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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.
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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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Bluetooth: yok

Wifi: yok

Arama sistemi: uzun mesafe algılama sistemi (LDS)

Çalışma işlemcisi: Mikrodenetleyici pic18 

Çalışma frekansı: 1 kHz'den 9 kHz'ye

4AAA piller 1.5 volt / Eşdeğer 6- volt değiştirilebilir

Güç tüketimi: Maksimum tüketim 25 Mah

Pil ömrü: 32 çalışma saati

Şarj cihazı: yok

Ekran tipi: LED Arabirim

Algılamak için uzman: Altın-Gümüş-Bronz-Mağara

Hedefleri Ayrımcılık: Evet

Hedef Seçim Sistemi: Evet, başlangıç aramadan önce hedef türü seçebilir

Derinlik Arama: 10m, derinlik seviyesinde kontrol sistemi ile

Mesafe Arama: 200m, mesafe seviyesinde kontrol sistemi ile

Arama prensibi:
Dijital Frekans Sinyal İşleme (DFSP) / Hedeflerin Elektrostatik 

Alanlarını Alma.

Geribildirim Sonuçları: 
Akustik Uyarılar eşliğinde hedef konuma doğru yönlendirme 

yoluyla.

Güç: 



Teknik Özelliği
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Sesli uyarılar: Evet

Titreşimli uyarı: Evet

Çalışma sıcaklığı: -15 ° C'den 60 ° C'ye

Depolama sıcaklığı: -15 ° C'den 40 ° C'ye

Nem: 
Depolanabilir ve% 90 seviyesinde hava nem oranı derecesinde

çalışabilir.

Ağırlık: Bileşik: Bileşim: 700 gr - poşet içinde ayrılmıştır: 1 kg

Boyutlar: 16X9.5X2.5 cm

 Çanta Boyutları: 20X15X5 cm

Yok
Otomatik akıllı rehberlik 

sistemi: 
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Antenler, özel karakterli ve benzersiz sinyalleri ve arama 

dalgalarını göndermek ve almakla sorumludur.

Telsiz Antenler

Bu tanıtıcıyı cihaz ile birlikte toplar ve teslim eder. Cihazı 

taşımak ve 360 derece döndürme kabiliyetine sahip arama 

sonuçlarını görmek için sokettir.

Kolu kavrama

Spark cihazındaki tam ünite ve ana arama, cihazın 

ayarlanmasından sorumludur ve bu ünite aracılığıyla tam 

arama aramasına bir ek ayarlar.

Ana Kontrol Ünitesi

SPARK
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Başlangıç Aşaması

Arama antenlerini bağlamak için çıkışlar.

Optik ayar arayüzü.

Interface of Derinlik seviyelerinin arayüzü. 

Hedefler arayüzü.

Mesafe seviyelerinin arayüzü.

Kontrol paneli tuşları.
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Ses / titreşim seviyelerini kontrol 
etmek için anahtar.
Bir tarama başlatmak ve hedefleri yüklemek 
için anahtar.
Aydınlatma göstergeleri.

Pil seviyesi göstergeleri.

Seçim tuşları (derinlik, mesafe ve hedef)

Açma / Kapama tuşu.



Cihazın arayüzleri ve bileşenleri
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Arka Ucu
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Bir tarama başlatmak ve hedefleri yüklemek 
için anahtar.

Kulpu sokun.

Pil bölmesi.

Ses çıkışı
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Spark, yol ve hedef karakolda ses seçim sistemi ile geliştirilmiş ve kompakt 
uzaktan algılama sistemi (LDS) üzerinde çalışıyor.

Spark cihazı, altın ve hazinelerin yer altı hedeflerini tespit etmek ve tespit 
etmek için yüksek hassasiyetli frekans dalgalarına sahiptir.
Öneriler, 360 derece açıyla hedefleri uzak mesafeli bir arama ön ucunda 
hassas kontrol ile bulabilir.

Spark cihaz arama derinliği, cihazın kontrol derinliği üzerinde küçük bir 
boyut ve kullanım kolaylığı özellikleri cihazın derin araştırma üzerinde sıkı 
kontrol ile toprak yüzeyinin altında 10m.
Cebinize sığdırabileceğiniz ve rahatlıkla ve kolayca gezinebileceğiniz 
herhangi bir yer, dedektörlerde herhangi bir deneyim veya bilgi sahibi 
olmadan onu kullanabilir.

Hedefler için statik elektrik alanın enerjisini almak için arama frekansı 
dijital sinyal işleme (DFSP) prensibi.

Her türlü arazide, kayalık topraklarda, dağlık, kumlu ve kilde çalışan 
sağlayıcı cihaz otomatik ayar sistemi (ATS).
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Bu elektronik cihaz, metal bulucu teknoloji vericisi ve alıcısı üzerinde çalışır.
Aynı zamanda dalgaları gönderir ve aynı zamanda madeni ve kimyasal etkileşim 
metali kombinasyonuna bağlı olarak mineralleri arama yaparak yeryüzündeki 
manyetik alanların etkilediği yeraltındaki minerallerin varlığından da etkilenir.
Aynı zamanda mineralleri de (elektrik santralleri, geniş tekerler radyo, uydular gibi) 
farklı akımlardan etkilenen toprakla topraktan elde edilen statik elektrik akımları, 
aydınlatma ve bir çok elektrik enerjisi ve statik enerji üretmektedir.
Bu makine, metal dedektörleri benimser ve yeraltı ve metal frekansı aynı zamanda 
metalden oluşan elektrostatik alanlarla cihazdan çıkan dalgaların etkisiyle yeraltını 
hedefler. Cihaz dalgaları, bu alanın büyüklüğünü şişirmeye ve toprak yüzeyinin 
tırmanmasına yardımcı olur, bu da cihazın uzun mesafeden hedefe ulaşmasına 
yardımcı olur, cihaz bir sinyal amplifikasyonu alır ve hedef alana doğru ve doğrudan 
doğruya doğru ilerler.

TOPRAK

Hedef
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Antenleri, çizimde gösterildiği gibi cihazın ön kısmının önündeki yerlere takın.

Taşıyıcı tutamacını, çizimde gösterildiği gibi makinenin altındaki yerine takın.
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Güç anahtarı Ses anahtarı

Pil seviyesi göstergeleri

S PARK

Özellikler ve işlevsellik

Cihazı açmak için açma / kapama tuşunu basılı tutun (saniyeler) ve 
kapatma işlemi için aynı şekilde yaparız.

Seviyeyi değiştirmek için ses seviyesini tuş sesinden aralıklı olarak kontrol 
etmek ve tuşa basmak için.

Cihaz titreşimli uyarı özelliği ile donatılmıştır; Anahtar sesin basın ve basılı 
(üç saniye boyunca) basılı titreşimlerini durdurup kontrol edebilirsiniz.

* Cihaz, tamamlandıktan sonra değişikliğe tabi tutulan dört adet batarya 
(1.5AAA volt) üzerinde çalışır.

Pil seviyesi göstergeleri tamamen doludur, pil dolu ve üç farklı renk iniş 
inen (yeşil, sarı ve kırmızı) ve pilin enerjisinin devreye girmesinden önce 
kırmızı yanıp sönmeye başlar.

Not: Ses, sessiz moda ek olarak beş konuma sahiptir ve 
ayrıca birkaç ses fonksiyonu vardır (tuşların sesleri ve 
arama - arama uyarıları sesleri).
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Arama Ayarları

S PARK

Derinlik seviyeleri

Mesafe seviyeleri

Hedef türü

Hedef anahtarı seç
Tarama anahtarını başlat

Işık göstergeleri

Derinlik seviyesi seçenekleri tuşu
Mesafe seviyesi seçenekleri tuşu

açmak ve kapatmak için cihazı açın.

Hedef tuşa basarak istenen hedef tipini seçin ve optik göstergelerdeki 
değişimin, her bir hedefin üstündeki hedef parçaya özel, özel bir ışık ve 
hedefler (altın, gümüş, bronz ve dalgalar) olduğunu fark edeceksiniz.

Derinlik tuşuna basarak derinlik seviyesini seçin ve derinlik aralığındaki 
değişikliğin birkaç seviye olduğunu ve (1m, 3m, 5m, 7m ve 10m) olduğunu 
fark edeceksiniz.

Mesafe tuşuna basarak aramak için gerekli mesafe seviyesini seçin ve 
arayüz mesafelerinde değişiklik fark edeceksiniz ve birkaç seviye vardır  
(200m, 150m, 50m ve 25m).

Araştırma sürecini başlatmak için tarama tuşuna basın ve optik göstergeler-
in çalışmaya başladığını ve sesli alarmın başladığını fark edeceksiniz ve bu, 
aramayı arama işlemine başlamaya hazır duruma getirecektir.
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Kullanıcı, cihazı taşıyıcı tutamaktan taşımalıdır, böylece cihaz, zeminde 
yataydır ve çizimde gösterildiği gibi toprağa doğru hafifçe eğilir.

Ve sonra sadece cihaz dışındaki dalgalar ve alan için stimülasyon yapın 
ve cihazı sağa çevirin ve sonra yavaşça sola hareket ettirin ve sonra 
elinizi cihaza takın.

Sağa ve sola Hareket Ettirin

sağ

sol

TOPRAK
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Hedef kesişim

  puan

İlk sonuç

kullanıcı

İkinci Sonuç

Üçüncü sonuç kullanıcı

kullanıcı

Onu bulmak için belirlenen hedefi bulursanız. Cihaz bu okuma ve sinyali alacak ve böylece 

cihaz yolunu kendi içinde stabil olan normal yoldan otomatik olarak başka bir yola 

değiştirecek ve bu eğilim hedef lokasyona doğru olacaktır.Ve sonra cihazı aynı yöne yükler.

  Bu arada hedef konumu temizliyoruz ve kurulum hedef konuma doğru sesli alarm 

başlatmaya başlıyor, ardından cihazın başka bir zamanda ve başka bir anda not değiştir 

cihaz yoluna gitmek için ters parkla karşılaşması için cihaza gittiği yöne tamamen 

geçiyoruz. yer ve sürekli sesli alarm başlatma.

Ve sonra cihazı aynı yöne yükler.

  Bu arada hedef konumu temizliyoruz ve kurulum hedef konuma doğru sesli alarmı 

başlatmaya başlıyor. Cihazın, başka bir zamanda ve hedef konumdaki notu değiştir cihaz 

yoluna gitmek için ters parkla karşılaşacağı yöne tamamen geçtiğimizde ve sürekli sesli 

alarm başlatma. Sonra ilk okuma noktasından uzaklaşıyoruz

İlk 10 metreden uzağa doğru başka bir yerde durarak daha sonra tekrar stimülasyon cihazı 

dalgaları işlemini gerçekleştirir ve cihazı ispatlar ve hedefin düpedüz olması halinde cihazın 

okunması için beklerler. Cihazın hedefe doğru gittiğini ve hedefin olduğundan emin olduk. 

ve farklı yönden cihazın okunmasından daha fazlasını alarak hedef yönü doğrulamak için 

bu şekilde birden çok kez yapabiliriz. Ve bir noktada konum ve hedef noktasında 

kesiştiğimiz bütün okumalarımıza dair teorileri fark ettik.



Hedef nasıl bulunur
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Kullanıcı, başlangıç noktası aramasından hedef mesafeyi bilebilir ve tahmin 
edebilir ve mesafe tuşunu basarak mesafe seviyesini değiştirirsek, örneğin bir 
mesafe listesinden mesafe seçeriz. 50metrelik mesafeyi azaltın ve tekrar tuşa 
basmaya başlayınca cihaz arama yapmaya ve önceki adımları yapmaya 
başlar.
  Şu anda cihazı basılı tutun ve eğer okunduğumuzda eğer okunduğumuzdan 
emin olmak için okuma hedefinden uzaklaştıkça 50 metreyi buluyoruz. Ayrıca 
bu ayarları tekrar geri yüklemek ve hedef mesafeyi keskin bir şekilde tahmin 
etmek için daha az olan mesafeyi azaltmak ve hedef konumun yerini bulmak 
için sahneye doğru ilerlemek de mümkündür.

Doğrulamadan sonra hedefin yönünü okuyunuz. Kurulum için anahtar 
taramaya basıyoruz ve hedef konumu teyit ediyoruz. Cihazın hedefe doğru bip 
sesi geldiğini göreceğiz. Ardından cihazı aynı yönde ve normal bir şekilde 
taşıyacağız. Hedef konumun ötesine geçtiğimizde, cihazın normal yoldan 
yönünü değiştirdiğini ve hedef noktasının mevcudiyetini ve hedef noktasının 
varlığını değiştirdiğini fark edeceğiz. Ayrıca, hedef konum için cihazla birlikte 
dönüyoruz ve hedefin üstündeyken yavaşça yürüyeceğiz doğrudan aygıtın sola 
veya sağa dönmeye başlayacağını göreceğiz ve bu da hedef nokta varlığını 
belirlediğimizi gösteriyor.



Not: Hedef konum için izleme sürecine başladığınızda, aygıtın uyarıları ve hedef 
konuma doğru akustik sinyaller ürettiğini fark edeceksiniz, ancak raydan sapma 
ve hedef yönünden çıktığınızı fark ederseniz, bu ses kaybolacak ve başka bir 
ses duyulacaktır. hata modunu gösterir. Ve ışık optik göstergelerinden birini 
sağa ya da sola doğru takip edecek ve hedefe ulaşmak için doğru yolu 
gösterecektir.

sayfa

Aramaya Başla

16

TOPRAK

Hedef

Cihaz raydan çıktı hedef 
noktasının ötesine geçti.
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Cihaz kapanır
Hedef konuma doğru

Yayın biriminin farklı yönleri

Orta hız

Bu mesafe hedefin derinliğine eşittir
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Hedef derinliği nasıl belirlenir

-Hedefin derinliğini belirleme yöntemi:

 Hedefin noktasını onayladıktan sonra, arama mesafesini en düşük seviyeye indiririz ve

 aramanın derinliğini en yüksek seviyeye çıkarırız ve çalışma adımlarını tamamlarız ve hedefin

 yukarısında belirtilen tespit ünitesinde dururuz ve ünite hedef konumu dolana kadar ve bu

 mesafeden kaynaklanan mesafeyi ölçene kadar iletim ünitesinin orta bir hızında dururuz.

Hedef konumun hedefi, hedefin derinliğidir

Aramaya Başla
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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


