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GÜVENLIK BILGISI

Kullanıcı tespit işlemlerine ve keşiflere başlamadan önce pratik 
yapmalıdır.

Serin ve kuru yerde saklayın. 15-40 C% 5 -% 75 nem Bu cihazı kullanmadan
önce kullanıcı kılavuzunu

okuyun ve anlayın. 

2

Yüksek voltajlı alanlarda kullanım 
sonuçları ve performansı
 sınırlandıracaktır.

Aynı yerde aynı arama yöntemiyle 
iki cihaz çalıştırmayın.

operatör metalleri kaldırmak 
gerekir.Bu operaetin’i etkileyebil-
ir,örneğin: yüzükler,saat,kemer...

Cihazı kurcalama veya 
onaylanmayan herhangi bir 
bakım, garantiyi geçersiz kılar.

yüksek sıcaklıkta ve yüksek 
nemde  Saklamayın.

hücre sinyali cihaz sinyalini 
engeller,bu yüzden cihaz çalışırken 
hücreyi kapatın.

Uzun süreli depolamadan önce 
pilleri Ayırın.

En iyi güç dayanıklılığı ve güvenirliği 
için.Ağır hizmet tipi ve yüksek kaliteli 
piller kullanın.
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Dijital frekans sinyallerini almak için işleme hedeflerin
 elektrostatik alanlarının enerjisi.

Arama sistemi: Uzun Mesafe Yer Tespit Sistemi LRL

Arama prensibi:

MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

1.1 KHz'den 30 KHz'ye

İşletim sistemi:

Çalışma Frekansı: 
2.Ölçüm için özel frekanslar ve doğrulama
3.Ohm elektrik direnci ölçümü

Güç: İki hücre Li-ion 3,7 volt, 2000 mA

Güç tüketimi:

Şarj ömrü:

Şarj:

Ekran tipi:

Algılamada uzman:

6 çalışma saati

Maksimum tüketim 200 mA

5,1 volt 2,1 Amp / 2 saat şarj

TFT Renkli Monitör 3,2 ”, 65,536 Renkli, 48Mhz, 
CDMA GPU

En nadir ve talep edilen 33 değerli metal .

Ayrımcılığı Hedefler: EVET

Hedef Seçim sistemi: Evet, aramaya başlamadan önce hedefler listesinden
 hedef türünü seçebilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

3
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Derinlik arama: 

-15 ° C'den 60 ° C'ye

-15 ° C'den 40 ° C'ye

EVET

EVET

Evet, yolu bulmak için grafik arayüzle ve hedefin 
yönü ve akustik komutlar verir.

% 90 seviyesinde hava nem oranında depolanabilir 
ve çalışabilir.

Bileşik: 1 kg - çantada ayrık: 3 kg

18.9x10.4x5.8 cm

18.9x10.4x5.8 cm

Çalışma sıcaklığı:

Depolama sıcaklığı: 

Nem:

Ağırlık:

Boyutlar:

Çanta boyutları:

Titreşimli uyarılar: 

Sesli uyarılar: 

Otomatik akıllı rehberlik
 sistemi: 

30 metre derinlik arama .Su için derinlik 300 M

2500 M, Mesafe kontrol arayüzü üzerinden arama
 mesafesinin seviyelerini kontrol etme özelliği ile.

Mesafe arama: 

Sonuçların geri bildirimi: Hedef konuma yönlendirme yoluyla ses + grafik 
ve titreşim eşliğinde uyarılar şeklinde.

BLUETOOTH: EVET

WİFİ: EVET

TEKNIK ÖZELLIKLER



CIHAZ PARÇALARI
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Ana Kontrol Birimi
Cihazın ana kontrol ünitesi aracılığıyla arama 
kriterleri ve ayarları cihaz da belirlenir.
Ekli arama birimleriyle iletilir kablosuz bağ ile.

Şarj
Cihazın pilini şarj etmek için bir elektrikli şarj cihazı
 vardır.
Değerler: Giriş: 100 - 240V AC / 50 - 60Hz / 0.5A  
Çıkış: 5V Sürekli / 2A / 10W. 
Eşleştirmek için bir MICRO USB şarj portu iletasarlanmıştır. 
Evrensel şarj sistemi, kullanımı kolaylaştırır.

Ses Birimi
Bu ünite, sesli uyarı sistemini cihazdan almak için çalışır.
Ana üniteyi kablosuz olarak  kulaklığa bağlar.Kulaklık 
aracılığıyla sesli uyarı özelliğinin keyfini çıkarın.Böylece hem
 uzun menzilli hem de hibrit arama sistemlerinde kullanabiliriz.
Ünitenin üst kısmında bulunan ses kontrol anahtarı ile sesi 
kontrol edebilir veya sesi kısabiliriz.

Kulaklık

Üst kısmında bulunan kulaklık jakı aracılığıyla bağlayın.
Ses ünitesinden sesli uyarıları kablosuz olarak duymanızı sağlar.

Kavrama

Ana ünitenin arkasına takılır ve 360 derecelik bir dairesel 
serbestçe ve sorunsuz hareket eder.
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Alıcı antenleri

Cihazın ana kontrol ünitesi, içinden cihaz için arama kriterleri 
ve ayarlar belirlenir.Kablosuz bağlantı üzerinden arama 
birimleri ile iletilir.

Güçlendirme ünitesi
İki sistemde çalışan dahili bir verici ile birlikte, hedefin yerini 
doğrulamak için bir sinyal filtreleme sistemi vardır.Sistem ile 
yer dalgaları sayesinde bu sistem sinyalin doğru iletimi ve 
iyileştirilmesini sağlar.Bu verici iletişim kurmak için bir 
bluetooth sistemi ile çalışır.

CIHAZ PARÇALARI
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Ön Arayüz

ANA ÜNITE
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Verici ve alıcı antenleri 
bağlama soketleri

Ekran

Ses kontrol tuşu 

Geri tuşu

Giriş tuşu

Güç ve kilit tuşu

Hedefleri takip etme tuşu

Yukarı, aşağı,sağa ve sola hareket
 etme tuşları
Ekran parlaklığı kontrol tuşu

Hibrit sensör bağlantı soketi



الواجهة الجانبية

sayfa8

2

1

3

4

5

Arka Arayüz

ANA ÜNITE

1 4

52

3

Lazer gösterge ışığı Şarj soketi

Ses çıkışıEl kavrama soketinin montajı



Not :
Cihaz ilk kez açıldığında, dilini seçmenizi sağlayan ekran çıkacaktır.
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Cihaz yükleme ekranını gösterecek ve ardından ana menüye arama
 sistemlerine gidecektir.

CIHAZ AYARLARI

Cihazın ön tarafındaki (        ) tuşunu üç saniye basılı tutarak cihazı açın.

GF 1000
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Pil şarj seviyesi Ekran parlaklık seviyesi

Pil şarj seviyesiBluetooth sistem durumu simgesi
pil şarj düzeyi (etkin / kilitli)

Ses seviyesi

Cihazın ana ünitesinin ekranının üst kısmındaki bilgi çubuğunun açıklaması

Bilgi çubuğu, cihaz ayarlarının hızlı bir şekilde okunmasını kolaylaştırır ve yardımcı olur.
Pil seviyesini, ekranın parlaklığını ve arama işlemi sırasındaki sürenin durumunu 
öğrenebilirsiniz.

CIHAZ AYARLARI



Ekrandaki menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için (                                        ) 

düğmelerini kullanın.Ardından seçimi onaylamak (        ), herhangi bir konuma geri 

dönmek için (        ) düğmesine basın.
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Ayarlar menüsü
Ayarlar menüsüne girmek için, ana menüden (     ) düğmesine basarak ayarlar 

menüsü pencereleri arasında ve ardından (       ) tuşuna basarak seçilen ayarlar

 penceresi ve ayarlama için birkaç seçenek olduğunu göreceksiniz.Seçili ayarlar 

penceresinden çıkmak için, tekrar gitmek için (      ) düğmesine basın.

Ekranın parlaklığını kontrol etmek için parlaklık ayarına gidin.

Ekran parlaklığı penceresini açın, ardından (      ) düğmesine basın.

Ardından parlaklık düzeyini  % 10 ila% 100 arasında değiştirebilirsiniz.

CIHAZ AYARLARI
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Sesli uyarıların değerlerini ayarlamak için aşağı kaydırın ve(      ) düğmesine basın.

Daha sonra subwoofer simgesine giderek ses seviyesini kontrol edin veya 

gizleyebilirsiniz.Tamamen ses titreşim seçeneğini etkinleştirebilir veya iptal 

edebilirsiniz. Ana ünitenin tuşlarının tıklama sesini, etkinleştirebilir veya kulaklık

 seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Sistem dilini değiştirmek için dil ayarı penceresine gidin,ardından (      ) 

düğmesine  basın.İstediğiniz dili seçin ve onaylayın.MF 1100 PRO, 

Arapça dahil çok dillidir.

Saat değerini ayarlamak için saat ayarı penceresine gidin ve ardından () 
düğmesine basın.Daha sonra saati ayarlayın ve onaylayın. Zaman işleyişini 
görüntüleme netliği kolaylaştırır

Ayarlar menüsü

CIHAZ AYARLARI
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Ayarlar menüsü

CIHAZ AYARLARI

Bluetooth sistemini ayarlamak için bluetooth ayarları penceresine gidin, 

ardından (       )düğmesine basın sonra bluetooth'u açıp kapatabilirsiniz 

(              )

Parolayı ayarlamak için parola ayarı penceresine gidin düğmesine (       )

basın. Buradan  parolayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz 

(devre dışı / etkinleştir) Parolanın dört basamaklı sayılardan oluşması 

gerekmektedir.

Not: Kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş bir şifre yoksa,fabrikadan 

 varsayılan şifre dört sıfırdır. (0000)                         
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Fabrika ayarlarına sıfırlamak için  penceresine gidin ve (      ) düğmesine basın.
Onay penceresi açılır ve onaylayın.Cihaz fabrika ayarlarına dönecektir.

Cihaz-ürün bilgilerini doğrulayın. (indirilen yazılım sürümü-cihaz modeli-
üretici bilgisi-yapı numarası-cihazın seri numarası-QRCODE görüntüsü, 
kullanarak doğrudan MWF web sitesine gitmenizi sağlar.
Herhangi bir mobil "akıllı telefon" cihazının kamerasından bu  işlemi 
yapabilirsiniz.

Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsünden çıkmak ve ana menüye dönmek için (      ) 
düğmesine basın. 

CIHAZ AYARLARI

GF 1000



Ekranda, uzun mesafe arama sistemi simgesi ve ayarlar simgesi 
görünecektir. Uzun mesafe arama sisteminin arayüzleri hakkında ki  
bölümde ayrıntılı olarak açıklayacağız.

sayfa15

Arama sürecini başlatmak için ana menüden arama sistemi simgesini seçin.

CIHAZ AYARLARI

aramaya başla
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ÇALIŞMAYA BAŞLA

  Uzun menzilli konum belirleme sistemimize birçok yeni teknoloji eklendi.Benzeri olmayan
özel teknoloji bu sistem hedefleri uzak mesafeden tespit etmek ve konumlandırmak için çalışır

 Cihazın hedefleri aracılığıyla algılayabildiği gömülü sistem algılama tespiti için hedefe doğru
ilerlediğinizde alarm göstergesi hedefe yakınlığınızı işaret eder

 Otomatik akıllı rehberlik sistemi,bu sistemin kullanıcıya otomatik olarak tanımlamasını ve
görmesini sağlayan özel grafik arayüzü hedefin yönü ve yeri hakkında bilgi verir

 Seviyeleri, arama yeteneklerini ve hedefin türünü ayarlamak için akıllı kontrol arayüzüne
 sahiptir ,     farklı hedeften oluşan hedefler listesi vardır.Arama yapmak için bu listeden
 herhangi bir hedefi seçebilirsiniz:  Altın - Elmas - Altın külçeleri - Gümüş - Bronz - Bakır
-Alüminyum - Kurşun - Kalay - Nikel - Platin - Cıva - Demir - Mağara - Banknotlar - Su
                                                     Arama derinliklerinin seviyesi      metreye kadar sinyal verir. Derinlik seviyesi:
1 - 3m - 5m - 7m - 10m-15m-  20m - 25m - 30m şeklinde artar
 Ön yayın dalgası seviyesinde kontrol özelliği ile          m'ye kadar mesafeyi tarama kapasitesine
sahiptir.Mesafe seviyesi
artış gösterir                                                                           
 Kılavuzlu lazer işlevi, sistem arayüzünden açılıp kapatılabilir.Dahili yayın cihazı ile donatılmış
 iki sistemde çalışır, onaylamak için sinyal filtre sistemini veya sinyalin güçlendirilmesi için
hedef bölge ve yer verici sistemini seçin

Sistem özellikleri

Uzun Menzilli Yer Belirleme
(LRL)

Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

 15

30

2500
2500m - 2000m - 1500m - 1250m - 1000m - 750m - 500m - 250m- 100m



Ana Ünite

Alıcı-Verici Antenleri

Taşıma kolu
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Uzun Mesafe Sistem İçin Parçalar
(LRL)

1

1

2

2

3

3

Uzun Mesafe Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLA



Antenleri ünitenin ön tarafında belirlenen yere bağlayın

Kolu ünitenin altına yerleştirin

 NOT
Pilleri saklamadan önce cihazdan çıkarmayı unutmayın

sayfa18
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ÇALIŞMAYA BAŞLA Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

2

1



Aramaya Başla

 LRL simgesini seçerek Long Range Locator sistemini seçin ve ardınd düğmesine
(        ) basın

sayfa19

Uzun Mesafe Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLA

.Uzun menzilli algılama sistemine girdikten sonra, seçenekler şu şekildedir
 Mesafe belirleme - hedef - ve derinlik ekranda görünecektir. Aranacak
 hedef 33 hedefi belirleyerek başlayalım.Aşağıdaki gibi görüntülenen
simgesi mevcuttur

AMETİST

ZİRKON KUVARS TOPAZ GRANİT ZÜMRÜT ELMAS

KASİTERİT KOLUMBİT TANTALİT TURMALİN LAPIS LAZULİ METEORİTLER

KÖMÜR VOLFRAMİT BAKIR CEVHERİ ÇİNKO KURŞUN ALTIN CEVHERİ

TANZANİTMERKÜR İNDİYUM PALADYUM OSMİYUM İRİDYUM KROM

MİNERAL KARIŞIM ALÜMİNYUM PLATİN GÜMÜŞ NİKEL DEMİR CEVHERİ

SAFİR



Not

 Bluetooth sisteminin bluetooth yapılandırmasının etkinleştirildiğinden emin

olun.Seçeneği doğrudan arama başlat penceresine girdiğinizde etkinleştirebilirsiniz

Aramaya Başla

Hedef, Mesafe ve Derinlik arasında geçiş yapmak için bu düğmeleri kullanın  

Hedefi ve arama parametrelerini seçmek için bu düğmeleri kullanın  

sayfa20

Uzun Mesafe Bulucu arayüzü

Arama seçeneklerini seçtikten sonra, aramaya başlamak için arama seçeneğine gidin

Daha sonra yer vericisi arasında seçim yapabileceğimiz bir arayüzün olduğu           düğmeye

basın ve filtreleyin 

Uzun Mesafe Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLA



 Yer destek ünitesini döndürdüğünden emin olduktan sonra zemine iyice vidalıyoruz.Bluetooth ile
ana üniteye bağlanır
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Not: VERİCİ seçeneğini de (       ) tuşuna basarak seçebiliriz

Toprak destek ünitesinden yer alan düğme

Aramaya Başla

Zemin vericisini veya filtreyi seçmeden önce  

Toprak destek ünitesini açın

uygun batarya          V ile yer destek ünitesini sağlayın

 Daha sonra üniteyi açmak için (AÇMA / KAPAMA) düğmesine basın ve ardından bir süre 

 bekleyin.Bluetooth sistemi üzerinden ana üniteye bağlanın.Burada mavi ışığın           ana

 ünitedeki bluetooth sembolü yanıp sönmeyi durdurur ve bu nedenle ana ünite ve zemin

destek ünitesi kuruldu

Sonra ana üniteye geçip yer vericisini seçiyoruz

ÇALIŞMAYA BAŞLA Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

1.9
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 Yer verici sistemi, aşağıdakiler tarafından desteklenen bir yer dalgası arama sistemi sunar.İnce

ayarlı iletim ve geliştirme sistemi, otomatik ayarlama sistemi ATS ile

 Otomatik ayar sistemi (ATS), özel ve yeni bir buluştur.MWF grubu  

 bünyesindeki, bu sistem her türlü toprakta ve arazide  kesin sonuçlar sağlar. Çünkü bu

 sistem toprağı otomatik olarak tanımlar ve aramayı otomatik olarak başlatır.Toprak türü

 ve özellikleri ile orantılı olarak ayarlama yapılırken, herhangi bir kayalık ve dağlık

 arazilerin etkisinden kaynaklanan radyoaktif parazitler birçok cihazı etkileyebilir.Ancak bu

 sistem ve zekası sıralayabilir, analiz edebilir ve gerekli frekans sinyaliyle hatasız sonuçlar

veren sinyallerin dalga boyuna sahiptir

Aramaya Başla

ÇALIŞMAYA BAŞLA Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi



Toprak

Aramaya Başla

 Bir sonraki adımda, hedef yönü gösteren sistem arama penceresi belirir.Mesafe ve

 derinlikten pusula ve arama kriterlerinin yanı sıra lazer ışığı simgesi ile hedef delme

 noktasını kolayca tanımlamaya yardımcı olur. Gece ve gündüz çeşitli koşullar da

çalışabilirsiniz

sayfa23

 Kullanıcı cihazı taşıma tutamağından yere yatay olarak taşımalıdır.Çizimde gösterildiği gibi ha�fçe
toprağa doğru eğimli şekilde

ÇALIŞMAYA BAŞ Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

Diamond



 İlk olarak, cihazı hareket ettirdiğimiz de cihazdan çıkan dalgaları ve alanları okutuyoruz.Elle
sağa, sonra yavaşça sola ve ardından cihazı tutan el sabit şekilde

sayfa24

Aramaya Başla

sağ

sol

Uzun Mesafe Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLA



Hede� ararken ve yön değiştirirken dolambaçlı bir yolda yürümek tercih edilir

sayfa25

Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

Aramaya Başla

 Hedef bulunursa, hedefin bulunduğu normal yoldan cihaz otomatik olarak değiştirerek bir okuma

 ve sinyal alacaktır. Bu yön,hedefin konumu ve ardından cihaz aynı yönde kurulur. Hedefi tara

 konumunu belirleyin ve cihazın ses çıkarmaya başladığını not etmek için (Taşı) tuşuna tekrar

 basarak kurun.Hedef konuma doğru bir alarm verirse, cihazın değişimini tekrar fark etmek için karşı

 park noktasına yönlendirin ve yön hedef konuma doğru sürekli olarak alarmı tetikledikten sonra, ilk

 metre) uzakta başka bir yerde yana doğru duracaktır.Ve cihazın 10) okuma noktası, ilk noktadan

 dalgalarının uyarılma işlemini tekrar yapıyoruz ve cihazı kuruyoruz.Okumayı bekleyin, hedefin emin

 olması durumunda aynı siteye tekrar gideceğiz ve hedefin varlığını doğruladı.Bu yöntemi bir

 kereden fazla yapmak mümkündür. Hedefin yönünün doğru olduğundan emin olmak için birden

fazla okuma yapabilirsiniz

ÇALIŞMAYA BAŞLA

Hedef Kesişim noktası

ilk okuma

Kullanıcı

ikinci okuma

üçüncü okuma Kullanıcı

Kullanıcı
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Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

 Hedef yolu onayladıktan sonra, doğru şekilde izlenmesini sağlamak için (        ) düğmesine

basıyoruz.Böylece hedef yolun dışındaki  yanlış noktada sondaj zahmetinden kaçınıyoruz

Belirtilen hedef yolun yönündeki sol sapmanın belirtilmesi uyarısı

Değişimi ile belirtilen hedef yol yönünde doğru sapmanın gösterilmesi uyarısı

Bir uyarı ile belirtilen hedef için doğru yolda olduğunuzu gösterir

Aramaya Başla

ÇALIŞMAYA BAŞLA

Diamond

Diamond

Diamond



Cihaz raydan çıktı hedef
noktasının ötesine geçti

Hedef

Toprak

Hedef nasıl bulunur
 Hedefin varlığının yönünün birden fazla okumasını onayladıktan sonra harekete basıyoruz.Hedef yolu
 kurmak için buton ile aynı yönde yürüyoruz.Cihazın yürüyüşün doğru yolda olduğunu belirtmek için
 uyarılar verdiği gösterge doğru yola dönmek için evrişimin yönünü gösteren bir oktur.Su bölgesini
 atladığımız noktaya ulaşıyoruz ve cihazın sahip olduğunu fark edeceğiz.Doğal yolundan otomatik olarak
 yön değiştirerek, bulunduğu yere ve noktaya geri dönün.Hedef burada ,cihazla birlikte hedefin
 konumuna da dönüyoruz. Yavaş yürüyoruz ve doğrudan hedef sitenin üzerinde olduğumuzda, cihazın
sola ve sağa dönmeye başlayacağını  bu, hedefin noktasını belirlediğimizi gösterir
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device path

Kullanıcı

 Kullanıcı ana menüye dönerek hedefin yaklaşık derinliğini bilebilir.Arama ayarlarını tekrar
 yapın ve derinlik listesi aracılığıyla derinlik seviyesini değiştirin.Örneğin; 5 metre derinlik ilk
 seçildiğinde derinlik seviyesini 3 metreye  düşürüyoruz. 20 metre ve bilgileri giriyoruz ve
 uzak hedef konum hakkında cihazı tutun ve hedefin okunması durumunda hedef konumu
 okumayı bekleyin.Bu işlemi  3 siteyi azaltmak için yapıyoruz. Buradaki derinliğin arasında
 olabileceğini bilin.Katranın yaklaşık derinliğini öğrenene kadar derinlik seviyesini
değiştirebilirsiniz

 Hedefin nerede olduğunu daha doğru bir şekilde belirlemenin başka bir yoluda vardır.
 Hedef noktayı dört açıdan, hedef sitenin karesi içine alarak yapabiliriz. Hedef siteden üç
 metre uzaklıkta kare oluşturarak dört okumanın kesişme noktasını göreceğiz.Teorik
olarak hedefin orta noktası burası olacaktır
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Toprak

ÇALIŞMAYA BAŞLA Long Range Locator System

Cihaz kapanır
 Hedef konuma doğru

Yayın biriminin  farklı yönleri

Orta hız 

Bu mesafe hedefin derinliğine eşittir
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Hedef

Aramaya BaşlayınHedef derinlik nasıl tespit edilir



 Şimdi hedef türünün metalik metal veya gömülü metal hedef olup olmadığından emin
olmak için filtre sistemi kullanarak
Uzun vadeli arama penceresine dönüyoruz ve tekrar tekrar seçeneğe tıklıyoruz
Aramaya başlıyoruz
Ardından Filtre seçeneğini seçiyoruz

 metre uzağa yerleştiriyoruz.Ve 10 Ardından toprak destek ünitesini zemine, hedeften yaklaşık
 toprak destek ünitesi ile cihazı tutan hedef arasında ortada durununuz.Cihazı uyarıyoruz ve
 100 % okumayı bekliyoruz.Cihaz hedefe yönlendirilmişse, bu hedefin gerçek ve gizli olduğunu
 gösterir.Ancak cihaz bununla toprak destek ünitesine doğru yönlendirilirse hedef aramayı
 seçtiğiniz aynı metal için bu tür metal kümelere gitmesi normaldir.Çünkü bazıları topraktaki
kayalar ve damarlardaki büyük boyutlu metalik kümelerin formuna benzer
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Cihaz hedefe yönlendirilir

٪100  gerçek hedef

Cihaz,toprak destek ünitesi

Gerçek olmayan hedef
Aglomere metaller

Hedef
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 Hedefin yerini doğrulamak için sinyal filtreleme sistemi, donatılmış sistem ile  

  doğru iletim ve iyileştirme sistemleri birlikte çalışır. Yer dalgaları ile sinyaller bu vericiyle

 iletişim kurmak için bir bluetooth sistemi ile çalışır.Bu sistemleri çalıştırmak ve kapatmak

için  ünitede  özel bir kontrol arayüzü mevcuttur

 Havada bulunan frekans dalgalarını, herhangi bir radyo veya radyo kaynaklı paraziti

önlemek için bir sinyal filtreleme sistemi sağlar

ÇALIŞMAYA BAŞLA Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi
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Şarj Bilgileri

Çalışma sırasında ve pil seviyesi ne 
zaman % 15'e ulaşır.
Şarja takılması uyarısıdır

Cihazı şarj ederken,
Pil seviyesi göstergesinin değişmesi
Pil% 100 dolduğunda bu şekilde şarj işlemi
 tamamlanmıştır

Cihaz kapalı veya açıkken pili şarj etmeye devam edebilirsiniz.Akıllı şarj sistemleriyle 

gerçek zamanlı olarak eklenen şarj seviyesini bilebilir.Cihaz kapalı durumdayken şarj 

cihaza bağlandığında, pil şarj durumu göstergesini yüzde olarak ekranda görebilirsiniz

Gösterildigi gibi:

Cihaz aynı zamanda batarya ve akıllı şarj özelliği de sunuyor.Kullanıcı, enerji seviyesinin

 doğru bir şekilde takip edilmesi, doğru görsel ve işitsel pil seviyesi bildirimleri ve güç 

bitmeden önce uyarılar alabiliyor

Batarya Şarjı
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