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1.   Säätörasian kiinnitys solki 
2.   Päälle / Pois / Herkkyyden säätö 
3.   Kaiutin 
4.   Signaalin voimakkuuden ilmaiseva LED 
5.   Pulssin taajuuden säätö 
6.   Paristotila 
7.   8 x AA paristokotelo 
8.   Paristo liittimet 
9.   Anturinjohto 
10. Kuulokkeiden liitin 
11. Säätörasia 
12. Kahva 
13. Ylävarsi 
14. Kyynärtuki 
15. Tukijalat 
16. Varren pituuden lukituskiristin 
17. alavarsi 
18. Anturi 
19. Anturin kiinnitysruuvi ja siipimutteri 
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Omia merkintöjä: 
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min. Kun olet käyttänyt ilmaisintasi epäystävällisessä 
ympäristössä (suolavesi, hiekka jne.), varsi ja anturi tuli-
si huuhdella puhtaalla vedellä ja pyyhkiä kuivaksi. 

LOPUKSI                C-Scope metallinilmaisimen osilla on kahden vuoden ta-
kuu. Takuu kattaa myös mahdolliset korjaustyötunnit 
ensimmäisen vuoden aikana.  
Yli 80% kaikista ilmaisimen toimintahäiriöistä johtuu 
kuluneista paristoista tai huonosta paristokosketuksesta. 
Jos etsin huutaa jatkuvasti, vaikka säädöt on tehty ohjei-
den mukaan, on syytä epäillä juuri tätä. Jos korjattavaksi 
lähetetty laite kaipaa AINOASTAAN uudet paristot, 
"korjauksesta" veloitetaan 40,- € + paristojen hinta. 

HUOLTO                Korjausta tarvitsevan laitteen voit lähettää parhaiten al-
kuperäispakkauksessa postitse maahantuojalle: 

Liitä mukaan takuukortti ja selostus vian laadusta. 

LUE TÄMÄ OHJEKIRJA TARKASTI KANNESTA 
KANTEEN ENNENKUIN LÄHETÄT 
METALLINILMAISIMESI  KORJATTAVAKSI ! 

Mikäli sinulla on vaikeuksia CS4PI:n käytössä tai jokin 
kohta tässä ohjekirjassa tuottaa ongelmia voit huoletta 
pyytää  neuvoja maahantuojalta.  

MAAHANTUOJA   GeoPower 
JA HUOLTO            www.geopower.fi
          Puh. 0456735034

MYYJÄ                    
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CS3MX on tehokas metallinilmaisin, joka toimii “PULSE INDUCTION 
MOTION” periaatteella. Tämä tarkoittaa että anturi on pidettävä koko ajan 
liikkeellä tasaisella pyyhkäisynopeudella etsinnän aikana saavuttaaksesi par-
haan tuloksen. CS4PI on ”ALL-METAL DETECTOR” eli kaikkia metalleja 
ilmaiseva metallinilmaisin joka pystyy operoimaan tehokkaasti sellaisilla 
alueilla (läpimärät alueet tai suolaiset atlantin rannat), joissa tavanomaisia il-
maisimia on hyvin vaikea käyttää. 
CS4PI on suunniteltu tarjoamaan erittäin suorituskykyistä etsintää ollen kui-
tenkin helppo käyttää.  
Toivotamme onnea etsintään CS4PI:n seurassa! 

Pika-aloitus
1. Kokoa CS4PI työntämällä Alavarsi Ylävarren sisään. 
2. Kierrä alavartta niin että anturinkaapeli on kiedottuna varren ympäri ku-

van mukaan.  
3. Kiristä lukitusrengasta kun varren pituus on sopiva. 
4. Poista paristokotelon kansi irrottamalla neljä ruuvia. 
5. Sovita 8 x AA paristoa paristopitimeen varmistaen napaisuuden ja hyvän 

kosketuksen.
6. Kytke päälle ja kierrä herkkyyssäädintä asteikon vihreälle alueelle. 
7. Kierrä pulssitaajuuden säädintä asteikon vihreän alueen alkuun. 
8. ALOITA ETSINTÄ… Metallikohteet antavat terävän signaalin kaiutti-

mesta samalla kun LED-valo syttyy. Pyyhkäise tasaisella nopeudella si-
vulta sivulle. Kun saat signaalin, saat kohteen tarkan sijainnin kaventa-
malla pyyhkäisyt kunnes ne ovat vain muutama kymmenen senttiä. Pidä 
anturi koko ajan liikkeellä.

CS4PI



4 

Säätimet ja mitä ne tekevät (katso sivu 2) 
 
1. Laiterasian kiinnitin. Erityisen kevyeksi etsinnän saa kun irrottaa laite-

rasian varresta ja ripustaa sen vyölle. Tämä jättää ainoastaan anturin var-
relle mikä vähentää käden rasitusta.  

2. Päälle/Pois/Herkkyys  kytkee laitteen päälle ja pois ja säätää herkkyy-
den. Vihreä alue on useimmalle maa-alueelle suositeltu asetus. CS4PI on 
herkimmillään kun herkkyys on säädetty niin että heikko taustaääni on 
juuri kuultavissa. 

3. Kaiutin (ja paristojen kunnon tarkistus). Metalliesine saa aikaan voimis-
tuvan signaalin kaiuttimesta, samalla kun LED-valo syttyy. Äänisignaalin 
selvä taajuusmuutos kertoo että paristot olisi vaihdettava.  

4. LED antaa näkyvän vahvistuksen äänisignaalille.  
5. Pulssitaajuuden säädin (ja paristojen tarkistuskohta). Tämän säätimen 

asteikko on merkitty etsintäsignaalin taajuudella (pulssia per sekunti). 
Suositeltu asento on asteikon vihreällä alueella. (Metallinilmaisin on ta-
vallaan käyttöperiaatteeltaan radiovastaanotin joten se on altis ottamaan 
häiriöitä esimerkiksi yllä kulkevilta voimajohdoilta, lähetinmastot ja jopa 
muut lähellä sijaitsevat ilmaisimet. Pulssitaajuuden säädin antaa mahdol-
lisuuden välttää näitä häiriöitä). Toiset Pulssitaajuuden säädöt asteikon 
punaisella alueella voidaan käyttää ”aarteen etsinnässä” eli harrastus käy-
tössä, mutta ne ovat yleensä aika epäherkkiä useille ohuille ei-
magneettisille metalliesineille. Koska useat arvokkaat esineet kuuluvat 
tähän ryhmään, emme suosittele näitä punaisia säätöjä. Kun Paristojen 
Tarkistuskohta (punainen pariston kuva) on valittu, antaa kaiutin äänisig-
naalin jonka pituus on suhteessa paristojen kuntoon. 1—2 sekunnin ää-
nisignaali kertoo hyvistä paristoista. Ellei äänisignaalia kuulu, vaihda pa-
ristot! 

 
 
CS4PI:n kokoaminen 

 
Varren kiristysrengas on löysättävä että alavarsi 
menee ylävarren sisään. Anturinjohto voidaan tä-
män jälkeen kietoa löysästi varren ympäri kuten 
kuvassa. Jos anturinjohto ei ole kiinnitetty var-
teen kunnolla se saattaa liikkua ja aiheuttaa vääriä 
signaaleja. Teippiä voidaan käyttää pitämään joh-
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MUISTA            1.  Pyydä omistajalta lupa ennen kuin astut yksityismaalle.  
 

2.  Kunnioita paikallisia tapoja. Älä jätä aitauksien portteja 
auki, älä vahingoita satoa äläkä pelästytä eläimiä. 

 
3.  Älä sotke paikkoja. Pienen kolikon poistaminen maasta 

sujuu vaivatta ilman suuren kuopan kaivamista.  
 
4.  Pidä Suomi siistinä. Pullojen korkit, tinapaperit ja tölk-

kien aukaisurenkaat eivät kuulu luontoon. Keräämällä ne 
roskapussiin helpotat myös omaa etsintääsi: ensi kerralla 
ei tarvitse kaivaa ylös samoja roskia. 

 
5.  Räjähtämättömiin miinoihin, pommeihin ja vastaaviin ei 

missään nimessä saa koskea. Löytö tulisi merkitä tarkoin 
ja siitä tulisi heti ilmoittaa poliisiviranomaiselle. 

 
6.  Ilmoita kaikista epätavallisista historiallisista löydöistä 

museovirastolle, puh: 90 - 40 501. 
 
7.  Tutustu arkeologisia löytöjä koskeviin lakeihin. Muista 

että on laitonta käyttää metallinilmaisinta tunnetuilla 
muinaislöytöalueilla ilman viranomaisen lupaa. 

 
8. Muista että etsiessäsi edustat harrastustamme. Älä pi-

laa hyvää mainettamme! 
  

HOITO JA              Säilytys 
YLLÄPITO            Metallinilmaisimen kesto lyhenee mikäli et pidä siitä 

hyvää huolta. 
Kun metallinilmaisimesi ei ole käytössä se tulisi säilyt-
tää kuivassa ja lämpimässä tilassa ja paristot tulisi pois-
taa vuodon ehkäisemiseksi ellet tule käyttämään laitetta 
pitkään aikaan. 
 
Metallinilmaisin on tieteellinen työkalu eikä lelu. Se on 
suunniteltu erittäin kestäväksi mutta väärinkäyttö ja hoi-
don laiminlyöminen kostautuu ennemmin tai myöhem-



12 

Kaivaminen 
Kun alat tutkia merkittyjä signaalipaikkoja, valitse vie-
restä paikka, josta et saa signaalia ja levitä tähän n. 60 x 
60 cm:n suuruinen muovinpala. Kaiva signaalipaikan 
kohdalta pienellä käsilapiolla maapala kolmelta reunalta 
irti ja käännä se muovin päälle. Tutki etsimellä onko esi-
ne vielä kuopassa vai onko se siirtynyt muovin päälle. 
Kun saat signaalin muovin päältä, älä jätä kuoppaa tutki-
matta, siellä saattaa olla lisää esineitä. Kun olet löytänyt 
esineen, kaada multa takaisin kuoppaan ja tiivistä vähän, 
ennen ylimmän maakokkareen takaisin kääntämistä. 
Näin paikka on taas yhtä siisti kuin siihen tullessasi.  
Jos olet tarkka ja kärsivällinen sinun ei tarvitse kokea si-
tä, että kuulet myöhemmin jonkun toisen tehneen löytöjä 
sinun hylkäämälläsi etsintäalueella. 
 
 

LAKIPYKÄLÄT    On muistettava, että lain mukaan museovirastoon on toi-
mitettava puhdistamattomina sellaiset löydöt, joiden voi-
daan olettaa olevan yli sata vuotta vanhoja. Jos löytö 
kiinnostaa museoviranomaisia, päättää valtio sen lunas-
tamisesta. 
Jos esine lunastetaan, maksetaan siitä kohtuullinen kor-
vaus. Jos esine on jalometallia, vastaa korvaus vähintään 
esineen metalliarvoa korotettuna 25 %:lla. Jollei esinettä 
lunasteta, se palautetaan löytäjälle. 
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to paikallaan. Kun anturinjohto on kunnolla kiinnitetty varren kiristysrengas 
voidaan kiristää varren ollessa käyttäjälleen sopivan pitkä.  
Säädä anturin kulma, niin että anturi on samansuuntainen maan kanssa kun 
käyttäjä seisoo mukavassa asennossa. Kiristä anturissa oleva siipimutteri. Älä 
kiristä liikaa. Anturin kiinnikkeiden ja neopreeni välilevyjen välinen kitka pi-
tää anturinkulman toivottuna. (Jos joskus jokin voiteluaine harhautuu näihin 
kitkalevyihin ne pitää purkaa, pestä huolellisesti ja koota uudelleen).  
 
Vyöasennus 
 
Paina peukaloilla laiterasian pidikkeet yhteen 
kuvan mukaan. Laiterasia liukuu nyt irti pidik-
keestä sinua kohti.  
Laiterasia voidaan nyt kiinnittää vyötärölle mu-
kana tulleen kiinnikkeen avulla. Vyöasennuk-
sessa muista kietoa anturinjohto varren ympäri 
ainakin kiristysrenkaan kohdalle ja kiinnitä se 
teipillä. Tämä koska anturi on ylöspäinkin jon-
kun verran herkkä metalliesineille ja johto aihe-
uttaa signaalin jos se pääsee liikkumaan.  
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Paristot 
 
Irrota 4 paristokotelon kantta pitävää ruuvia ja poista paristopidin. Sovita 8 
kappaletta hyvälaatuista AA koon paristoa paristopitimeen. Huomioi paristo-
jen napaisuus (jousikosketin tulee pariston litteätä miinuspäätä vasten). Pyö-
ritä paristoja pitimessä varmistaaksesi hyvän kosketuksen ja asenna  paristo-
koteloon niin että pitimen koskettimet tulevat vasten kotelon koskettimia. 
Aseta kansi paikoilleen ja kiinnitä ruuvit. Paristojen kunnon voi tarkastaa pu-
naisen paristokuvan kohdassa. Tässä asennossa kaiuttimesta kuuluu äänisig-
naali jonka pituus on suhteellinen paristojen kuntoon. Tarkistuksen jälkeen 
kaiuttimesta kuuluu piipitys joka kahdeksas sekunti muistutukseksi kytkeä 
tarkistus pois.  

 
Etsintä CS4PI:llä 
 
Hitaasti edeten pyyhkäise sivulta sivulle anturi mahdollisimman lähellä  
maanpintaa koko pyyhkäisyn matkan. Pidä anturi koko ajan liikkeellä ta-
saisella nopeudella. Anturin suojalevy suojaa anturin kulumiselta.  
 
 
Kuulokeliitin   ( 6 mm ) 
 
Kuulokkeiden kytkeminen (käyttö meluisissa paikoissa) mykistää kaiutti-
men. Kuulokkeiden käyttö lisää myös paristojen käyttöaikaa. 
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Merkittyjen signaalipaikkojen ympärille merkitään n. 
4x4m:n alue, joka jaetaan noin metrin leveisiin suikalei-
siin esim. köysillä. Sinun tulee kokeilla, miten pitkiä 
pyyhkäisyliikkeitä teet mukavasti (kuva b). Pyyh-
käisyjen keskinäiset välit eivät saisi olla liian pitkät. An-
turia tulisi liikuttaa noin 40-80 cm:n sekuntinopeudella. 
Astu joka pyyhkäisyllä noin 15-20 cm eteenpäin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva b 

 
 
Mitta A = enintään anturin halkaisija. 
Mitta B = mukavan pyyhkäisyn pituus 

 
Anturin asento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jos anturi on vinossa (A, D) tai se on liian etäällä maan-
pinnasta (C), etsintäsyvyys vähenee. Parhaaseen tulok-
seen pääset, kun anturi on lähellä maanpintaa ja saman-
suuntainen sen kanssa (B). 
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                                 Merkitse jo etsityt alueet hyvin niin mitään ei jää huomi-
oimatta eikä sinun tarvitse etsiä samalta alueelta useam-
paan kertaan. 

                                 On tärkeää pitää anturi mahdollisimman lähellä maata. 
Metallinilmaisimen täydellistä hyödyntämistä ei opita 
yhdessä yössä.  Käyttäjä tarvitsee mahdollisimman pal-
jon kokemusta pystyäkseen arvioimaan löydön ominai-
suudet ennen ylöskaivamista. 

 
 
Etsintätekniikka    Kun olet päättänyt miltä alueelta haluat etsiä, älä oiko-

päätä ryhdy etsimään. Tee suunnitelma - se kannattaa. 
                                 Jos tutkittava alue on niin suuri, että sen tarkka tutkimi-

nen veisi liikaa aikaa, se voidaan haravoida 
"ruutumenetelmällä" (kuva a). Tällöin etsitään ensin pit-
kin alueen vasenta reunaa, ja palataan siirtyen noin 3 
metriä sivulle ja jatketaan näin kunnes koko alue on et-
sitty. Alue haravoidaan vielä samalla tavalla poikittain. 
Laita merkki niihin kohtiin, missä etsin reagoi positiivi-
sesti (1,2,3,4 ja 5). Näiden paikkojen ympäristö tutkitaan 
tarkemmin kuvan b mukaan. Etsi järjestelmällisesti ja 
ennen kaikkea tarpeeksi hitaasti.  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Kuva a 
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Anturi        
 
C-SCOPE metallinilmaisimien 
anturit ovat vesitiiviit ja ne voi-
daan upottaa veteen varren uritet-
tuun kiristysrenkaaseen asti.  
Anturi ei kuitenkaan kestä pai-
netta. Etenkin suolavedessä käy-
tön jälkeen on syytä huuhdella 
anturi ja varren alaosa makeassa 
vedessä.
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YLEISIÄ VIHJEITÄ  
 

Erottelu                   
                                 Suosittelemme, että kaikki esineet joita laite ei hylkää 

kaivetaan ylös. 
                                 Rauta, päinvastoin kuin rahakolikot, esiintyy mitä moni-

naisemmissa muodoissa ja kokoluokissa. Tästä johtuen 
on mahdollista että isohko rautaesine antaa signaalin. Et-
sintäalueen pinnalla saattaa joskus olla neulan tai langan 
muotoisia rautaesineitä. Tässä tapauksessa saattaa erot-
telutoiminnoissa esiintyä säännöttömyyttä. Säännöttö-
myyttä tai epäselviä signaaleja voi esiintyä vain metal-
liesineen ollessa lähellä etsintäkelaa (muutaman tuuman 
päässä) ja tilannetta kuvaa kohteesta (useimmiten rauta-
esine) tuleva kaksoissignaali. Tilanne selvitetään yksin-
kertaisesti siten, että anturi nostetaan hieman kauem-
maksi maasta ja pyyhkäistään kohteen yli uudestaan. 

Ilmaisuetäisyys 
                                 Metallinetsimen ilmaisuetäisyys vaihtelee riippuen maan 

koostumuksesta, löydön koosta, asennosta ja muodosta 
sekä siitä kuinka kauan se on ollut haudattuna. Kun esi-
merkiksi kolikko on ollut maassa niin kauan että se ke-
miallisesti on reagoinut maan mineraalien kanssa, tulok-
sena on usein metallinilmaisimen normaalia voimak-
kaampi signaali. Myös tiivis maaperä parantaa etsimiste-
hokkuutta. Kun maata on äskettäin kaivettu, tai kun se 
muuten on kuohkea ilmaisuetäisyys on pienimmillään. 
Huonot maaolosuhteet voivat pienentää ilmaisuetäisyyt-
tä jopa puolella. 

 
Löydön koon ja syvyyden arvioiminen 
                                 Kokenut metallinilmaisimen käyttäjä pystyy arvioimaan 

löytönsä koon, muodon ja syvyyden ennen varsinaista 
kaivamista. Tämän tekniikan oppiminen pohjautuu me-
tallinilmaisimen antamien signaalien tarkkaan ana-
lysointiin. Yritä aina signaalin kuuluessa erottaa mah-
dollisia vivahteita joiden avulla pystyt hahmottamaan 
esineen mielessäsi ennen kaivamista. Kun olet kaivanut 
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ylös esineen vertaile sen kokoa, muotoa jne. omaan kai-
vamista edeltävään mielikuvaasi. Jos menettelet näin ai-
na etsiessäsi opit pian arvioimaan löytösi ominaisuudet 
ennen kaivamista. 

 
Oikean lähestymistavan tärkeys  
                                 Aarteenetsinnästä voi tulla palkitseva ja jopa tuottava 

harrastus mikäli lähestyt sitä kärsivällisesti ja työinnolla. 
Metallinilmaisimen omistaminen ei yksin takaa menes-
tyksekästä etsintää. Jokaisella ilmaisimella on oltava hy-
vä käyttäjä ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi hänellä 
tulisi olla oikea lähestymistapa, taktiikka ja asenne. Hä-
täilevä ja huonosti järjestetty etsiminen on ajanhukkaus-
ta. Saavuttaakseen parhaimman tuloksen käyttäjän tulisi 
etukäteen suunnitella etsintä kullekin etsintäalueelle.  

                                 Liian monet aloittelijat laiminlyövät etsintää edeltävän 
suunnittelun ja tutkimustyön ja unohtavat vastaavasti et-
sinnän aikana kärsivällisyyden ja oikean tekniikan käy-
tön tärkeyden. 

                                 Juuri tutkimustyön laajuus ja täydellisyys määrää pitkäl-
ti etsinnän tehokkuuden. Käyttäjän tulisi mahdollisim-
man hyvin tutustua paikalliseen historiaan ja maantie-
toon. Avain oikean etsimispaikan valintaan on tietoisuus 
menneiden aikojen ihmisistä, heidän asutuskeskuksis-
taan ja kulttuuristaan. Mihin he kuluttivat rahaa? Missä 
he kuljettivat rahojaan? Vastaus ei löytyne perinteisistä 
kertomuksista merirosvoista ja isoista aarrearkuista. Ky-
seiset alueet ovat usein vähemmän dramaattiset kuten 
yleiset polut, tiet, vanhat talot ja vastaavat. 

                                 Kun olet valinnut etsintäalueen, varaa koko päivä etsi-
miseen ja katso että sinulla on mukana kaikki etsintään 
tarvittavat varusteet. Tarkista aina etukäteen että metal-
linilmaisin toimii ja ota mukaan varaparistot. Vahva ja 
terävä puutarhalapio on niinikään ehdoton perusvaruste. 
Jos haluat merkitä etsintäalueesi voit varata mukaan tik-
kuja ja narua. Muista olla KÄRSIVÄLLINEN ja ETE-
NE HITAASTI. Älä yritä etsiä liian suurelta alueelta. 
On parempi etsiä pieneltä alueelta tehokkaasti.  


