünite 

Şaft,38 cm dd bobin 

Harici akü,şarj aleti 

Kulaklık 

Kullanma kılavuzu 
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KONTROL POTLARININ GÖREVLERİ:                                                       4 

Volume/ ON-OFF 
Cihazı açma kapamaya yarar aynı zamanda ses düzeyini ayarlar. 
GROUND(Toprak ayarı) 
 Toprağın etkilerini yok eder. Manual toprak ayarını yapmak için kullanılır. 
DISC(AYRIM)  
İstenmeyen demir ve diğer metalleri reddetmeyi sağlar. Ayırım düzeyini ayarlar. 
SENSİVTY (HASSASİYET)  
Cihazın gücünü yani derine nüfuz etmesini ayarlar. Sağa doğru çevrildiğinde 
daha yüksek bir hassasiyete ayarlanır ve derinlik ayarlanır.  
Auto  
Otomatik toprak tanıma.. 
Manual  
Elle toprak ayarı yaparsınız. Profesyonel 
kullanıcılar, Manual kullanarak daha çok verim alırlar. 
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Cihazın kurulumu                                                                                                                           5 

Teleskobik tutmaçları birbirinin içine girecek ve kendinize göre ayarlayacak 
şekilde sıkı bir şekilde birleştiriniz. 
Kabloyu güzel bir şekilde teleskobik kol üzerine dolayarak başlığa bakan kısım 
soketine takınız. 
Bağlantı yerlerine dikkat ediniz. Zorlamayınız. Bağlantı yerlerinden kaynaklanan 
arızaların garanti kapsamında olmayacağını unutmayınız!! 
Aküyü kemerinizin sağ tarafına  takın. 
Akü kablosunu cihaza takın. 
DİKKAT:Akü bağlantınısını cihaza takarken doğru pinlere gelmesine çok dikkat 
edin. 
Sap bağlantılarını bobin vidalarını iyice sıkın. 
Şimdi de başlığı toprağa paralel olacak şekilde ayarlayınız. 
Cihaza ayar yaparken, muhakkak başlığın metallerden uzak olmasını sağlayın. 
Cihazı açmadan önce, soketin cihaza tam olarak sıkıca bağlandığından emin 
olun. 
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Manuel ve otomatik Toprak ayarı                                                           6 
 

Auto yani Otomatik toprak ayarıyla çalışma: 
Hassasiyet düğmesini sağa doğru çevirin. Parazit nerde başlıyorsa biraz geri 
alarak bırakın. 
1. Auto konumuna alın. 
2. Ayrım düzeyini ilk aşamada 5’de (Demir kapalı) tutun. 
3. Gold G5 sallamalı bir cihaz olduğundan dolayı, başlığı sallamadan metal 
yakalamayacaktır. Başlığı hafifçe sağa sola sallayarak aramaya başlayın. Sinyal 
aldığınızda orada metal var demektir. 
 
Manual (Elle)Toprak ayarı: 
1. Metalsiz bir ortama geçiniz. 
2. Manual konumuna alın. 
3. Başlığı 40-50 cm havaya kaldırın.Disc konumunu 2 ye alın. 
4. Sens düzeyini vızıltı gelecek kademeye getirin. 3-5 arası. Parazit sesini 
kesmek istiyorsanız vızıltı sesinden biraz daha geri alın. 
5. Toprak ayar düğmesini 0 konumundan yavaş yavaş sağa doğru çevirirken 
aynı zamanda aşağıda gördüğünüz şekilde başlığı toprağa yaklaştırıp 
uzaklaştırarak, toprağa sesi kestiği noktada T.Ayar(ground) düğmesini bırakınız. 

 
6. Çok aşırı mineralli ortamlarda T.ayar düğmesini çevirdiğiniz halde hiçbir türlü 
toprağa sesi kesmiyorsa, toprağın çok mineralli olduğundandır. Hassasiyetinizi 
biraz düşürün yine sorun olursa  Disc düğmesini az sağa doğru çevirerek sesi 
kestiği yerde bırakınız( 3 civarı olacaktır). 
7.Başlığı metalsiz bir kaç notada indirip kaldırın toprak etkisinin gittiğini 
gözlemleyin. Eğer etki hala varsa potu biraz daha sağa çevirin. 
Daima Manual olarak toprak ayarı yapmanız daha sağlıklıdır.  
T.Ayar düğmesini çevrilmesinden sonuç alınamıyorsa, bu sefer AUTO yani 
otomatiği kullanın.Gerektiğinde hassasiyetinizi düşürün. 
Not:Toprak ayar potunuz ne kadar yükselirse bu toprağın o kadar fazla mineralli 
olduğunun işaretidir. 
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Hedef bulma noktalama                                                                                                          7 

En iyi hedef ortalama yöntemi X yöntemidir. Yani başlığı, alınan sinyal üzerinde 
X yapacak şekilde sağ-sol(çapraz) şeklinde gezdirerek en güçlü sinyalin alındığı 
noktayı bulmaktır. X’in tam ortası, hedefin tam noktasıdır. Ayırım modunda 
yine aynı şekilde metali en 
iyi ortalama X yöntemiyle olmaktadır. 
 

 
 

Böylece bu modda cihaz sadece metalin tam üzerinden geçtiğinde sinyal vermiş 
olacaktır. 
Biraz daha yavaş sallamak da ortalamayı kolaylaştıracaktır. Ancak unutmayın 
başlık devamlı hareket halinde olmalıdır(sallanmalıdır). 

 

 
 

Açıklamalı [Gd1]:  
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Başlık Sallama Şekli                                                                           8 
Ararken başlık  1-2cm topraktan havada gezmelidir. Özellikle başlığı sallarken 
başlık yere paralel olmalıdır. 
Başlığı sallama kabiliyetinizi geliştirin. Bu adeta ilk kez araç kullanan birinin 
direksiyon kabiliyetine benzer. Hedef sinyali aldığınızda daha kısa sallayın. Ve 
alınan sinyalin her yönden devamlı verip vermediğini takip edin. Yani hemen ilk 
tuttuğunuzda bir sinyal vermesi yeterli değildir. 
Kaçak parazit seslerine itibar etmeyin. 
 

                    YANLIŞ                                                       DOĞRU 

 
 

Üstte başlığın doğru şekilde nasıl hareket ettirileceğini görmektesiniz. 
Başlık, ararken toprağa temas etmemesi daha uygundur. Uzatma kolları, rahat 
arayacağınız şekilde ayarlanmalıdır ki daha iyi bobin salllayabiliseniz. 

 
Metal ayrımı(dısc) Demir red 
Disc düğmesi demiri büyük oranda silmeye yarayan yani reddetmesini sağlamak 
için kullanılır. 
Potu 5 pozisyonau tavsiye edilen ayardır. Bu ayarda cihaz 
demir türü metalleri reddedecektir veya kesik kesik ses verecektir ya da hiç 
ses vermeyecektir. Değerli metallere her sallamada ise tiz ton vererek ses 
verecektir. 
Ayırım düzeyini çok açmayınız. Bazı değerli metalleri de reddetmiş olursunuz. 
Eğer non-ferrous yani altın, bakır, bronz, gümüş vb. gibi değerli bir metal tespiti 
yapılırsa cihaz daha net ve her seferinde aynı sesi verecektir. 
Demirinde açık olmasını isterseniz 2 konumuna alabilirsiniz. 

Ses tonları: 
G5 Ekrandan değil ses ile tespit sunumu yapmaktadır. Bu yüzden sesleri iyi 
kavramaya çalışın. 
Örneğin; sesin çitli vurması metalin yakın olduğunu belirtir. 
Çok dalgalı yaygan ses vermesi mineralli bir taşın etkisinden olabilir.Net ve tek 
yani tiz vermesi metal sesidir. 
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Derinlik tablosu                                                                                            9 

- Metalin toprak içindeki, şekli, büyüklüğü ve konumu. Geniş alanı kapsayan 
metaller daha derinden tespit edilir. 
-Toprak bileşimi ve mineral yapısı. Kuru ve sürülmüş yapıdaki topraklarda cihaz 
daha derinden tespit yapar. Kayaların altından, killi toprakta metaller daha zor 
tespit edilir. Yeni kazılmış veya suyu çok emmiş topraklarda tespit daha zorlaşır 
ve derinlik azalır. 
- Uzun zamandır toprakta olan cisimler, toprakla iyi temas halinde oldukları için 
daha derinden tespit edilir. 
- Cihazın başlık tipi: Başlık büyükse özellikle büyük metalleri çok daha derinden 
tespit eder. 
- Kullanıcının tecrübe ve yeteneği ile daha derinden tespit olanağı her zaman 
vardır. 
Derinlik testlerini kendiniz de yapabilirsiniz. Metalin 3 ay gibi bir süre toprak 
altında kalması ve toprak ile bütünleşmesi daha güvenilir tespiti mümkün 
kılacaktır. Çünkü metal toprağın nemi, minerali ile bütünleşecektir. 
Şunu da unutmayın!! En derin ve en iyi sonucu kuru topraklarda alırsınız. 
Çok mineralli ya da bir sürü demir atığının bulunduğu ortamlarda çalışırken 
başlığı yavaş hareket ettirin, bir seferde az alan tarayın, başlığı yavaş yavaş 
gezdirin.Ama sallama yani hareketli olması şarttır. 

Derinlik Testleri: 
Verilen 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. 

 
10 mm sikke…………………………….20cm 
20mm sikke……………………………..22 cm. 
22 mm sikke…………………………….27 cm. 
27 mm sikke…………………………….35 cm. 
7x7 Piriç…………………..………………60 cm. 
10x10 Bakır kab……………………….70 cm. 
20x20 Bakır kab……………………….90 cm. 
30x30 Piriç ………………………………120 cm. 
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Soru,cevap,çözüm                                                                                       10 

 

-Derinlikler öncekinden çok az.!!  
-Akü zayıflamıştır. Şarj edin. 
-Hassasiyet ayarını kontrol edin. 
-Toprak çok mineralli taşlarla dolu ise toprak ayarı ileri seviyede olursa 
derinlikte kısmi azalma olabilir. 

-Cihaz çalışırken çok parazit yapıyor, ötüyor!! 
-Metallerden kaynaklanmıyorsa, dışarıda çok fazla elektriksel parazit vardır. 
Şehir ortamında yada yüksek gerilim yakınlarında olmaktan kaynaklanabilir. 
Yüksek gerilimden uzak durun.  
-Çok hassas toprak ayarı yapmış olabilirsiniz. Toprağı silmiş olsanızda  mevcut 
toprağa göre yapıldığı için zeminde daha mineralli noktalara denk geldiğinde 
hayali sinyaller üretebilir. Bu duruma düşmemek için toprak ayarınız örneğin 5 
de tuttu ise siz bunu 1 kademe fazla  6 yaparsanız daha tedbirli hareket etmiş 
olursunuz. 
-“Auto” yani otomatik toprak ayarı, daha çok tuzlu, nemli, aşırı mineralli 
topraklarda kullanılmalıdır. 
-Bazen jacklar yerine tam oturmamış olabilmekte, bu yüzden de bu tip 
parazitler olabilmektedir. 

-Cihazdan ses gelmiyor sadece kulaklıklardan ses geliyor.  
Bu genelde kulaklık girişi zarar gördüğünde oluşan bir arızadır. Bu tip bir 
durumda, 
değiştirilmesi ile ilgili olarak, şirketimizle irtibata geçiniz. 

-Bazı Taşlara ses veriyor! 
Bazı taşlarda metalik mineraller mevcuttur. Bu taşlar bol olduğu yerlerde o taş 
üstünde tekrar toprak ayarı yapın hassasiyeti biraz düşürün. 
 

-Islak zeminde ve kar’da çalışır mı? 
Islak zeminde metal tespiti mümkündür. Islak zemin toprak ayarını olumsuz 
etkilediğinden derinlikte bir miktar düşme olabilir.Kar’dada durum böyledir. 
Kuru toprak tercihiniz olsun 

 
Kulaklık Kullanımı: 
Cihazla çalışırken, kulaklık kullanmanın birçok avantajı vardır. Çok gürültülü 
ortamlarda sesleri daha iyi analiz edersiniz, batarya süresi uzar, dışarıdan gelen 
parazit etkilerini kulağınız daha iyi ayırt eder. 
Not: Kulaklık takıldığında cihaz artık sesi dışarı vermeyecektir. 
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Akü şarj ve Garanti                                                                                    11 
Gold G5’in elektronik aksamında, işçiliğinde ve kullanılan malzemeleri için 2 yıl 
garanti mevcuttur. Kullanım hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır ve ücrete tabidir. 
G5 12 volt harici akü ile çalışmaktadır. Harici daha uzun süre kullanım sağlar ve 
daha güçlü olacaktır.Akü bittiğinde şarj aletinin kablosunu aküden çıkan kabloya 
takıp şarj aletinin diğer fişini prize takın. 
DİKKAT: Şarj aletini cihazın ana ünitesine takmaya kalkışmayın cihazı yakabilir. 
                                                 
Firmamız, kanun dışı alanlarda ve izinsiz olarak kullanılan cihazlardan ve 
yapılan kaçak kazılardan sorumlu tutulamaz. Her zaman izinli kazı yapınız ve 
çevreyi, arkeolojik alanları, SİT alanlarını, tarihi eserleri tahrip etmeyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genel merkez:                                                            Tel:   0 458 2116814            
Güzel cad. No:1 Kat:1   Bayburt/TÜRKİYE               Gsm: 0 535 6896379              
Website:www.golddedektor.net          
E-Mail:golddedektor@hotmail.com 
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