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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

2

UYARI

sayfa

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
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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 ve ARM7

Çalışma frekansı: 50 MHz

7.4v 3000mAh / çıkış 12v

Güç tüketimi: Maksimum tüketim 350 MA

Pil ömrü: 8 çalışma saati

Şarj cihazı: 5,1 volt 3 amp / Şarj Süresi 3 saat

Ekran tipi: TFT Renkli Monitör 4.3 ”, 65536 Renkli, 48MHz CDMA GPU

Algılamak için uzman: Altın

Hedefleri Ayrımcılık: Evet, sadece altın algılar

Hedef Seçim Sistemi: Yok

Derinlik Arama: 50 M

Mesafe Arama: 100 M

Arama prensibi: Alınan Sinyal İyonik Radyasyonun İşlenmesi

Geribildirim Sonuçları: 
Grafik radar verileri, akustik, osiloskop ve sinyal gücü ve 

titreşim uyarıları göstergeleri.

Güç:

sayfa



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: 1 kg - torbanın içinde ayrılmıştır: 3 kg

19X13X5.5 cm

40X33X17 cm

 Evet, hedefin yolunu ve yönünü bulmak için grafiksel arayüz ve

Akustik komutlar

 Depolanabilir ve% 90 seviyesinde hava nem oranı derecesinde

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 sağ tarafındaki kulaklık jakı ile iletişim kurması gerekiyor.

kulaklık:

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

Şarj cihazı:

Cihaz parçaları
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1

1

2

3

5

Sensörü bağlamak için soket

Aç/Kapa anahtarı

3 Ekranı görüntüle

4 Şarj cihazının soketi

5 Kulaklıkların soketi

42

Cihaz arayüzleri ve bileşenleri
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1

1

2

Radar sensörünü cihazın ana 

ünitesinin ön tarafındaki sokete 

bağlayın.

2Radar sensörünü ana üniteden 

ayırdığınız zaman lütfen aşağıdaki 

resimde gösterildiği gibi 

Güçlendirme tuşuna bastığınızdan 

emin olun.

Cihaz montajı
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Cihazı kullanmaya başlamak için: önce ana ünitenin sağ tarafında bulabileceğiniz güç 
tuşuna basın.
Başlangıçta cihaz bize karşılama ekranını ve ardından cihaz adı ekranını gösterecek.

AÇIK 
KAPALIkey

Anahtar

Kurulum sihirbazı
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Bu ayarları, cihazın ana ekranındaki ayarlar listesine taşıyarak daha sonra 

değiştirebilirsiniz.

Gerekli parametreleri seçtikten sonra, cihaz ana cihaz ekranına hareket 

edecektir.

Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda, cihazdan aşağıdaki gibi birincil ve standart parametrelerinden 
bazılarını seçmesi istenecektir:
-Zaman
-Dil
-Cihazı nerede kullanmak istiyorsunuz (eski alanlar-dağlık alanlar-çöl alanları-araba ile arama)

Not: 

Cihazın radar sensörü ile bağlı olmaması durumunda, ekrandaki radar arayüzü gri ve 

etkisiz olacaktır.

Not:

Kurulum sihirbazı
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Arama Modunu Seç                     

Eski Evler

Dağ

Zamanı Ayarla              Dil Seçin

ÇÖl

Araba
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Cihaz ayarları ekranına girmek için aşağıdaki gibi çeşitli seçenekler içeren ana 

ayarlar ekranına geçmek için ekranın üst kısmındaki ayarlar simgesine tıklayın.

Kurulum sihirbazı

Page 10

Ayarlar

Parlaklık                                 SesParlaklık                                 

Dil                                            

Hakkında                               

Zaman

Sıfırlamak
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Ses ayarları: ses seviyesini, titreşim özelliğini devreye sokma veya devre dışı 
bırakma olasılığı ile ayarlamanızı sağlar.

Parlaklık: Bu seçenek ekran parlaklığını değiştirmenizi sağlar.

Kurulum sihirbazı
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SesParlaklık                                 

Ayarlar
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Zaman: Bu seçenek, cihazdaki saati değiştirmenizi sağlar.

Dil: Bu seçenek, cihaz dilini değiştirmenizi sağlar.

Kurulum sihirbazı
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Sıfırla: cihazı fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Hakkında: Bu seçeneğe tıkladığınızda cihaz, cihazın üreticisi ve cihazın serbest 
kalma süresi hakkında bilgi içeren bir ekran gösterecektir.

Kurulum sihirbazı
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Sıfırla

cihaz yeniden başlatılacak, 

onaylamak için ok tuşuna basın

Hakkında

Altın Radar

yazılım versiyonu 
Donanım Sürümü 
Üretici �rma 
Model 

v2.0.9
v2.1.0
MWF Dedektörleri
Altın Radar
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Aygıtı resimde gösterildiği gibi yere paralel olarak taşıyın.

Aramayı kuzeyden güneye doğru başlatmanız gerekir, yani cihazı taşıyan kişi 
beklenen hede�n kuzey tarafında durmalıdır.

Gerekli ayarları seçtikten sonra, cihaz arama işlemini başlatmaya hazır olur.

Toprak

KuzeyGüney

Aramaya Başlamak
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Cihaz hedef bölgeyi bulduğunda, imleci radar ekranında hedef konuma doğru 
kuracak ve radarda bir noktaya hede�n nerede olduğunu netleştirecektir.

Doğru yönde durduğumuzdan ve cihazı önceki iki adımda açıklandığı gibi 
düzgün bir şekilde taşıdığından emin olduktan sonra.

Siteyi taramak için cihazı 180 derece hareket ettiririz.

Toprak

KuzeyGüney

Siteyi tam olarak taramak için sağa ve sola ilerleyin

Sağ

Sol

°180

Aramaya Başlamak
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Radar sensörüne bağlanmadan cihazda radar arayüzü gri ve etkisiz olacaktır.
Radar sensörünü bağladıktan sonra radar arayüzü aktif olacak ve radar sensörleri süreci 
başlatacaktır.

Not: 

3. adımı tekrarlayın ve hedef noktasına doğru ilerleyin ve hedef noktasının radar 

göstergesinde hareket edeceğini göreceğiz.

Noktayı ekrandaki radar göstergesinin ortasına gelene kadar tekrarlayın.

Bu durumda, kullanıcı resimde gösterildiği gibi hedef sitede duruyor demektir.

Aramaya Başlamak
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TOPRAK

GÜNEYKUZEY

HEDEF

Hedef noktayı seçtikten sonra, toprağın altındaki hede�n ne kadar derin olduğunu 

belirlememiz gerekiyor ve bu, aşağıdaki adımlarla gerçekleştiriliyor:

-Ekrandaki seçeneği (derinliği belirle) seçin.

-Bir ekran belirecektir Resimde gösterildiği gibi hede�n derinliğini belirlemek için 

bazı talimatları ekleyin.

Aramaya Başlamak
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TOPRAK
Toprağın altındaki hedef derinliğin miktarı

kuzeyinde

Doğubatı

güney

HEDEF

-Talimatları okuduktan ve başlat düğmesine bastıktan sonra, cihazı taşıyın ve radar 

sensörü toprağının yönünü yönlendirin ve gösterildiği gibi dört yönden birine 

doğru yürün.

Aramaya Başlamak
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Derinliği hesaplamaya ve derinlik ekranına ilerlemeye başladığınızda, Ekranda 

ölçek varlığını not edin, Bant hedef noktasının mevcudiyetinde boştur ve dört 

yönden birinde hedeften uzaklaştıkça doldurulur.

Ölçüm cihazı dolduğunda, hedef ile şeridin dolu olduğu nokta arasındaki mesafeyi 

ölçeriz, sonra çizimde gösterildiği gibi hedef miktarın derinliği toprağın altındadır.           

Aramaya Başlamak
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Derinliği belirledikten sonra arama işlemini bitirdik.

Tercihen emin bir derinlik değeri elde etmek için dört yönün bir derinlik ölçümü 
yapın.

Not:

TOPRAK

Toprağın altındaki hedef derinliğin miktarı

MESAFE

HEDEF

Aramaya Başlamak
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Uyarılar

-Sadece cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanın ve başkalarını kullanmayın.

-Şarj cihazını yanan malzemeden uzakta güvenli bir yerde saklayın

-Cihazın kullanımının tamamlanmasından sonra veya depolamadan önce güç anahtarının 
kapatıldığından emin olun.

-Nakliye bittikten sonra bip sesi çıkartmak için güç şalterinin kapanmasını sağlayın.

-Çalışırken pilin bitmesi durumunda, makine ekrana ek olarak bir uyarı mesajı gönderir ve ardından 
ekran otomatik olarak uyarılır, böylece daha uzun pil ömrü sağlamak için güç düğmesini 
kapattığınızdan emin olun.

Cihazın çalıştığı durumlarda şarj cihazını 
cihazla birlikte taktığınızda, ekranın 
üstündeki batarya notu şeklini mavi renge 
ve aşağıdaki resimde olduğu gibi elektrik 
prizinin çıkmasına

-1Şarj cihazını cihaz ile bağladığınızda, 
cihazın çalışmadığı durumda.

-2işletim faydalarının bir ses versiyonu
  Bir uyarının şarj işlemini başlatmak için 
anahtar olmalıdır.

-3Güç düğmesine bastıktan sonra, pilin şarj 
işleminde 15 saniye boyunca bulunduğu 
belirir ve ardından ekran ayrılır ve nakliye 
işlemi devam eder.

Şarj Durumları

Cihaz çalışırken şarj oluyorŞarj Durumu Yangın söndürme cihazı

Şarj Bilgisi
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Şarj Bilgisi
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cihazın çalışmadığı durumda 

 Şarj cihazını cihaz ile bağladığınızda



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


