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KANUNLARA D KKAT ED N Z  :                                                                  

NOT: Ülkelerin define ve hazine arama kanunları farklılık gösterebilmektedir. Metal Dedektör 
ile arama yaparken ülkenizin ilgili define arama kanunlarından dı arı çıkmayınız. Kanunlarınıza 
mutlaka riayet ediniz. Ba kasına ait arazilere girmeyiniz. Kanunlarca yasaklanmı  olan 
bölgelerde arama yapmayınız. Arazide bulunabilecek sava  atı ı bomba v.s. gibi metalleri 
kurcalamayın. Radyasyon yayabilecek atıkları açmayın.  

FISHER METAL ARAMA DEDEKTÖRLER  YALNIZCA AMER KA 
B RLE K DEVLETLER NDE ÜRET L R: AYNI SM  VE MARKAYI 
KULLANMAK FISHER RESEARCH LABORATORY-USA HAKKINDA 
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! Ürünün kullanım ömrü 10(on) yıldır. 
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ÜRET C

e-mail: mb@exportdept.com

CE 

e-mail: mb@exportdept.com

FISHER METAL DEDEKTÖR TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ 

AZ M  ELEKTROMEKAN K  T CARET  LTD. T . 
Gazi  Bulvarı  No:87  Kat:6/605-606 

Nebio lu  hanı(Tekel  Depoları Yanı)  Çankaya- ZM R 
Tel: (232) 4839737 - 4412756 - 4254808      Fax: (232) 446 02 14 
e-mail: info@azimelektronik.com www.azimelektronik.com

FISHER  CZ-3D 
(KULLANIM EL K!TABI)

TÜRKÇE ÜRÜN TANITIMI ve KULLANIM KLAVUZU 
METAL DEDEKTÖRÜ 

FISHER  CZ-3D 
(KULLANIM EL K!TABI) 

FISHER RESEARCH LABORATORY 

Derin Arayan, 4 tonlu 
Hedef Cinsi Tanımlayan Metal Dedektörü
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CZ-3D   ÖZELL!KLER!
CZ-3D'niz son derece geli!mi! ve spesifik özellikleri olan modern bir Metal Arama Dedektörüdür.CZ-3D,1931 
y"l"ndan beri üretilen fisher dedektörlerinin gelmi! vede hala haz"rda üretilen tüm dedektörler içinde yap" olarak 
en büyük performansa sahip olan bir ürünüdür.

* Görülebilir Hedef Analizi : Çe!itli küçük hedef katagorilerini Ekranda görmeniz 
mümkündür.Ekran"n Silver(Gümü!) ve Gold(Alt"n), Iron(Demir) band"nda Silver(gümü!), 
Gold(alt"n), Iron(demir) hedefleri tespit edebilirsiniz. Daha ileride kar!"l"k gelen hedefler 
anlat"lacakt"r. 

* Sesli Hedef Analizi  :  Dü!ük Tonlu sesler demirli veya demir hedefler,orta tonlu sesler 
teneke kutu kola kapaklar" veya aliminyum sigara ka#"tlar" ve yüksek tonlu sesler ise 
mumtemelen paralar olacakt"r.Büyük ihtimalle hedef tonaj" ile ayn" zamanda ibredende 
cinsini görmeniz mümkündür. 

* Basmal" Buton ile Noktalama ve Derinlik Ölçme  :  Pinpoint tu!una bas"n"z ve hedefin 
üzerine yakla!"n"z.Hedefin derinli#i ibre ile size bildirilecektir. 

* Islak Arama,Ya#mur Aramas",Tozda Arama  :  Kontrol kutusu son derece korumal" ve 
paslanmazd"r.Bu demek de#ildir ki cihaz su alt"nda kullan"labilir.Sadece rutubet ya#mur ve 
buhu geçirmez. Su altında kullanılmaz. 

* Islak Toprak Aramas"  :  CZ-3D için tuzlu toprakta ve "slak toprakta arama yapmak problem 
de#ildir.Böyle durumda SALT pozisyonuna getiriniz ve araman"za devam ediniz. 

* Hedef Analiz Bölümleri  :  Alt"n Yüzükler,Aliminyum kutu kapaklar",Aliminyum sigara 
ka#"tlar" ve nikeller dedektörünüzün ekran"nda ibre ile size bildirilecektir.Buda kullan"c"ya 
hedefi kazmadan önce bir fikir verecektir. 

* Sessiz Arama,Yava$ Hareketli Arama  :  CZ-3D’nizin ay"r"m" 6 ayr" metalik bölgeyi ay"rt 
etmeye yönelik olarak imal edilmi!tir.4 konumda demir ,aliminyumlar ve çekat kapaklar red 
edilecektir. 

* Basma Butonu ile Elle Toprak Ayar"  :  Toprak !artlar"nda etkilenmemek için cihaz"n"zda 
elle toprak ayar" mevcuttur. 

* Kullanma Kolayl"#"  :  Bütün ayarlar" aç"n"z ve aramaya ba!lay"n"z. 

* Örümcek Ba$l"k  :  Yeni Örümcek kafalar" ile hedef bulmak ve noktalamak çok kolayd"r. 
Onlar hafiftir, Elektrostatik ve %100 su geçirmezdir. 

* !ki Ayr" Arama Modu  :  VLF Slow-Motion Ay"r"m modlar"ndan biri ile ay"r"ml" olarak arama 
yapabilirsiniz. 

* Pil  :  Cihaz"n"z iki adet 9V pil kullan"r. 
Bu kullanma klavuzunu dikkatlice okuduktan sonra çözemeyece#iniz bir problem yoktur. 

!yi  Avlar .  .  .  .  .  .  .
Fisher Research Laboratory 
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SPES F KASYONLAR : 
UZUNLUK Tam Açık : 130cm 
   Tam kapalı : 104cm 
A IRLIK Komple : 3.7 Lbs 

Kontrol Ünitesi : 1.5 Lbs 
Sap ta ıma ve ba lık : 2.2 Lbs 

ARAMA FREKANSI  1. Çoklu frekans gönderim ve VLF Alıcı : 5kHz ve 15 kHz 
2. Hedefe Sinyal cevaplar :  
IRON(demir) ID : 200 Hz(Dü ük) 
Foil(folya) : 350 Hz(Orta dü ük) 

   Kola Kapakları : 450 Hz(Orta) 
Bozuk para : 1 Khz(yüksek) 
Auto Tune modunda : 500 Hz- 1 Khz (VCO) 
Hedef noktalama/derinlik : 500 Hz- 1 Khz (VCO) 

ARAMA MODLARI   Auto Tune : VLF hareketli arama, Zemin sesli, tüm metaller modu 
Hedef Tanımlama : VLF yava  hareketli Sessiz arama ayırımlı. 

PINPOINT /DEPTH  Hedef noktalama, VLF, tüm metaller, hareketsiz(sallamasız) arama modu 
P LLER Pil bölmesine direct irtibatlı
   2 Adet Alkalin pil 
   Pil ömrü: 10-20 saat 
ÖZEL ÖZELL KLER  

Elle Toprak Ayarı : Evet 
Elle Zemin sesi ayarı : Sadece AUTO TUNE modunda mümkün. 
Islak zeminde arama : Evet 
Bele asma düzene i : Evet 

 Ses çıkı ı : Stereo kulaklık (Opsiyoneldir, Fabrika çıkı ında yoktur) 
Zayıf hedef selerini arttırma : Evet 

 Hoparlör  : Evet 
Ton : 4 tonlu hedef tanımla özelli i 
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YANLI! S"NYALLER
Cihaz!n!z baz! toprak özelliklerinden dolay! yaln!" sinyaller verebilecektir. Örne#in bir parça 

aliminyum nikel gibi veya bir kaç paray!da, özellikle toprak minerilizasyonundan dolay! demir 
"IRON",gibi kar!"t!rabilecektir. Bu yaln!" sinyaller dedektörlerin ba" belas!d!r. -3D'niz teknolojinin son 
ürünü ve yaln!" sinyallerden en az etkilenen bir metal dedektördür. $imdi baz! yaln!" sinyallere 
de#inelim. 

1. Trash(Çöplük,De#ersiz "eyler) - Ço#u kere çöplük arazilerde arama yapmak yaln!" sinyallere 
sebebiyet verecektir. Ço#u kez bu "ekildeki çöplük hedeflerde tek yöne sinyal al!n!r.Yani sa#dan sola 
tarama esnas!nda bir yöne güzel bir sinyal al!n!rken,di#er yöne bu sinyal bu kadar net 
al!nmayacakt!r.Bu tür hedefler de#ersizdir.%ki tarafada iyi ve dolgun sinyal al!nmal!d!r.E#er DISC "0" da 
ise hedeften ald!#!n!z yüksek tonajl! sinyal parad!r.Dü"ük tonajl! sinyal ise muhtemelen demir'i ifade 
edecektir. 
E#er DISC yüksek bir rakamda ise,iptal edilen demirde,bir yöne yüksek tonlu sinyali al!rken di#er 
yönde almayacaks!n!zd!r.Genelde sadece bir tarafa sallarken tek yönde al!nan sinyallerde hedef 
geçersizdir.5 inch(12 cm) lik özel ba"l!k kullan!rsan!z, bu yaln!" sinyaller minimum'a indirilmi"tir. 

2. Derin Hedefler - Derindeki hedefler sorun olabilir.Örne#in-Derindeki bir para belki bir demir 
veya derindeki bir parça demir ise belki bir para gibi sinyal verebilir.Özellikle bu sorun yüksek 
hassasiyetlerde (Sensitivity) çal!"!rken olu"ur. 

3. Elektrik Parazitlenmeleri - CZ-3D’nizin yak!n!nda Radyo/TV istasyonlar!,enerji hatlar! veya 
ba"ka bir dedektör çal!"!yor ise Elektrik Parazitlenmesi yapacakt!r. 

4. Yüksek minerilizasyonlu Toprak - Yüksek mineralli topraklara CZ-3D'niz cevap verecektir. 
Toprak Balance iyi yap!ld!#!na dikkat edilmelidir. 

5. Kara Kum - Yüksek mineralli toprak çe"ididir. %yi bir Hava/Toprak mineral ayar! yap!lmas! 
gereklidir. 

6. Islak Kum - Islak kumda da cihaz!n!z kara topraktaki özelli#i gösterecektir. Bu tip 
etkilenmelerde MODE anahtar!n! SALT 'a getiriniz ve toprak ayar!n! tekrar yap!n!z. 

7. Madenli Topraklar - Baz! Madenli ta"lar yüksek mineralden dolay! bir hedef tespit edilmi" 
gibi sinyal verebilir. Özellikle Autotune tüm metallerde arama yaparken bu olay olu"acakt!r. 

8. Taraman!n Sonu - Sallamal! kullan!rken dedektörler ço#u kere yaln!" sinyaller 
verebilecektir.Ba"l!#!n sallama esnas!nda yerden olan yüksekli#ini de#i"tirmemeye özen gösteriniz. 

9. Yaln!" Hedef Tespiti - Ço#u kere çok derin arama size yaln!" hedef tespiti yapman!z! 
sa#layacakt!r. A a ıdaki "ekilde görüldü#ü gibi çok derindeki bir borunun üzerinde ki bir alt!n paray! 
ancak yüzeysel tarama ile ay!r!m yapma imkan!n!z vard!r. Derin tarama yapt!#!n!z takdirde bu hedefi 
demir gibi tespit edip, yukar!daki alt!n paray! atlarsınız. 

P"L DE#"!T"RME

A a ıdaki  resimdeki gibi cihaz!n arkas!nda iki adet viday! eliniz ile gev"etiniz. Kapa#! ç!kar!n!z. CZ-
3D’niz iki adet 9V pil kullanmaktad!r.Taze ve uzun ömürlü pil kullanmaya gayret ediniz. Kapa#! aç!p 
kaparken kesinlikle alet kullanmay!n!z. Pil ömrü 10-20 saat ar!s!d!r. 
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YO!UNLA"TIRILMI" KULLANICI B#LG#LER#

Fabrika ç!k!" ayarlar! için cihaz! aç!n ve ba"lang!ç ayarlar!na getiriniz ( aretli konumlara).  CZ-
3D'nizin  kullan!m! ve ayarlar! di#er bütün dedektörlere göre çok kolayd!r. 

1. Kulakl!#!n!z! Headphones giri"ine tak!n!z. 
  Bütün kontrolleri aç!n!z. 

Ground =5 
Disc  =4

  Senstivity =3 
  Mode  =ENHANCE(Arttırılmı ) 
  Volume =5 

Bu ayarlar yaln!zca ay!r!ml! olarak "Yaln!z Tek Para Arama" modudur, "imdi aramaya 
haz!rs!n!z. Muhtemelen bu ayarlardan yaln!zca GROUND'un yeri toprak mineral yap!s!na göre 
de#i"ebilecektir. 

2. Kulakl!ktan gelen Volume(Ses) ayar!n! iyi bir hafif zemin sesine ayarlay!n!z. 
3. Yava"ça arazide ba"l!k ile sa a sola do#ru süpürme hareketini yaparak arama 

yap!n!z. 
4. $yi bir hedef var ise o noktadan sinyal alacaks!n!z. 
5. Pinpoint ile hedefin yerini ve derinli#ini tespit edebileceksiniz. 
6. $yi Avlar .  .  .  

MONTAJ

1. CZ-3D'yi dikkatlice karton kutusundan ç!kar!n!z. 
2. Fiber alt sap! ba"l!#!n sap bölmesine geçiriniz, fiber sap! ba"l!#a sabitleyiniz. 
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3. Üst sap!da,alt fiber sapa geçiriniz ve boyunu ayarlay!n!z. Ba"l!#! yere parelel olarak 
ayarlay!n!z. Kabloyu sap!n atraf!nda dolay!n!z. Ne s!k olmal! ne de çok gev"ek olmal!d!r. 

4. Ba"l!#! ayak parmak ucunuzdan 6-12(15-30 cm)inch uza#a denk gelecek "ekilde yere 
parelel ayarlay!n!z. 
5.Ba"l!#!n konnektörünü kontrol konsolunun giri"ine dikkatlice 
tak!n!z.Konnektörünüzden su girmez.Bu demek de#ildirki cihaz!n!z suya girebilir. 
Sadece ya#mur ve buhardan etkilenmez. 

6. Ba"l!k arama esnas!nda yerden 2 inch(5cm) yukar!da ve ayak ucunuzdan 15-30 cm 
uzakta bulunmal!d!r.Ba"l!k arama da yere parelel olarak sallanmal!d!r. 

HIPMOUNT (TA!IMA TERT"BATI)
1 . Ba lı ı konnektör giri inden dikkatli bir biçimde çıkarınız.  

2 . Cihaz!n kontrol baks!n! dikkatlice ta"!ma sap!ndan yukar!ya do#ru çekerek ç!kar!n!z. 

3. Kontrol kutusunu kemerinize tak!n!z. 
4. Kabloyu , kablo giri" konnektörüne tak!n!z. 

 5. Unutmayınki dedektörünüzün sadece ba lı ı su geçirmezdir. Di er aksamlar ve control 
ünitesi kesinlikle su alır. 
Not: Dedektörünüz belinize monteli iken onunla deniz kenarında arama yaparken dikkat ediniz. 

KONTROL PANEL"
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10 - Atlama yapmamaya özen gösteriniz araziyi s!k ad!mlarla taray!n!z. Yoksa baz! k!ymetli hedefleri 
atlayabilirsiniz.  
11 - A"a#!daki resimde h!zl! süpürme de arama modu ve toprak minerilizasyonunun etkileri 

görülmektedir. 
1. Minimum derinlik : 
a. Çok h!zl! veya çok yava" süpürme h!z!. 
b. DISC(ayırım) “6”.
2.$yi bir derinlik 
a. Orta süpürme h!z! 
b. DISC(ayırım) “4”.
3.Maksimu derinlik 
a. Orta süpürme h!z! 
b. DISC(ayırım) “0” 
4.Menzil d!"!ndaki hedef. 
Tarama esnas!nda baz! metal hedefler menzil d!"!nda kal!r. 

10 . NOKTALAMA (PINPOINT)

PINPOINT BASMA BUTONU : Auto tune veya ay!r!mda arama yaparken pinpoint ile noktalama ve 
derinlik ölçümü yapabilirsiniz. Hedefin üzerine parma#!n!z pinpoint'e bas!l! olarak yakla"!n!z. 
Göreceksinizki hedef ba"l!#!n merkezine geldi#inde hedeften maksimum sinyali elde edeceksiniz. 
Maksimum sesi ald!#!n!z yerde durunuz. Sa#dan sola, ileriden geriye bu noktalamay! defalarca 
deneyiniz. Unutmay!n!zki maksimum sesi ald!#!n!z yerde hedef ba"l!#!n merkezindedir. $leride 
anlat!laca#! gibi derinlik ölçme i"lemide bu esnada yap!lmaktad!r. 

11. DER!NL!K ÖLÇME
Unutmay!n!zki CZ-3D'niz bozuk para büyüklü#ündeki hedeflerin derinliklerini ölçmek için 

kalibre edilmi"tir.  
1. Ba"l!#! topraktan en az 30 cm yukar!da tutunuz. 
2. Pinpoint butonuna bas!n!z ve b!rakmay!n!z. 
3. Bas!l! olarak hedefin merkezine geliniz. %imdi hedeften maksimum sesi ve ibreden 

maksimum de#eri okuyacaks!n!z. 
4. Bu okudu#unuz de#er,toprak alt!ndaki bozuk paran!n derinli#idir.(1 inch=2.54cm).  

Unutmay!n!z ki bu ölçümler yaln!zca tek para derinli#i ölçmek içindir. 
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13 - DISC'i 6'ya getiriniz. !imdi yaln"zca bütün küçük gümü#, kaplama ve bak"r paralar" kabul 
edecektir. 

14 - DISC'i #imdi AUTOTUNE'ye getiriniz. Hedeflerden hiç birinden ayr" tonda ses 
almayacaks"n"z, hepside ayn" tonda sinyal verecektir. $bredede ay"r"m göremezsiniz. 

15 – A a ıdaki tablo size çe itli hedeflerin ayırım artlarını gayet açıkça ifade etmektedir. Bu 
tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Unutmayınki DISC ile ayırımı arttırmanız daha çok vede dahada çok hedefi 
red etmeniz anlamına gelir. Ama bazı kıymetli hedefleride red edebilece inizi vede bu arttırımı çok 
dikkatli yapmanız gerekti ini unutmayınız.  

ARAMA

Unutmay"n"z ki iyi bir arama iyi bir dedektör kullan"m" ile olur. 
1 – CZ-3D’nizin arama MODE fonksiyonunun ; E er ıslak zeminde arama yapıyorsanız SALT 
konumunda, e erki di er kara artlarında arama yapıyorsanız ENHANCE pozisyonda olmsına dikkat 
ediniz. 
2 – Ba langıç arama pozisyonunuzda DISC control anahtarı “4” seviyesinde olabilir. 
3 -  Hasasiyet (SENSITIVITY) fonksiyonunu ayarlayınız. Ba langıç seviyesi “5” önerilir size.  
4 – VOLUME kontrolünü ayarlayınız. Unutmayınki “5” ideal ayardır. E erki ufak hedef arayacaksanız 10 
seviyesine kadar arttırmanız gerekbilecektir.  
5 – Kontrolleri bu ekilde ba langıç konumlarına ayarlayarak aramaya ba layabilirsiniz. Fakat arazide 
ilerledikçe bazı fonksiyonları de i tirmeniz gerekebilir. Bu toprak artlarına ba lıdır. 
6 - Ba#l"%" boyunuza göre yere parelel olacak #ekilde ayarlay"n"z. Bu ayar ondan laca ınız maksimum 
randıman için mutlaka gereklidir. 
7 - Maksimum derinlik için ba#l"%" sa%dan sola yukar"da a a ıdaki ki resimde görüldü%ü gibi süpürme 
hareketi yaparak aray"n"z. Bu süpürme hareketini yapt"r"rken ba#l"%"n yerden olan yüksekli%inin 5 cm 
de kalmas"na özen gösteriniz.Bu önemlidir. 
8 - Arazide metodsal arama yap"n"z. Ba#l"%"n arazi yüzeyinde a#a%"daki resimde ki gibi do%ru olan 
pozisyonda sallanmas"na özen gösteriniz.
9 – Arama yaparken ba lık sistemini rahat ve konforlu olarak ta ıyınız. Unutmayınızki CZ-3D 
hareketli(sallamalı)  arama yapabilen bir sisteme sahiptir. Hareketsiz(sallamasız) arama fonksiyonu 
sadece PINPOINT modunda mevcuttur. 
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1. GROUND (TOPRAK) : Bu dü!me toprak minerallerinden minimum oranda 
etkilenmek için ve yaln"# sinyalleri yok etmek için geli#tirilmi#tir.Çok önemli ve derinlik için 
faydal" bir kontroldür. 

2. DISC (AYIRIM)  : 0 dan 6'ya kadar de!i#en ay"r"m mevcuttur. "AUTOTUNE" 
pozisyonunda CZ-3D  Tüm Metallerdedir. Bu durumda en derindeki hedefler alg"lan"r. 

3. PINPOINT/DEPTH READING (Noktalama ve Derinlik Ölçme) : 
Bu butona bas"n"z ve hedefin üzerinden geçiniz.$breden derinlik 8 inch'e kadar ölçülecektir. 
Bu ölçüm yaln"zca bozuk para büyüklü!ündeki hedefler için mümkündür. 

4. SENSITIVITY/BATT.TEST (Hassasiyet ve Pil Testi)  : Saat yönünün tersine sona 
kadar çevirdi!inizde pil testi yap"l"r. Kuvvetli bir ses pillerin iyi oldu!unu gösterir. Saat 
istikmetinde çevirdikçe hassasiyet artacakt"r ve dahada derinden alg"lama yapabileceksiniz. 
Derinden alg"lama yapabilmek için bu anahtar" mümkün olan en üst kademede kullan"n"z. 
AUTOTUNE modunda iken bu dü!me zemin sesini ayarlamak için kullan"l"r. 

5. HEADPHONES (Kulakl"k)  :  Kulakl"k giri#idir. 
6. MODE (Arama Modu)  :  Kuru toprak ve s"! toprakta "NORMAL" de, "slak toprakta, 

plajda veya dalgada "SALT" '" kullan"n"z. 
7. VOLUME/OFF (Açma Kapama Anahtar")  :  Açma kapama anahtar" ve ses 

kontrolüdür. Hedeften gelen sinyalin #iddetini artt"rmak için kullan"l"r. 1-5 normal, 5-10 yüksek 
volümlerdir. 

AÇMA PROSEDÜRÜ

1. Bütün kontrolleri #u #ekilde ayarlay"n"z. 
  Ground ="10" 

Disc      ="0" (normal kullanım için hedef tanımlama ID mode.
  Sensitivity="10" 

Mode    ="Remark"  
  Volume ="OFF" (Kapal") 

2. Ba#l"!" herhangibi bir metalden uzakta ve havada tutunuz. 
3. Volume kontrolü 10'a çeviriniz(Volümü açt"!"n"zda k"sa bir ç"nlama sesi olabilir. 

Autotone(Tüm Metaller) modunda mutlaka zemin sesi duyman"z gerekir. Sensitivity 
kontrolünü hafif(Ne fazla,ne az) bir zemin sesi duyana kadar dü#ürünüz. 
 4. E er kulaklık kullanıyorsanız, kulaklı ınızın volume kontrollerinin sonuna kadar açık
oldu unu herhangi bir metal obje üzerinde deneyerek control ediniz.  
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TOPRAK BALANS AYARI

CZ-3D'nize iyi bir toprak ayar! yapt!"!n!z taktirde, cihaz!n!z toprak minerilizasyonundan hiç 
etkilenmeyecektir veya çok az etkilenecektir. 
Toprak ayar! prosedürü a#a"!da anlat!lacakt!r. Dedektörler genelde bütün/ço u toprak 
#artlar!ndan etkilenirler. Toprak ayar! yapt!"!n!z bölgede herhangibi bir metal hedef 
olmamas!na özen gösteriniz. Yüksek mineralli bölgelerde "PUSHBUTTON" basma butonlu 
toprak balans metodunu kullan!n!z. 

"PUSHBUTTON" GROUND BALANCE METODU : 
Çok zor #artl!(A#!r! Mineralli) topraklarda bu yöntemi kullan!n!z. Kolayd!r. Bu metodda 

Autotune (Tüm Metalleri) kullan!n!z. 

1- Yukar!da anlat!lan bütün Açma prosedürünü uygulay!n!z. Ba#l!"! yerden 18 ila 25 cm 
ars!nda tutunuz.PinPoint tu#una bas!n!z ve tutunuz. $kinci ad!ma geçmeden önce ba#l!"!n!z!n 
en az 90 cm yak!n!nda hiç bir hedef olmad!"!ndan emin olunuz. 

2- Pinpoint'e basmaya devam ederek ba#l!"! topra"a indiriniz. 10'dan ba#layarak 
GROUND kontrol anahtar!n! ses duyana kadar azaltmaya ba#lay!n!z. Ses tonu sabit kal!nca 
Pinpoint den parma"!n!z! b!rak!n!z. %imdi aramaya haz!rs!n!z. 
Notlar :
1 - E"er zemin sesini sabit yakal!yam!yorsan!z muhtemelen yerde metal hedef vard!r. 
Toprakta yer de"i#tirip yeniden deneyiniz. 
2 -  E"er yakalad!"!n!z zemin sesinde de"i#iklikler olmuyor ise,muhtemelen toprak yüksek 
mineralli kara toprakt!r. Bu durumda Bobbing Metodunu kullan!n!z(A#a"!da anlat!lacak). 
3 - E"er toprak minerilizasyonunun çok az oldu"una inan!yorsan!z GROUND'u 10 da tutarak 
arama yap!n!z.Bu durumda maksimum derinlikte arama yapacaks!n!z. 

BOBBING TOPRAK BALANS METODU : 
Bu metodu çok yüksek mineralli arazilerde arama yaparken vede Autotune(Tüm Metaller) 
modunda arama yapma gere"i duyuldu"unda kullan!n!z. 
1 - Açma prosedüründe anlat!lan ba#lang!ç ayarlar!n! yap!n!z. DISC'i Autotune 'de b!rak!n!z ve 
Sensitivity anahtar! ile sesi duyabilece"iniz zemin sesini ayarlay!n!z.Ba#l!"! yerden 18 cm ila 
30 cm de tutunuz ve herhangibi bir metalden en az 90 cm uzakta oldu"unuzdan emin 
olunuz.Unutmay!n!zki bu prosedürde pinpoint butonunu hiç bir bölümde kullanmayacaks!n!z. 
2 - Ba#l!"! 2.5-5 cm'e kadar indirin ve h!zla kald!r!n.A#a"!da duyulan zemin sesi 30 cm 
yukar!dada ayn! kalmal!d!r. GROUND'u "1" e kadar dü#ürerek bunu deneyiniz. 
3 - E"er ses ayn! ise GROUND kontrolünün o toprak için yerini bulmu#sunuzdur.Yukar! ve 
a#a"! indirip kald!rmadaki,zemin sesindeki minimum de"i#iklikler önemli de"ildir.Ufak tefek 
art!#lar mineralden dolay! olu#abilecektir. 
4 - V!z!lt! halindeki seste de"i#iklik olu#uyor ise muhtemelen toprak balans ayar! 
yap!lm!#t!r.%imdi metal aramaya haz!rs!n!z. 
5 - Arama esnas!nda v!z!lt! zemin sesi kayboluyor ise sesi bulana kadar,ba#l!"! indirip 
kald!r!p,GROUND'u de"i#tiriniz. 
6 - Arama esnas!nda v!z!lt! zemin sesi artarsa ground balance ayar!n! biraz de"i#tiriniz. 
7 - Bobbing'in toprak mineral ayar!n! ö"renmek için ba#l!"! indirip kald!rarak toprak ayar! 
yapmay! bol bol pratik yap!n!z. 
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Notlar :
E!er ki GROUND'u 1 den 10'a kadar de!i"tirip yine de ayar tutturam#yorsan#z ba"l#k alt#nda 
metal hedef vard#r. 

ARAMA MODLARI
CZ-3D ‘niz iki arama moduna sahiptir. Hedef analiz modu ve Autotune(Tüm Metaller) arama 

modu. Her iki modda "Hareketli" arama modudur. Yani hedef kar"#s#nda arama ba"l#!#n#n hareketli 
olmas# gereklidir. 

AUTOTUNE (TÜM METALLER) ARAMA MODU :
DISC anahtar#n# Autotune'ye ayarlad#!#n#z takdirde; Cihaz çok hassas , geni" tarama , tüm metaller ve 
hareketli arama modunda olacakt#r. Bu aramada hedef analizi olmayacakt#r. Cihaz tüm metallere 
cevap verecektir. 
Autotune(Tüm Met.) modu iki sitatü için avantajd#r. 

1 - Çöplük olmayan arazilerde : E!er arazide arad#!#n#z k#ymetli hedeflerden ba"ka,çöplük 
metaller yok ise bu mod rahat kullan#l#r. 

2 - Yüksek Mineralli toprak ve kumda : Autotune(Tüm Met.) modu kara veya gri veya yüksek 
mineralli topraklarda kullan#lmas# gerekli olan bir moddur. Alt#n parçac#klar# genelde a"#r# mineralli 
topraklarda olur. 

HEDEF ANAL!Z MODU : 

Ay#r#m modu "DISC" 0 ile 6 aras#d#r.o ile 6 aras#nda baz# metaller elimine(ay#rt) edilecektir. 
1 - Kendinize baz# deneme yapabilmek için Para, Yüzük, Aliminyum Kapak, Çivi gibi hedefler 

bulunuz ve en az 30 cm'e gömünüz. Ba"ka bir yerede kavanoz kapa!#,konserve kutusu gibi hedefler 
gömün. 

2 - DISC'i 0'a,Sensitivity'i 5'e,Mode'yi "ENHANCE" e ,Volumu 10'a ayarlay#n#z (Zemin sesi çok ise 
Volume ile biraz azaltabilirsiniz). 

3 - Ground Balance için toprak Ayar prosedürü uygulay#n#z(Önceden Anlat#ld#!# gibi). 
4 - Ba"l#!# yerden 5 cm yukar#da tutarak her bir hedefin üzerinde sa!a sola do!ru 

sallay#n#z.Unutmay#n#zki ba"l#k hareketli(Sallamal#) olmal#d#r. 
5 - Demir hedeflerde ibre IRON 'da kalacakt#r.  Alt#n hedefleri GOLD'da, Gümü" hedefleri ise 

SILVER'de gösterecektir. 
6 - Gümü" yüzüklerde ibre yukar#ya t#rmanacakt#r. Demir türü hedeflerde dü"ük tonda, 

aliminyum, sigara ka!#d# türü hedeflerde ise orta tonda sinyal, paralarda ise yüksek tonda sinyal 
duyulacakt#r. Yani cihaz#n#z farkl# hedeflere farkl# tonlarda ses verme özelli!ine sahiptir. 

7 - Geni" ve toplu hedeflerde ise CZ-3D 'niz çok ayr#cal#kl# bir ç#nlama (Çan Sesi) verecektir. 
Böyle bir çan sesinde a"a!#da muhtemelen Gümü", alt#n paralar toplulu!u olacakt#r. 

8 – De i ik hedeflere alabilece in de i ik sinyalleri imdi test ediniz. 
a- Demir gibi hedeflere dü ük tonlu sinyaller, 
b- Folya gibi aliminyum ka ıtlara tonlu tonlu sinyaller, 

 c- i e kapaklarına orta tonlu sinyaller, 
d- Tek paralara vede iyi hedeflere yüksek tonlu sinyaller, 

9 – E erki ba lık altındaki hedef çok yakın ise vede çok büyük ise kendine özel bir alarm sinyali 
üreterek kullanıcıı uyaracaktır. Buna büyük hedef alarmı denilir. 

10- Unutmayınki ço u ço u kutu kola çek atları veya kola kutuları, conserve kutularıda size hatalı
vede yüksek tonlu sinyaller üretebilecektir. Bu sinyalleri almak istemeyebilirsiniz fakat unutmayınki bu tip 
hedeflerin red edilmesi demek kıymetli küçük objelerinde red edilmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple 
arazide armaa yaparken çok dikkatli olmalısınız vede sinyal cevap iddetlerine dikkat etmelisiniz. 

11 - $imdi DISC'i 1'e getiriniz. $imdi CZ-3D ‘niz küçük demirlere cevap vermeyecektir. 
12 - DISC Kontrolü artt#rmaya devam ediniz. DISC'i 4'e getiriniz. $imdi CZ-3D'niz yaln#zca alt#n, 

gümü" paralar# çekecektir. Bunun yan#nda bak#r, çinkolarda alg#lanacakt#r. 
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TOPRAK BALANS AYARI

CZ-3D'nize iyi bir toprak ayar! yapt!"!n!z taktirde, cihaz!n!z toprak minerilizasyonundan hiç 
etkilenmeyecektir veya çok az etkilenecektir. 
Toprak ayar! prosedürü a#a"!da anlat!lacakt!r. Dedektörler genelde bütün/ço u toprak 
#artlar!ndan etkilenirler. Toprak ayar! yapt!"!n!z bölgede herhangibi bir metal hedef 
olmamas!na özen gösteriniz. Yüksek mineralli bölgelerde "PUSHBUTTON" basma butonlu 
toprak balans metodunu kullan!n!z. 

"PUSHBUTTON" GROUND BALANCE METODU : 
Çok zor #artl!(A#!r! Mineralli) topraklarda bu yöntemi kullan!n!z. Kolayd!r. Bu metodda 

Autotune (Tüm Metalleri) kullan!n!z. 

1- Yukar!da anlat!lan bütün Açma prosedürünü uygulay!n!z. Ba#l!"! yerden 18 ila 25 cm 
ars!nda tutunuz.PinPoint tu#una bas!n!z ve tutunuz. $kinci ad!ma geçmeden önce ba#l!"!n!z!n 
en az 90 cm yak!n!nda hiç bir hedef olmad!"!ndan emin olunuz. 

2- Pinpoint'e basmaya devam ederek ba#l!"! topra"a indiriniz. 10'dan ba#layarak 
GROUND kontrol anahtar!n! ses duyana kadar azaltmaya ba#lay!n!z. Ses tonu sabit kal!nca 
Pinpoint den parma"!n!z! b!rak!n!z. %imdi aramaya haz!rs!n!z. 
Notlar :
1 - E"er zemin sesini sabit yakal!yam!yorsan!z muhtemelen yerde metal hedef vard!r. 
Toprakta yer de"i#tirip yeniden deneyiniz. 
2 -  E"er yakalad!"!n!z zemin sesinde de"i#iklikler olmuyor ise,muhtemelen toprak yüksek 
mineralli kara toprakt!r. Bu durumda Bobbing Metodunu kullan!n!z(A#a"!da anlat!lacak). 
3 - E"er toprak minerilizasyonunun çok az oldu"una inan!yorsan!z GROUND'u 10 da tutarak 
arama yap!n!z.Bu durumda maksimum derinlikte arama yapacaks!n!z. 

BOBBING TOPRAK BALANS METODU : 
Bu metodu çok yüksek mineralli arazilerde arama yaparken vede Autotune(Tüm Metaller) 
modunda arama yapma gere"i duyuldu"unda kullan!n!z. 
1 - Açma prosedüründe anlat!lan ba#lang!ç ayarlar!n! yap!n!z. DISC'i Autotune 'de b!rak!n!z ve 
Sensitivity anahtar! ile sesi duyabilece"iniz zemin sesini ayarlay!n!z.Ba#l!"! yerden 18 cm ila 
30 cm de tutunuz ve herhangibi bir metalden en az 90 cm uzakta oldu"unuzdan emin 
olunuz.Unutmay!n!zki bu prosedürde pinpoint butonunu hiç bir bölümde kullanmayacaks!n!z. 
2 - Ba#l!"! 2.5-5 cm'e kadar indirin ve h!zla kald!r!n.A#a"!da duyulan zemin sesi 30 cm 
yukar!dada ayn! kalmal!d!r. GROUND'u "1" e kadar dü#ürerek bunu deneyiniz. 
3 - E"er ses ayn! ise GROUND kontrolünün o toprak için yerini bulmu#sunuzdur.Yukar! ve 
a#a"! indirip kald!rmadaki,zemin sesindeki minimum de"i#iklikler önemli de"ildir.Ufak tefek 
art!#lar mineralden dolay! olu#abilecektir. 
4 - V!z!lt! halindeki seste de"i#iklik olu#uyor ise muhtemelen toprak balans ayar! 
yap!lm!#t!r.%imdi metal aramaya haz!rs!n!z. 
5 - Arama esnas!nda v!z!lt! zemin sesi kayboluyor ise sesi bulana kadar,ba#l!"! indirip 
kald!r!p,GROUND'u de"i#tiriniz. 
6 - Arama esnas!nda v!z!lt! zemin sesi artarsa ground balance ayar!n! biraz de"i#tiriniz. 
7 - Bobbing'in toprak mineral ayar!n! ö"renmek için ba#l!"! indirip kald!rarak toprak ayar! 
yapmay! bol bol pratik yap!n!z. 
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Notlar :
E!er ki GROUND'u 1 den 10'a kadar de!i"tirip yine de ayar tutturam#yorsan#z ba"l#k alt#nda 
metal hedef vard#r. 

ARAMA MODLARI
CZ-3D ‘niz iki arama moduna sahiptir. Hedef analiz modu ve Autotune(Tüm Metaller) arama 

modu. Her iki modda "Hareketli" arama modudur. Yani hedef kar"#s#nda arama ba"l#!#n#n hareketli 
olmas# gereklidir. 

AUTOTUNE (TÜM METALLER) ARAMA MODU :
DISC anahtar#n# Autotune'ye ayarlad#!#n#z takdirde; Cihaz çok hassas , geni" tarama , tüm metaller ve 
hareketli arama modunda olacakt#r. Bu aramada hedef analizi olmayacakt#r. Cihaz tüm metallere 
cevap verecektir. 
Autotune(Tüm Met.) modu iki sitatü için avantajd#r. 

1 - Çöplük olmayan arazilerde : E!er arazide arad#!#n#z k#ymetli hedeflerden ba"ka,çöplük 
metaller yok ise bu mod rahat kullan#l#r. 

2 - Yüksek Mineralli toprak ve kumda : Autotune(Tüm Met.) modu kara veya gri veya yüksek 
mineralli topraklarda kullan#lmas# gerekli olan bir moddur. Alt#n parçac#klar# genelde a"#r# mineralli 
topraklarda olur. 

HEDEF ANAL!Z MODU : 

Ay#r#m modu "DISC" 0 ile 6 aras#d#r.o ile 6 aras#nda baz# metaller elimine(ay#rt) edilecektir. 
1 - Kendinize baz# deneme yapabilmek için Para, Yüzük, Aliminyum Kapak, Çivi gibi hedefler 

bulunuz ve en az 30 cm'e gömünüz. Ba"ka bir yerede kavanoz kapa!#,konserve kutusu gibi hedefler 
gömün. 

2 - DISC'i 0'a,Sensitivity'i 5'e,Mode'yi "ENHANCE" e ,Volumu 10'a ayarlay#n#z (Zemin sesi çok ise 
Volume ile biraz azaltabilirsiniz). 

3 - Ground Balance için toprak Ayar prosedürü uygulay#n#z(Önceden Anlat#ld#!# gibi). 
4 - Ba"l#!# yerden 5 cm yukar#da tutarak her bir hedefin üzerinde sa!a sola do!ru 

sallay#n#z.Unutmay#n#zki ba"l#k hareketli(Sallamal#) olmal#d#r. 
5 - Demir hedeflerde ibre IRON 'da kalacakt#r.  Alt#n hedefleri GOLD'da, Gümü" hedefleri ise 

SILVER'de gösterecektir. 
6 - Gümü" yüzüklerde ibre yukar#ya t#rmanacakt#r. Demir türü hedeflerde dü"ük tonda, 

aliminyum, sigara ka!#d# türü hedeflerde ise orta tonda sinyal, paralarda ise yüksek tonda sinyal 
duyulacakt#r. Yani cihaz#n#z farkl# hedeflere farkl# tonlarda ses verme özelli!ine sahiptir. 

7 - Geni" ve toplu hedeflerde ise CZ-3D 'niz çok ayr#cal#kl# bir ç#nlama (Çan Sesi) verecektir. 
Böyle bir çan sesinde a"a!#da muhtemelen Gümü", alt#n paralar toplulu!u olacakt#r. 

8 – De i ik hedeflere alabilece in de i ik sinyalleri imdi test ediniz. 
a- Demir gibi hedeflere dü ük tonlu sinyaller, 
b- Folya gibi aliminyum ka ıtlara tonlu tonlu sinyaller, 

 c- i e kapaklarına orta tonlu sinyaller, 
d- Tek paralara vede iyi hedeflere yüksek tonlu sinyaller, 

9 – E erki ba lık altındaki hedef çok yakın ise vede çok büyük ise kendine özel bir alarm sinyali 
üreterek kullanıcıı uyaracaktır. Buna büyük hedef alarmı denilir. 

10- Unutmayınki ço u ço u kutu kola çek atları veya kola kutuları, conserve kutularıda size hatalı
vede yüksek tonlu sinyaller üretebilecektir. Bu sinyalleri almak istemeyebilirsiniz fakat unutmayınki bu tip 
hedeflerin red edilmesi demek kıymetli küçük objelerinde red edilmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple 
arazide armaa yaparken çok dikkatli olmalısınız vede sinyal cevap iddetlerine dikkat etmelisiniz. 

11 - $imdi DISC'i 1'e getiriniz. $imdi CZ-3D ‘niz küçük demirlere cevap vermeyecektir. 
12 - DISC Kontrolü artt#rmaya devam ediniz. DISC'i 4'e getiriniz. $imdi CZ-3D'niz yaln#zca alt#n, 

gümü" paralar# çekecektir. Bunun yan#nda bak#r, çinkolarda alg#lanacakt#r. 
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13 - DISC'i 6'ya getiriniz. !imdi yaln"zca bütün küçük gümü#, kaplama ve bak"r paralar" kabul 
edecektir. 

14 - DISC'i #imdi AUTOTUNE'ye getiriniz. Hedeflerden hiç birinden ayr" tonda ses 
almayacaks"n"z, hepside ayn" tonda sinyal verecektir. $bredede ay"r"m göremezsiniz. 

15 – A a ıdaki tablo size çe itli hedeflerin ayırım artlarını gayet açıkça ifade etmektedir. Bu 
tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Unutmayınki DISC ile ayırımı arttırmanız daha çok vede dahada çok hedefi 
red etmeniz anlamına gelir. Ama bazı kıymetli hedefleride red edebilece inizi vede bu arttırımı çok 
dikkatli yapmanız gerekti ini unutmayınız.  

ARAMA

Unutmay"n"z ki iyi bir arama iyi bir dedektör kullan"m" ile olur. 
1 – CZ-3D’nizin arama MODE fonksiyonunun ; E er ıslak zeminde arama yapıyorsanız SALT 
konumunda, e erki di er kara artlarında arama yapıyorsanız ENHANCE pozisyonda olmsına dikkat 
ediniz. 
2 – Ba langıç arama pozisyonunuzda DISC control anahtarı “4” seviyesinde olabilir. 
3 -  Hasasiyet (SENSITIVITY) fonksiyonunu ayarlayınız. Ba langıç seviyesi “5” önerilir size.  
4 – VOLUME kontrolünü ayarlayınız. Unutmayınki “5” ideal ayardır. E erki ufak hedef arayacaksanız 10 
seviyesine kadar arttırmanız gerekbilecektir.  
5 – Kontrolleri bu ekilde ba langıç konumlarına ayarlayarak aramaya ba layabilirsiniz. Fakat arazide 
ilerledikçe bazı fonksiyonları de i tirmeniz gerekebilir. Bu toprak artlarına ba lıdır. 
6 - Ba#l"%" boyunuza göre yere parelel olacak #ekilde ayarlay"n"z. Bu ayar ondan laca ınız maksimum 
randıman için mutlaka gereklidir. 
7 - Maksimum derinlik için ba#l"%" sa%dan sola yukar"da a a ıdaki ki resimde görüldü%ü gibi süpürme 
hareketi yaparak aray"n"z. Bu süpürme hareketini yapt"r"rken ba#l"%"n yerden olan yüksekli%inin 5 cm 
de kalmas"na özen gösteriniz.Bu önemlidir. 
8 - Arazide metodsal arama yap"n"z. Ba#l"%"n arazi yüzeyinde a#a%"daki resimde ki gibi do%ru olan 
pozisyonda sallanmas"na özen gösteriniz.
9 – Arama yaparken ba lık sistemini rahat ve konforlu olarak ta ıyınız. Unutmayınızki CZ-3D 
hareketli(sallamalı)  arama yapabilen bir sisteme sahiptir. Hareketsiz(sallamasız) arama fonksiyonu 
sadece PINPOINT modunda mevcuttur. 
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1. GROUND (TOPRAK) : Bu dü!me toprak minerallerinden minimum oranda 
etkilenmek için ve yaln"# sinyalleri yok etmek için geli#tirilmi#tir.Çok önemli ve derinlik için 
faydal" bir kontroldür. 

2. DISC (AYIRIM)  : 0 dan 6'ya kadar de!i#en ay"r"m mevcuttur. "AUTOTUNE" 
pozisyonunda CZ-3D  Tüm Metallerdedir. Bu durumda en derindeki hedefler alg"lan"r. 

3. PINPOINT/DEPTH READING (Noktalama ve Derinlik Ölçme) : 
Bu butona bas"n"z ve hedefin üzerinden geçiniz.$breden derinlik 8 inch'e kadar ölçülecektir. 
Bu ölçüm yaln"zca bozuk para büyüklü!ündeki hedefler için mümkündür. 

4. SENSITIVITY/BATT.TEST (Hassasiyet ve Pil Testi)  : Saat yönünün tersine sona 
kadar çevirdi!inizde pil testi yap"l"r. Kuvvetli bir ses pillerin iyi oldu!unu gösterir. Saat 
istikmetinde çevirdikçe hassasiyet artacakt"r ve dahada derinden alg"lama yapabileceksiniz. 
Derinden alg"lama yapabilmek için bu anahtar" mümkün olan en üst kademede kullan"n"z. 
AUTOTUNE modunda iken bu dü!me zemin sesini ayarlamak için kullan"l"r. 

5. HEADPHONES (Kulakl"k)  :  Kulakl"k giri#idir. 
6. MODE (Arama Modu)  :  Kuru toprak ve s"! toprakta "NORMAL" de, "slak toprakta, 

plajda veya dalgada "SALT" '" kullan"n"z. 
7. VOLUME/OFF (Açma Kapama Anahtar")  :  Açma kapama anahtar" ve ses 

kontrolüdür. Hedeften gelen sinyalin #iddetini artt"rmak için kullan"l"r. 1-5 normal, 5-10 yüksek 
volümlerdir. 

AÇMA PROSEDÜRÜ

1. Bütün kontrolleri #u #ekilde ayarlay"n"z. 
  Ground ="10" 

Disc      ="0" (normal kullanım için hedef tanımlama ID mode.
  Sensitivity="10" 

Mode    ="Remark"  
  Volume ="OFF" (Kapal") 

2. Ba#l"!" herhangibi bir metalden uzakta ve havada tutunuz. 
3. Volume kontrolü 10'a çeviriniz(Volümü açt"!"n"zda k"sa bir ç"nlama sesi olabilir. 

Autotone(Tüm Metaller) modunda mutlaka zemin sesi duyman"z gerekir. Sensitivity 
kontrolünü hafif(Ne fazla,ne az) bir zemin sesi duyana kadar dü#ürünüz. 
 4. E er kulaklık kullanıyorsanız, kulaklı ınızın volume kontrollerinin sonuna kadar açık
oldu unu herhangi bir metal obje üzerinde deneyerek control ediniz.  
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3. Üst sap!da,alt fiber sapa geçiriniz ve boyunu ayarlay!n!z. Ba"l!#! yere parelel olarak 
ayarlay!n!z. Kabloyu sap!n atraf!nda dolay!n!z. Ne s!k olmal! ne de çok gev"ek olmal!d!r. 

4. Ba"l!#! ayak parmak ucunuzdan 6-12(15-30 cm)inch uza#a denk gelecek "ekilde yere 
parelel ayarlay!n!z. 
5.Ba"l!#!n konnektörünü kontrol konsolunun giri"ine dikkatlice 
tak!n!z.Konnektörünüzden su girmez.Bu demek de#ildirki cihaz!n!z suya girebilir. 
Sadece ya#mur ve buhardan etkilenmez. 

6. Ba"l!k arama esnas!nda yerden 2 inch(5cm) yukar!da ve ayak ucunuzdan 15-30 cm 
uzakta bulunmal!d!r.Ba"l!k arama da yere parelel olarak sallanmal!d!r. 

HIPMOUNT (TA!IMA TERT"BATI)
1 . Ba lı ı konnektör giri inden dikkatli bir biçimde çıkarınız.  

2 . Cihaz!n kontrol baks!n! dikkatlice ta"!ma sap!ndan yukar!ya do#ru çekerek ç!kar!n!z. 

3. Kontrol kutusunu kemerinize tak!n!z. 
4. Kabloyu , kablo giri" konnektörüne tak!n!z. 

 5. Unutmayınki dedektörünüzün sadece ba lı ı su geçirmezdir. Di er aksamlar ve control 
ünitesi kesinlikle su alır. 
Not: Dedektörünüz belinize monteli iken onunla deniz kenarında arama yaparken dikkat ediniz. 

KONTROL PANEL"
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10 - Atlama yapmamaya özen gösteriniz araziyi s!k ad!mlarla taray!n!z. Yoksa baz! k!ymetli hedefleri 
atlayabilirsiniz.  
11 - A"a#!daki resimde h!zl! süpürme de arama modu ve toprak minerilizasyonunun etkileri 

görülmektedir. 
1. Minimum derinlik : 
a. Çok h!zl! veya çok yava" süpürme h!z!. 
b. DISC(ayırım) “6”.
2.$yi bir derinlik 
a. Orta süpürme h!z! 
b. DISC(ayırım) “4”.
3.Maksimu derinlik 
a. Orta süpürme h!z! 
b. DISC(ayırım) “0” 
4.Menzil d!"!ndaki hedef. 
Tarama esnas!nda baz! metal hedefler menzil d!"!nda kal!r. 

10 . NOKTALAMA (PINPOINT)

PINPOINT BASMA BUTONU : Auto tune veya ay!r!mda arama yaparken pinpoint ile noktalama ve 
derinlik ölçümü yapabilirsiniz. Hedefin üzerine parma#!n!z pinpoint'e bas!l! olarak yakla"!n!z. 
Göreceksinizki hedef ba"l!#!n merkezine geldi#inde hedeften maksimum sinyali elde edeceksiniz. 
Maksimum sesi ald!#!n!z yerde durunuz. Sa#dan sola, ileriden geriye bu noktalamay! defalarca 
deneyiniz. Unutmay!n!zki maksimum sesi ald!#!n!z yerde hedef ba"l!#!n merkezindedir. $leride 
anlat!laca#! gibi derinlik ölçme i"lemide bu esnada yap!lmaktad!r. 

11. DER!NL!K ÖLÇME
Unutmay!n!zki CZ-3D'niz bozuk para büyüklü#ündeki hedeflerin derinliklerini ölçmek için 

kalibre edilmi"tir.  
1. Ba"l!#! topraktan en az 30 cm yukar!da tutunuz. 
2. Pinpoint butonuna bas!n!z ve b!rakmay!n!z. 
3. Bas!l! olarak hedefin merkezine geliniz. %imdi hedeften maksimum sesi ve ibreden 

maksimum de#eri okuyacaks!n!z. 
4. Bu okudu#unuz de#er,toprak alt!ndaki bozuk paran!n derinli#idir.(1 inch=2.54cm).  

Unutmay!n!z ki bu ölçümler yaln!zca tek para derinli#i ölçmek içindir. 
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YANLI! S"NYALLER
Cihaz!n!z baz! toprak özelliklerinden dolay! yaln!" sinyaller verebilecektir. Örne#in bir parça 

aliminyum nikel gibi veya bir kaç paray!da, özellikle toprak minerilizasyonundan dolay! demir 
"IRON",gibi kar!"t!rabilecektir. Bu yaln!" sinyaller dedektörlerin ba" belas!d!r. -3D'niz teknolojinin son 
ürünü ve yaln!" sinyallerden en az etkilenen bir metal dedektördür. $imdi baz! yaln!" sinyallere 
de#inelim. 

1. Trash(Çöplük,De#ersiz "eyler) - Ço#u kere çöplük arazilerde arama yapmak yaln!" sinyallere 
sebebiyet verecektir. Ço#u kez bu "ekildeki çöplük hedeflerde tek yöne sinyal al!n!r.Yani sa#dan sola 
tarama esnas!nda bir yöne güzel bir sinyal al!n!rken,di#er yöne bu sinyal bu kadar net 
al!nmayacakt!r.Bu tür hedefler de#ersizdir.%ki tarafada iyi ve dolgun sinyal al!nmal!d!r.E#er DISC "0" da 
ise hedeften ald!#!n!z yüksek tonajl! sinyal parad!r.Dü"ük tonajl! sinyal ise muhtemelen demir'i ifade 
edecektir. 
E#er DISC yüksek bir rakamda ise,iptal edilen demirde,bir yöne yüksek tonlu sinyali al!rken di#er 
yönde almayacaks!n!zd!r.Genelde sadece bir tarafa sallarken tek yönde al!nan sinyallerde hedef 
geçersizdir.5 inch(12 cm) lik özel ba"l!k kullan!rsan!z, bu yaln!" sinyaller minimum'a indirilmi"tir. 

2. Derin Hedefler - Derindeki hedefler sorun olabilir.Örne#in-Derindeki bir para belki bir demir 
veya derindeki bir parça demir ise belki bir para gibi sinyal verebilir.Özellikle bu sorun yüksek 
hassasiyetlerde (Sensitivity) çal!"!rken olu"ur. 

3. Elektrik Parazitlenmeleri - CZ-3D’nizin yak!n!nda Radyo/TV istasyonlar!,enerji hatlar! veya 
ba"ka bir dedektör çal!"!yor ise Elektrik Parazitlenmesi yapacakt!r. 

4. Yüksek minerilizasyonlu Toprak - Yüksek mineralli topraklara CZ-3D'niz cevap verecektir. 
Toprak Balance iyi yap!ld!#!na dikkat edilmelidir. 

5. Kara Kum - Yüksek mineralli toprak çe"ididir. %yi bir Hava/Toprak mineral ayar! yap!lmas! 
gereklidir. 

6. Islak Kum - Islak kumda da cihaz!n!z kara topraktaki özelli#i gösterecektir. Bu tip 
etkilenmelerde MODE anahtar!n! SALT 'a getiriniz ve toprak ayar!n! tekrar yap!n!z. 

7. Madenli Topraklar - Baz! Madenli ta"lar yüksek mineralden dolay! bir hedef tespit edilmi" 
gibi sinyal verebilir. Özellikle Autotune tüm metallerde arama yaparken bu olay olu"acakt!r. 

8. Taraman!n Sonu - Sallamal! kullan!rken dedektörler ço#u kere yaln!" sinyaller 
verebilecektir.Ba"l!#!n sallama esnas!nda yerden olan yüksekli#ini de#i"tirmemeye özen gösteriniz. 

9. Yaln!" Hedef Tespiti - Ço#u kere çok derin arama size yaln!" hedef tespiti yapman!z! 
sa#layacakt!r. A a ıdaki "ekilde görüldü#ü gibi çok derindeki bir borunun üzerinde ki bir alt!n paray! 
ancak yüzeysel tarama ile ay!r!m yapma imkan!n!z vard!r. Derin tarama yapt!#!n!z takdirde bu hedefi 
demir gibi tespit edip, yukar!daki alt!n paray! atlarsınız. 

P"L DE#"!T"RME

A a ıdaki  resimdeki gibi cihaz!n arkas!nda iki adet viday! eliniz ile gev"etiniz. Kapa#! ç!kar!n!z. CZ-
3D’niz iki adet 9V pil kullanmaktad!r.Taze ve uzun ömürlü pil kullanmaya gayret ediniz. Kapa#! aç!p 
kaparken kesinlikle alet kullanmay!n!z. Pil ömrü 10-20 saat ar!s!d!r. 
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YO!UNLA"TIRILMI" KULLANICI B#LG#LER#

Fabrika ç!k!" ayarlar! için cihaz! aç!n ve ba"lang!ç ayarlar!na getiriniz ( aretli konumlara).  CZ-
3D'nizin  kullan!m! ve ayarlar! di#er bütün dedektörlere göre çok kolayd!r. 

1. Kulakl!#!n!z! Headphones giri"ine tak!n!z. 
  Bütün kontrolleri aç!n!z. 

Ground =5 
Disc  =4

  Senstivity =3 
  Mode  =ENHANCE(Arttırılmı ) 
  Volume =5 

Bu ayarlar yaln!zca ay!r!ml! olarak "Yaln!z Tek Para Arama" modudur, "imdi aramaya 
haz!rs!n!z. Muhtemelen bu ayarlardan yaln!zca GROUND'un yeri toprak mineral yap!s!na göre 
de#i"ebilecektir. 

2. Kulakl!ktan gelen Volume(Ses) ayar!n! iyi bir hafif zemin sesine ayarlay!n!z. 
3. Yava"ça arazide ba"l!k ile sa a sola do#ru süpürme hareketini yaparak arama 

yap!n!z. 
4. $yi bir hedef var ise o noktadan sinyal alacaks!n!z. 
5. Pinpoint ile hedefin yerini ve derinli#ini tespit edebileceksiniz. 
6. $yi Avlar .  .  .  

MONTAJ

1. CZ-3D'yi dikkatlice karton kutusundan ç!kar!n!z. 
2. Fiber alt sap! ba"l!#!n sap bölmesine geçiriniz, fiber sap! ba"l!#a sabitleyiniz. 
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CZ-3D   ÖZELL!KLER!
CZ-3D'niz son derece geli!mi! ve spesifik özellikleri olan modern bir Metal Arama Dedektörüdür.CZ-3D,1931 
y"l"ndan beri üretilen fisher dedektörlerinin gelmi! vede hala haz"rda üretilen tüm dedektörler içinde yap" olarak 
en büyük performansa sahip olan bir ürünüdür.

* Görülebilir Hedef Analizi : Çe!itli küçük hedef katagorilerini Ekranda görmeniz 
mümkündür.Ekran"n Silver(Gümü!) ve Gold(Alt"n), Iron(Demir) band"nda Silver(gümü!), 
Gold(alt"n), Iron(demir) hedefleri tespit edebilirsiniz. Daha ileride kar!"l"k gelen hedefler 
anlat"lacakt"r. 

* Sesli Hedef Analizi  :  Dü!ük Tonlu sesler demirli veya demir hedefler,orta tonlu sesler 
teneke kutu kola kapaklar" veya aliminyum sigara ka#"tlar" ve yüksek tonlu sesler ise 
mumtemelen paralar olacakt"r.Büyük ihtimalle hedef tonaj" ile ayn" zamanda ibredende 
cinsini görmeniz mümkündür. 

* Basmal" Buton ile Noktalama ve Derinlik Ölçme  :  Pinpoint tu!una bas"n"z ve hedefin 
üzerine yakla!"n"z.Hedefin derinli#i ibre ile size bildirilecektir. 

* Islak Arama,Ya#mur Aramas",Tozda Arama  :  Kontrol kutusu son derece korumal" ve 
paslanmazd"r.Bu demek de#ildir ki cihaz su alt"nda kullan"labilir.Sadece rutubet ya#mur ve 
buhu geçirmez. Su altında kullanılmaz. 

* Islak Toprak Aramas"  :  CZ-3D için tuzlu toprakta ve "slak toprakta arama yapmak problem 
de#ildir.Böyle durumda SALT pozisyonuna getiriniz ve araman"za devam ediniz. 

* Hedef Analiz Bölümleri  :  Alt"n Yüzükler,Aliminyum kutu kapaklar",Aliminyum sigara 
ka#"tlar" ve nikeller dedektörünüzün ekran"nda ibre ile size bildirilecektir.Buda kullan"c"ya 
hedefi kazmadan önce bir fikir verecektir. 

* Sessiz Arama,Yava$ Hareketli Arama  :  CZ-3D’nizin ay"r"m" 6 ayr" metalik bölgeyi ay"rt 
etmeye yönelik olarak imal edilmi!tir.4 konumda demir ,aliminyumlar ve çekat kapaklar red 
edilecektir. 

* Basma Butonu ile Elle Toprak Ayar"  :  Toprak !artlar"nda etkilenmemek için cihaz"n"zda 
elle toprak ayar" mevcuttur. 

* Kullanma Kolayl"#"  :  Bütün ayarlar" aç"n"z ve aramaya ba!lay"n"z. 

* Örümcek Ba$l"k  :  Yeni Örümcek kafalar" ile hedef bulmak ve noktalamak çok kolayd"r. 
Onlar hafiftir, Elektrostatik ve %100 su geçirmezdir. 

* !ki Ayr" Arama Modu  :  VLF Slow-Motion Ay"r"m modlar"ndan biri ile ay"r"ml" olarak arama 
yapabilirsiniz. 

* Pil  :  Cihaz"n"z iki adet 9V pil kullan"r. 
Bu kullanma klavuzunu dikkatlice okuduktan sonra çözemeyece#iniz bir problem yoktur. 

!yi  Avlar .  .  .  .  .  .  .
Fisher Research Laboratory 
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SPES F KASYONLAR : 
UZUNLUK Tam Açık : 130cm 
   Tam kapalı : 104cm 
A IRLIK Komple : 3.7 Lbs 

Kontrol Ünitesi : 1.5 Lbs 
Sap ta ıma ve ba lık : 2.2 Lbs 

ARAMA FREKANSI  1. Çoklu frekans gönderim ve VLF Alıcı : 5kHz ve 15 kHz 
2. Hedefe Sinyal cevaplar :  
IRON(demir) ID : 200 Hz(Dü ük) 
Foil(folya) : 350 Hz(Orta dü ük) 

   Kola Kapakları : 450 Hz(Orta) 
Bozuk para : 1 Khz(yüksek) 
Auto Tune modunda : 500 Hz- 1 Khz (VCO) 
Hedef noktalama/derinlik : 500 Hz- 1 Khz (VCO) 

ARAMA MODLARI   Auto Tune : VLF hareketli arama, Zemin sesli, tüm metaller modu 
Hedef Tanımlama : VLF yava  hareketli Sessiz arama ayırımlı. 

PINPOINT /DEPTH  Hedef noktalama, VLF, tüm metaller, hareketsiz(sallamasız) arama modu 
P LLER Pil bölmesine direct irtibatlı
   2 Adet Alkalin pil 
   Pil ömrü: 10-20 saat 
ÖZEL ÖZELL KLER  

Elle Toprak Ayarı : Evet 
Elle Zemin sesi ayarı : Sadece AUTO TUNE modunda mümkün. 
Islak zeminde arama : Evet 
Bele asma düzene i : Evet 

 Ses çıkı ı : Stereo kulaklık (Opsiyoneldir, Fabrika çıkı ında yoktur) 
Zayıf hedef selerini arttırma : Evet 

 Hoparlör  : Evet 
Ton : 4 tonlu hedef tanımla özelli i 
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KANUNLARA D KKAT ED N Z  :                                                                  

NOT: Ülkelerin define ve hazine arama kanunları farklılık gösterebilmektedir. Metal Dedektör 
ile arama yaparken ülkenizin ilgili define arama kanunlarından dı arı çıkmayınız. Kanunlarınıza 
mutlaka riayet ediniz. Ba kasına ait arazilere girmeyiniz. Kanunlarca yasaklanmı  olan 
bölgelerde arama yapmayınız. Arazide bulunabilecek sava  atı ı bomba v.s. gibi metalleri 
kurcalamayın. Radyasyon yayabilecek atıkları açmayın.  

FISHER METAL ARAMA DEDEKTÖRLER  YALNIZCA AMER KA 
B RLE K DEVLETLER NDE ÜRET L R: AYNI SM  VE MARKAYI 
KULLANMAK FISHER RESEARCH LABORATORY-USA HAKKINDA 
SAKLIDIR:  

D KKAT 
! Ürünün kullanım ömrü 10(on) yıldır. 
! Garanti süresi 2(iki) yıldır. 
! Garanti kapsamında tamir süresi 30 i günüdür. 

ÜRET C

CE 

Fisher Research Labs
1120 Alza Drive, El Paso, Texas 79907 - USA

Tel. : (915) 225-0333 ext. 118  Fax: (915) 225-0336
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Tel. : (915) 225-0333 ext. 118  Fax: (915) 225-0336




