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Kullanıcıyı 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.
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Güvenlik bilgileri
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Yüksek voltajlı alanlarda kullanım, 
sonuçları ve performansı 
sınırlandıracaktır

Aynı yerde aynı arama yöntemiyle 
iki cihaz çalıştırmayın

Operatör metalleri kaldırmak 
gerekir, bu opreatin'i etkileyebilir, 
Örneğin.: Yüzükler, saat, kemer ...

Cihazı kurcalama veya 
onaylanmayan herhangi bir 
bakım, garantiyi geçersiz kılar

En iyi güç dayanıklılığı ve güvenilirliği 
için. Ağır hizmet tipi ve yüksek 
kaliteli piller kullanın

Yüksek sıcaklıkta veya yüksek 
nemde saklamayın

Hücre sinyali cihaz sinyalini 
engeller, bu yüzden çalışırken 
hücreyi kapatın

Uzun süreli depolamadan önce 
pilleri ayırın

UYARI
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Teknik özelliği
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Bluetooth: yok

Wifi: yok

Arama sistemi: Yerleşik iyonik ve radar arama sistemi

Çalışma işlemcisi: MICROCONTROLLER PIC18

Çalışma frekansı: 20 MHz

iki hücreli lityum 3.7V - 3600mAh / çıkış 12v

Güç tüketimi:  Maksimum tüketim 50 mA

Pil ömrü: 10 çalışma saati

Şarj cihazı: 9 volt 3A / Şarj Süresi 4 saat

Ekran tipi: yok

Algılamak için uzman: Altın

Hedefleri Ayrımcılık: yok

Hedef Seçim Sistemi: yok

Derinlik Arama: 12 M

Mesafe Arama: 50 M

Arama prensibi: Alınan Sinyal İyonik Radyasyonun İşlenmesi

Sonuçlar geri bildirimi: Işık, ses ve titreşim uyarıları

Güç:
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Sesli uyarılar: 

Titreşimli uyarı: 

Çalışma sıcaklığı:  

Depolama sıcaklığı:  

Nem:

Ağırlık: 

Boyutlar:

Çanta boyutları: 

Teknik özelliği
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-15 ° C'den 60 ° C'ye

-15 ° C'den 40 ° C'ye

Bileşik: 700 g - torbanda ayrışmış: 1200 g

35X80X150 mm

130X290X340 mm

yok

 seviyesinde hava nem oranı oranında depolanabilir ve 90 %

.çalışabilir

Otomatik akıllı rehberlik 

sistemi: 

Evet

Evet
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Bu sensörün bağlantı soketi kullanılarak cihazın ön tarafındaki 
kendi girişine bağlanması gerekir.

İyon ve radar sensörü

Birim, ayarların ve arama seçeneklerinin kontrol edilmesinden 
sorumludur.
Piller bunun içine yerleştirildi.
Ayrıca arama akustik, optik ve titreşim sonuçlarını yayınlamaktan 
sorumludur.

Ana Kontrol Ünitesi

Cihazın aküsünü şarj etmek için bir elektrik şarj aleti Değerler: 
Giriş: 100-240 VAC / 50-60Hz / 0.4amps Çıkış: 5 volt AC / 3 amp 
/ 15 Watt.

Şarj aleti

Cihaz parçaları
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Cihazı tutmak ve kontrol etmek için kullanır

Elde tutulan cihazı ön kısımda lazer düğmesi var

ve altındaki şarj soketi

el tipi

sayfa



Page

Cihazın sağ tarafındaki kulaklık jakı ile iletişim kurması gerekiyor.

Kulaklık

Cihaz parçaları
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İyonik sensör girişi

Gece lambası

Görsel sinyal göstergesi

Pil göstergesi
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Zemin kalibrasyon düğmesi

Ses düğmesi

LED düğmesi
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Cihazın arayüzleri ve bileşenleri

Aç / Kapa tuşu
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lazer düğmesi

Şarj soketi
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Cihazın arayüzleri ve bileşenleri



 İyonik Sensörü Ana

Üniteye Bağlayın

2 Kulaklık soketi

  
2

1
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Cihaz montajı
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Aramaya Başlamak
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LED el feneri düğmesi: gece kullanım kolaylığı için el 
fenerini ünitenin önünden açmak için düğmeye basın.
Işıkla çalışmanın güç tüketimini ve dolayısıyla daha az 
çalışma saatini artırdığını unutmayın.

Dengeleme butonu: Farklı çalışma ortamları için iyon 
algılama seviyesini sıfırlamak ve daha iyi sonuçlar için 
üniteye normal ve sabit ayarları vermek için bu butonu 
kullanın.
Ünite kalibrasyon gerektirdiğinde arama alanında 
açıldığında ünite sürekli olarak bip sesi duyabilir.
Algı seviyesini sıfıra getirmek için denge düğmesine basın 
ve göstergenin sıfırlanıp sıfırlanmadığını görün, değilse, 
farklı bir duyarlılık kazanmak için tekrar basınız.
Sıfır gösterge seviyesi ile kalibrasyon işlemini tamamladık-
tan sonra ünite arama için hazırdır.

Ses düğmesi: ses seviyesini seçmek için düğmeye basın.

Güç düğmesi: Güç anahtarını AÇIK konuma getirdikten 
sonra üniteyi açmak için basılı tutun.
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Aramaya Başlamak
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TOPRAK

HEDEF

Görsel Gösterge 
Seviyesi

Ses göstergesi 
seviyesi

Gold LIne'ı kullanmak için, Önce şüpheli hedef konumdan uzaklaşın ve 

denge düğmesine basarak cihazı kalibre edin, ardından hedef konumun 

etrafında hareket etmeye başlayın.

Ünite, ses ve görsel sinyalleri gösteren hedef iyonik alana göre tepki 

verecektir. Ünite hedefe yaklaştığında sinyal artar.

konik alan şiddeti, metal tipine ve yeraltına olan süreye bağlıdır.

Not:

Bu birim kullanılarak hede�n yaklaşık derinliği belirlenebilir .. Hedef 

nokta belirlendikten sonra, hede� hedefe doğru yönlendirin ve 

akustik gösterge bağlantısı kesilene kadar herhangi bir yöne yürüyün 

Bu noktadan hedef noktaya olan mesafeyi, hede�n derinliğine olan 

yaklaşık mesafesini ölçeriz.

Not:
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Pil Kullanımı
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LED
 GöstergesiAçıklama      

Çalışırken Pil Durumu          Şarj edilirken Pil Durumu

• % 100 Pil

• % 50 Pil

• % 25 Pil

•Yanıp Sönen Kırmızı: Pil zayıf ve 

ünite otomatik olarak 

kapanacaktır

LED
 GöstergesiAçıklama    

Yanıp Sönen Kırmızı: Pil ilk 

aşamada şarj olmaya başlıyor

Kırmızı göstergenin yanıp sönmesi 

durur ve sarı yıldızın yanması, şarj 

işleminin ikinci aşamasının başladığını 

gösterir.

Sarı gösterge yanıp sönmeyi keser ve 

yeşil yanıp sönmeye başlar, şarj 

işleminin üçüncü ve son aşamasını 

gösterir.

•Tam akü şarjı üzerindeki tüm ışıklar şarj 

cihazının bağlantısını kesmiştir

Dikkat!

Pili kullanımdan hemen sonra şarj edin. 
Pil dolu olduğunda şarj cihazını ayırın. 
Yalnızca ürünle birlikte verilen şarj adaptörünü kullanın. 
Üniteyi yanıcı nesnelerden uzakta şarj edin ve saklayın. 

Veri katyon Ünitesi için Şarj Adaptörü: 5VDC / 3A 15W
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Notlar  
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Metal and Water Finder 

www.mwf-usa.com
info@mwf-usa.com
+1 ( 708 ) 364 9602

United States of America - illinois

www.mwf-metaldetectors.com
info@mwf-metaldetectors.com
+90 ( 212 ) 222 0946
+90 ( 212 ) 222 0947

Turkey - istanbul


