
 

 

KÄYTTÖOHJE C.SCOPE 6MX 

1. Päälle/pois/Herkkyyden säädin 

Laite päälle ja pois sekä säätää herkkyyden. Maaperä jossa mineraaleja sekä jotkin rantatyypit voivat aiheuttaa 

vihersignaaleja, jolloin joudutaan käyttämään alempaa herkkyyttä. 

2. Maaperän erottelutaso 

Aloita laittamalla asentoon ”AUTO”. Lisäherkkyyttä voidaan saavuttaa säätämällä tätä yhdessä herkkyyden säätimen 

kanssa. 

3. Pistehaku 

6MXi on liikeilmaisin, joka tarkoittaa että laitteen pitää olla liikkeessä, jolloin se voi havaita kohteen. Pitämällä kytkintä 

yläasennossa laite muuttuu paikallaan hakevaksi, jolloin kohteen tarkka paikka on helpompi tarkastaa. ”Pinpoint” 

ominaisuuden ollessa päällä laite hakee kaikki metallit, oli erottelusäädin asetettu mihin asentoon tahansa. Päästämällä 

kytkimen laite palaa liikeilmaisimeksi. 

4. Rauta- äänisäätö 

Rautapitoiset kohteet antavat matalan äänen kohteelle. Täällä äänisäädöllä voidaan säätää ääni halutulle tasolle. Jos 

äänen säätöä ei haluta muuttaa jätetään se 0- asentoon. 

5. Erottelusäädin 

Asetetaan laitteelle erottelupiste. Säädin asetettu täysin vastapäivään ilmaisin reagoi kaikille kohteille hopeapaperista 

kultaan korkealla äänellä. Säädin asetettu täysin myötäpäivään laite antaa keskiäänen vähemmän johtaville metalleille. 

6. Lautasen äänisäätö 

Käytetään yhdessä säätimen (5) kanssa. Keskiääntä voidaan säätää halutulle tasolle. 

7. Säädinkotelon vyökiinnitys 

Säätökotelo voidaan ottaa irti laitteesta ja asettaa vyölle. 

8. Kaiutin 

Antaa äänen kohteelle 

 

Pika-asetukset 

- Käännä säädin (2) kohtaan ”8” 

- Käännä säädin (5) kohtaan ”4” 

- Käännä säädin (4) kohtaan ”8” 

- Käännä säädin (6) kohtaan ”AUTO” 

- Käännä herkkyys (1) kohtaan ”8” 

Aloita haku. Hyvät kohteet antavat korkean terävän äänen ja huonot kohteet eivät anna signaalia tai heikon 

matalan äänen. Harjoittele näkyvillä kohteilla eri asetuksilla ja huomaat miten laite reagoi eritavalla eri asetuksilla 

erilaisille kohteille 



 

 

 MUISTA  
1. Pyydä omistajalta lupa ennen kuin astut yksityismaalle. 
2. Kunnioita paikallisia tapoja ja lakeja. 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 tölkkien 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. 
7. Tutustu arkeologisia löytöjä koskeviin lakeihin. Muista että on laitonta käyttää metallinilmaisinta tunnetuilla 
muinaislöytöalueilla ilman viranomaisen lupaa. 
8. Muista että etsiessäsi edustat harrastustamme 
 
HOITO, SÄILYTYS JA YLLÄPITO  
Metallinilmaisimen kesto lyhenee mikäli et pidä siitä hyvää huolta. Kun metallinilmaisimesi ei ole käytössä se tulisi säilyttää 
kuivassa ja lämpimässä tilassa ja paristot tulisi poistaa vuodon ehkäisemiseksi ellet tule käyttämään laitetta pitkään aikaan. 
Metallinilmaisin on tieteellinen työkalu eikä lelu. Se on suunniteltu erittäin kestäväksi mutta väärinkäyttö ja hoidon 
laiminlyöminen kostautuu ennemmin tai myöhemmin. 
 
Paristot 
Irrota paristokotelon kantta pitävää ruuvia ja poista paristopidin. Sovita 8 kappaletta hyvälaatuista AA koon Alkali paristoa 
paristopitimeen. Huomioi paristojen napaisuus (jousikosketin tulee pariston litteätä miinuspäätä vasten). Pyöritä paristoja 
pitimessä varmistaaksesi hyvän kosketuksen ja asenna paristokoteloon niin että pitimen koskettimet tulevat vasten kotelon 
koskettimia. Laite tarkkailee paristoja jatkuvasti. Jos paristot ovat huonokuntoiset antaa laite merkkiäänen muutaman sekunnin 
välein. Aseta kansi paikoilleen ja kiinnitä ruuvit.  

 
 
 
 
Vyöasennus  
Paina peukaloilla laiterasian pidikkeet yhteen  
kuvan mukaan. Laiterasia liukuu nyt irti 
pidikkeestä sinua kohti. Laiterasia voidaan nyt 
kiinnittää vyötärölle mukana tulleen kiinnikkeen 
avulla. Vyöasennuksessa muista kietoa 
anturinjohto varren ympäri ainakin 
kiristysrenkaan kohdalle ja kiinnitä se teipillä. 
Tämä koska anturi on ylöspäinkin jonkun verran 
herkkä metalliesineille ja johto saattaa 
aiheuttaa signaalin jos se pääsee liikkumaan. 

 
 
 
 
 
 



 

 

YLEISIÄ VIHJEITÄ 
Erottelu 
Suosittelemme, että kaikki esineet joita laite ei hylkää kaivetaan ylös. Rauta, päinvastoin kuin rahakolikot, esiintyy mitä 
moninaisemmissa muodoissa ja kokoluokissa. Tästä johtuen on mahdollista että isohko rautaesine antaa signaalin. Etsintäalueen 
pinnalla saattaa joskus olla neulan tai langan muotoisia rautaesineitä. Tässä tapauksessa saattaa erottelutoiminnoissa 
esiintyä säännöttömyyttä. Säännöttömyyttä tai epäselviä signaaleja voi esiintyä vain metalliesineen 
ollessa lähellä etsintäkelaa (muutaman tuuman päässä) ja tilannetta kuvaa kohteesta (useimmiten rautaesine) tuleva 
kaksoissignaali. Tilanne selvitetään yksinkertaisesti siten, että anturi nostetaan hieman kauemmaksi 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 esimerkiksi kolikko on ollut maassa niin kauan että se kemiallisesti 
on reagoinut maan mineraalien kanssa, tuloksena on usein metallinilmaisimen normaalia voimakkaampi signaali. Myös tiivis 
maaperä parantaa etsimistehokkuutta. Kun maata on äskettäin kaivettu, tai kun se muuten on kuohkea ilmaisuetäisyys on 
pienimmillään.  
Löydön koon ja syvyyden arvioiminen 
Kokenut metallinilmaisimen käyttäjä pystyy arvioimaan löytönsä koon, muodon ja syvyyden ennen varsinaista kaivamista. 
Tämän tekniikan oppiminen pohjautuu metallinilmaisimen antamien signaalien tarkkaan analysointiin. Yritä aina signaalin 
kuuluessa erottaa mahdollisia vivahteita joiden avulla pystyt hahmottamaan esineen mielessäsi ennen kaivamista. Kun olet 
kaivanut ylös esineen vertaile sen kokoa, muotoa jne. omaan kaivamista edeltävään mielikuvaasi. Jos menettelet näin aina 
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 menestyksekästä etsintää. Jokaisella ilmaisimella on oltava hyvä 
käyttäjä ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi hänellä tulisi olla oikea lähestymistapa, taktiikka ja asenne. Hätäilevä ja huonosti 
järjestetty etsiminen on ajanhukkausta. Saavuttaakseen parhaimman tuloksen käyttäjän tulisi etukäteen suunnitella etsintä 
kullekin etsintäalueelle. Liian monet aloittelijat laiminlyövät etsintää edeltävän suunnittelun ja tutkimustyön ja unohtavat 
vastaavasti etsinnän aikana kärsivällisyyden ja oikean tekniikan käytön tärkeyden. Juuri tutkimustyön laajuus ja täydellisyys 
määrää pitkälti etsinnän tehokkuuden. Käyttäjän tulisi mahdollisimman hyvin tutustua paikalliseen historiaan ja maantietoon. 
Avain oikean etsimispaikan valintaan on tietoisuus menneiden aikojen ihmisistä, heidän asutuskeskuksistaan ja kulttuuristaan. 
Mihin he kuluttivat rahaa? Missä he kuljettivat rahojaan? Vastaus ei löytyne perinteisistä kertomuksista merirosvoista ja isoista 
aarrearkuista. Kyseiset alueet ovat usein vähemmän dramaattiset kuten yleiset polut, tiet, vanhat talot ja vastaavat. 
Kun olet valinnut etsintäalueen, varaa koko päivä etsimiseen ja katso että sinulla on mukana kaikki etsintään tarvittavat 
varusteet. Tarkista aina etukäteen että metallinilmaisin toimii ja ota mukaan varaparistot. Vahva ja terävä puutarhalapio on 
niinikään ehdoton perusvaruste. Jos haluat merkitä etsintäalueesi voit varata mukaan tikkuja ja narua. Muista olla 
KÄRSIVÄLLINEN ja ETENE HITAASTI. Älä yritä etsiä liian suurelta alueelta. 
On parempi etsiä pieneltä alueelta tehokkaasti. 
 
Maahantuonti ja huolto 
Puh. 0456735034 
 


