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KULLANIM KILAVUZU

NAVVY’S Kullanım Kılavuzu, yeral�ndaki 
çeşitli su türlerinin nerede olduğunu 
tespit etmek için en son cihaz.



İÇİNDEKİLER

قراءة دليل االستخدام
جيد� قبل بدأ البحث .

Sayfa 1

İçindekiler

Teknik özellikler

Önemli uyarılar

Ana ünite

Cihaz parçaları

Cihaz kurulum ve çalışma

sayfa 1

sayfa 2

sayfa 3

sayfa 5

sayfa 6

sayfa 7

Uzun menzilli konum belirleme sistemi sayfa 11

Şarj sayfa 20

Notlar sayfa 22

 Metal and Water Finder

NAVVY



Önemli Uyarılar

2الصفحة رقم

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

page 2 Sayfa 2
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Teknik Özellikler

Arama sistemi : Yeraltı suyu arıyor

Arama prensibi : 
Suyun yeri hakkında uzun menzilli yer tespit sistemiyle enerji seviyelerini

tespit etmek 

İşletim sistemi :  ARM & MICROCONTLLER PIC18

İşleme türü :
Su varlığı alanı etrafında oluşan enerji seviyelerinin işlenmesi LRL

Maksimum derinlik : 500 m

Maksimum mesafe : 2000 m

yokWİFİ:

Sesli uyarılar : Evet

Titreşim uyarıları : evet

Güç :

Evet, işaretçiler ve uyarılarlaOtomatik aramasis-
temi :

Pil ömrü : 6 çalışma saati

Şarj :  2000mA/9v  3  saat Tam şarj için

Display

Görüntü:

   2000mA/3.7v iki pil lityum iyon 3.7v/2000mA

TFT ekran 3.4 inc65.536

Sayfa 3

48MHz işleme hızı  CDMA GPU Renkli
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الوزن:

ا�بعاد: 

Depolama sıcaklığı :

Nem:

Boyutları birleştirin:

Kasa boyutları :

Ağırlık :

%90 Hava nem oranı seviyesinde depolanabilir ve çalışabilir

1.25Kg kasa ile birlikte

27x25x9cm

22x5x4.5cm

Teknik Özellikler

Sayfa 4
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Taşı düğmesi

Ana birim

Güç düğmesi  1 6

2

3

Enter düğmesi  

Geri düğmesi  .2

Alıcı-verici anten  

7 Kavrama  

8 Şarj soketi  

9 Pil kutusu  4
Ekran  5

Ana Birim

8

9

Sayfa 5
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Cihaz Parçaları

Antenleri Gönderme ve  Alma

tutamak 

şarj cihazı 

Ana Ünite

Sayfa 6

Arama ve kontrolün yönetilmesinden sorumlu birimdir.
Ekli birimler ve buradan çıkarılan verilerin işlenmesi,ekranda 
gösterme ve gelişmiş etkileşimli programlar ve sistemler yer alır.

Dalgaları geri iletmek ve almak için iki yüksek hassasiyetli 
radyo anteni ile iletilen dalgalarla hedefi bulur

Serbest hareket eden bir tutamak, cihazın bir doğrudan kolayca
  eksenel hareket etmesini sağlar

Cihaz pilini şarj etmek için elektrikli şarj cihazı
Değerler: Giriş: 100-240VAC / 50-60Hz / 0.4 amps
Çıkış: 9 volts AC / 2 amp / 15 Watt.
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Cihaz Kurulum Ve Çalışma

Güç anahtarına uzun basarak cihazı açın

 Hareket düğmesiyle aralarında geçiş yaparak dili seçtiğinizde ve onay düğmesine basarak

istenen dili seçin

Önyükleme arayüzü ve ardından cihazın ilk kullanımı için dil seçim arayüzü gösterilecektir

Sayfa 7

Ana üniteyi kurun ve üzerinde çalışın



 Ayarlar simgesini seçip enter düğmesine bastığınızda, bir ayar arayüzümüz var.Bu, cihazı

 sıfırlamamızı sağlar. Ayarlar arayüzü, her ikisini birden ayarlamak için seçenekler içerir.Parlaklık

ve sesin yanı sıra cihazın dili şeklinde

 Ana arayüzde iki simge vardır.Cihazın ayarlarına ek olarak arama sistemini ve ayarlarını seçmek için

 tüm arayüzlerde bulunan pil şarj seviyesini gösteren gösterge, simgeler arasında geçiş yapan taşıma

düğmesine basarak, seçeneklerden birini onaylamak için giriş onay düğmesine basıyoruz

Cihaz Kurulum Ve Çalışma

Ayar simgesini seçtiğinizde

 Parlaklık ayarı: Parlaklık simgesinde seçildiğinde, ekranın değeri parlaklık değerini buna göre

 değiştirmek için Enter düğmesine basılarak parlaklık değiştirilir.                                ‘e kadar on

parlaklık seviyesi mevcuttur

10% dan 100%

Sayfa 8
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 Dil ayarları: Dili değiştirmek için dil simgesini seçerken, dil arayüzüne geçmek için giriş düğmesi

 cihaz şunları içerir: dört dil İngilizce, Türkçe, İspanyol ve Arapçadır. Bu diller arasında geçiş, taşıma

düğmesiyle yapılır.Bir dili onaylamak için ENTER düğmesine basın

Ayarlar arayüzüne dönmek için Geri düğmesine basın

 Ses Ayarı: Ses simgesi seçildiğinde, ses düğmesine basılarak değiştirilir.Ses seviyesini beş ses

 seviyesine göre değiştirmek için Enter düğmesi,sessiz modu veya titreşim modu, ses simgesini

seçerek titreşim modunu kapatabilirsiniz.Daha sonra giriş düğmesine uzun basın

Cihaz Kurulum Ve Çalışma

Sayfa 9
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Cihaz Kurulum Ve Çalışma

Sayfa 10

 Arama simgesi seçildiğinde ve onay düğmesine basıldığında, arama sistemi arayüzü gezinmeyi

kullanarak arama parametrelerini belirlemek için gezinmenin gerçekleştirildiği yerde görüntüle-

 nir.Başlangıçta aranacak hedef türü düğmesi mevcut hedefler arasından belirlenir. (tümü türleri -

 doğal su - maden suyu - tuzlu su) Enter düğmesine basarak aynı şekilde mesafe ve derinlik belirlenir.

Aramaya başlamadan önce, cihazın kurulumunu ve donanımını yapıyoruz
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1

Uzun Mesafe Yer Belirleme Sistemi

2 Teleskopik anteni ana üniteye bağlayın

Sinyal güçlendirici anteni ana üniteye bağlayın  

3 Tutamağı ana üniteye bağlayın

Kurulum

Sayfa 11
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 Bu sistem iletim ve alım teknolojisi üzerinde çalışır, dalgaları gönderir ve alır.Aynı zamanda frekanslı

 bir sinyal göndererek hedefi türüne göre arar.Su türüne göre değişen kendi kendine soğurma

 frekansına karşılık gelir. su molekülleri türüne göre elektrik sinyalini emer (nemlendirir) dolayısıyla

alınan sinyal gücü suyun varlığını ortaya çıkarır

 Bu cihaz, dalgaların etkisi ile yeraltı suyunun denizden dışarıya doğru algılanmasına dayanır.Cihazın

 zemin altında su bulunması sonucu çevresinde oluşan statik elektrik alanları, cihazın dalgaları bu

 alanların boyutunu büyütmek ve yüzeyine yükselmek için cihazın uzun mesafelerden suyu tespit

 etmesine yardımcı olan toprak, cihazda bu sinyali güçlendirir.Ekrandaki işaretçiler otomatik olarak

hedef konumu doğrudan ve doğru bir şekilde hedefe yönlendirir

Toprak

Yeraltı suyu

Sistemin Çalışma Prensibi

Sayfa 12
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 Ana üniteyi hazırladıktan ve ekleri taktıktan sonra ana ünite açılmalıdır.Arama simgesinin

 seçilmesi ve arama ayarları arayüzünün görünmesi için Enter tuşuna basın resimlerde

gösterildiği gibi

Sayfa 13

Arama sistemiyle nasıl çalışılır

      Arama sisteminin arayüzü, aşağıda belirtilen arama ayarlarını içerir
Hedef: mevcut hede�er “tüm türler - doğal su - maden suyu - tuzlu su 

Cihazı Arama Yapmak İçin Ayarlayın

* Mesafe: Her yönde arama mesafesi: (100 m - 250 m - 500 m - 750 m - 1000 m - 1500 m - 2000 m).

* Derinlik: Aranacak hede�n derinliği: (25 m - 50 m - 100 m - 150 m -250 m - 350 m-500 m).

NAVVY
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 Arama ayarlarını seçtikten sonra bittiğinde, Aramaya Başla butonuna tıklayarak

 gidiyoruz.Ana ünitedeki Gezinme düğmesi, Aramayı Başlat simgesinin etrafında bir çerçeve

oluşturacaktır

Ardından arama sürecini başlatmak için Enter butonuna basıyoruz 

Sayfa 14

Cihazı Arama Yapmak İçin Ayarlayın

Hareket yönünü gösteren pusula hareketine dikkat edin

 Cihaz yeraltı suyunun varlığı için bir site tespit ettiğinde, cihazın su konumu için doğru bir

 izleme sürecini başlatmak üzere su konumunun  yoluna yönlendirilir. Suyun yeri ve yolunu

bulmak için, MOVE tuşuna basıyoruz

NAVVY



 Kullanıcı cihazı sola kaydırdığında, arama yolunun düzeltilmesi su, sağa veya sola düzeltici

göstergeler alınarak gösterilir

Sayfa 15

Doğru yol

Aramayı duraklatabilir ve devam ettirebilir, ekli sayfadaki modül arama ayarlarını değiştirebilirsiniz

Cihazı Arama Yapmak İçin AyarlayınNAVVY



Toprak

 Kullanıcı, yüzünü tutacak boyunca zemine yatay ve hafifçe taşımalıdır.Çizimde gösterildiği gibi
toprağa doğru eğimli şekilde

 Ardından, cihazı elle hareket ettirdiğimiz cihazdan dalgaları ve alanları uyarıyoruz.Yavaşça cihazı
tutan eli takın sağa ve sola hareket ettirin

Ekli Birimi Aramak İçin Ayarlayın

Sayfa 16

Sağa ve sola hareket edin

sol

Sağ
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 Hedef bulunursa, cihaz otomatik olarak değiştirilerek hedefin bulunduğu normal yoldan bir okuma ve

 sinyali alacaktır.Bu yön hedefin yönüdür.Konum ve cihaz aynı yönde kurulur. Hedef konumu tarayın ve

 kurun.Kullanıcı cihazı saptığında cihazın başladığını not etmek için (Taşı) tuşuna tekrar basarak hedefin

 yönünden ve hedefe doğru arama yolunun düzeltilmesini sağlar.Düzeltici göstergeleri sola veya sağa

 alıp sesli uyarının başlatılmasıyla tamamen cihazın yönlendirildiği yönü fark etmek için karşı park

 noktasına çevirin.Cihazın tekrar yönünün değişmesi ve hedef konuma sürekli alarm verilmesi ve

 kurulumu bitirmek için taşıma tuşuna tekrar basın, ardından ilk okuma noktasından yanlamasına ve ilk

 metre cihazın dalgalarının tekrar 10 noktadan uzakta başka bir yerde durma işlemini yapıyoruz

 uyarılması ve cihazı kurup okumayı bekleyin.Hedef emin yine aynı siteye gidecek, taşıma tuşuna

 basarak okumayı yeniden kuruyoruz ve hedefin varlığını teyit ettik ve bu yöntemi bir kereden fazla

 yapmak mümkün.Hedefin yönünün doğru olduğundan emin olmak için, cihaz farklı noktalardan ve

teorik olarak yaptığımız tüm okumaların bir nokta ile kesilmiş bu bir yer ve hedef noktadır

Hedef Kesişim noktası

ilk okuma

Kullanıcı

ikinci okuma

üçüncü okuma Kullanıcı

Kullanıcı

 Kullanıcı, aramanın başlangıç noktasından hedefin mesafesini bilebilir ve tahmin edebilir.Mesafe seviyesini
 değiştirebilir; örneğin mesafeler listesinden bir mesafe seçeriz.500 metrelik arama mesafesinin başında
 seçmiş olsaydık mesafeyi 250 metreye indirdik.Sonra (Enter) tuşuna tekrar basın ve cihaz aramaya ve önceki
 adımları yapmaya başlar.Cihazı tutuyoruz ve bildiğimiz hedefi okursak okumayı bekliyoruz.Hedefin arama
 noktasından uzaklığı 250 metredir. Bu ayarların yeniden yapılması da mümkündür. Hedeften sonra daha iyi
tahmin etmek için mesafeyi azaltın.Sonra bir meydan okuma D hedef site konumuna geçiyoruz

Sayfa 17

Cihazı Arama Yapmak İçin AyarlayınNAVVY



Cihaz, hedef noktayı aştıktan 
sonra rotayı kapatır

Toprak

Su

Su nasıl bulunur
İlk önce kullanıcı antenleri yere doğru hafifçe çevirmelidir 

 Suyun varlığının yönünün birden fazla okumasını onayladıktan sonra hareket tuşuna basıyoruz.Hedef yolu
 kurmak için buton ve aynı yönde cihazı taşımak için normal yürüyoruz.Bu sırada cihazın, yürüyüşün
 göstergeye doğru yolda olduğunu belirten uyarılar yayınlaması.Bu bizim ulaşana kadar doğru yola
 dönmek için evrişimin yönünü gösteren bir oktur.Su bölgesini atladığımız noktada  cihazın otomatik olarak
 değiştiğini fark edeceğiz.Doğal yolundan suyun konumuna ve noktasına geri dönme yönünde cihazı ile su
 konumuna dönün. Yavaş yürüyoruz ve su sitenin üzerinde cihazın direkt olduğunda sola ve sağa dönmeye
başlayacağını göreceğiz bu da bizim suyun noktasını belirlediğimizi gösterir

Sayfa 18
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cihaz yolu

Kullanıcı

cihaz yolu

Kullanıcı

ci
ha

z 
yo

lu

Kullanıcı

cihaz yolu

Kullanıcı

Su

 Kullanıcı ana menüye dönerek ve aramayı ayarlayarak hedefin yaklaşık derinliğini bilebilir.Ayarları yeniden yapın
 ve derinlik listesi aracılığıyla derinlik seviyesini değiştirin, örneğin, ilk derinlik yaklaşık 250  metre derinlik
 seviyesini seçtiğimiz 100'e düşürüyoruz.Cihazı ölçün, tutun ve hedef konumu okuma  varsa 20 hedef konumu
 okumayı bekleyin.Metre ve hedef sitenin 100'ünü azaltmak için bu işlemi yapıyoruz, burada derinliğin
.olabileceğini bilin.Hedefin 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

Sayfa 19
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 Şarj

 Cihazı şarj etmeye koyduğunuzda, şarj ekranı periyodik olarak artan ve pil seviyesinin yüzdesini

 gösterir.Pili on saniye şarj edin ve ardından cihazı kapatın, pil şarj seviyesini görebilirsiniz.Üç

 düğmeden birine basılarak şarj işlemi (Enter - Geri - Taşı) ekran şarj seviyesini beş saniye

 gösterir ve ardından cihazı kapatır. Pil ne zaman full dolu ise ekran dolu pilin içinde doğru bir

gösterge gösteriyor

 Pil şarjı bittiğinde, pil ekranı gösterildiği gibi görünür.Pil görüntüsü kırmızı yanıp sönüyor ve

sesli bir uyarı verir

Sayfa 20
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 Çalışma sırasında pilin şarjının ne kadar dolu olduğunu gösteren dört durum vardır.Boştan doluya

kadar farklı renkler (kırmızı - turuncu - sarı - yeşil) çizimde gösterildiği gibi

 Uyarılar

Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanın

Cihazı ve şarj cihazını yanıcı malzemelerden uzakta güvenli bir yerde saklayın

 Cihazı kullanmayı bitirdikten sonra veya daha önce cihazı kapattığınızdan saklamak
için emin olun

Şarj işlemi  bittikten sonra şarj cihazını cihazda bağlı tutmayın

Şarj

Sayfa 21
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Notes

Sayfa 22
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