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Kullanımkılavuzu

WF 303 GH Kullanım kılavuzu, Farklı türlerdeki yer 
altı sularının yerlerini tespit etmek için en yeni cihaz.



İçindekiler

قراءة دليل االستخدام
جيد� قبل بدأ البحث .

sayfa 1

İçindekiler

Teknik Özellikler

Güvenlik Bilgileri

Ana ünite

Cihaz Parçaları

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması

Jeofizik ������

sayfa 1

sayfa 2

sayfa 3

sayfa 5

sayfa 7

sayfa 8

sayfa 14

Uzun Menzilli Konum Belirleme ������� sayfa 26

Şarj sayfa 40

Notlar sayfa 42

Ekli Birim sayfa 6

 Metal and Water Finder

WF 303 GH



Güvenlik Bilgisi

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.
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Teknik Özellikler

Arama Sistemi: Yeraltı suyu aranıyor

Arama prensibi: 

toprak elektriksel direnç seviyelerinin otomatik ölçümü

su konumlarının belirlenmesi için jeofizik sistem ve enerji seviyelerini

tespit etmek için uzun menzilli yer tespit sistemi suyun yeri hakkında 

arama yapar

Çalışma İşlemcisi :  ARM & MICROCONTLLER PIC18

İşletme Türü:
 Elektriksel direnç seviyelerini ölçmek ve işlemek için sistem ve polar

 aggregations (IP) otomatik tarama su varlığı alanı etrafında oluşan

enerji seviyelerinin işlenmesi LRL

Maksimum Derinlik: 800 m

Maksimum Mesafe: 2000 m

EvetWi� :

Sesli Uyarılar: Evet

Titreşim Uyarıları: Evet

Güç:

Evet, işaretçiler ve uyarılarlaOtomatik Akıllı 
Rehberlik Sistemi:

Pil Ömrü: 6 çalışma saati

Şarj:  2000mA/13v    Üç saati  Tam şarj için

Display

Ekran:

Üç hücreli lityum iyon

 Güç çıkışı

3.7v/3000mA

11.1 volts

TFT ekran 3.4 inch

WF 303 GH
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الوزن:

ا�بعاد: 

Depolama Sıcaklığı:

Nem:

Boyutlar:

Kasa Boyutları:

Ağırlık:

%90 nem oranında saklayın ve çalıştırın

9.25KG kasa ile birlikte

37x47x23cm

20x26.5x6cm

Teknik Özellikler
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Ana ÜniteWF 303 GH

Ana Ünite

Güç düğmesi  1

2

3

Taşı düğmesi  7
Enter düğmesi  

58 Ekran

Zemin transmiteri

Geri düğmesi  

Şarj soketi

4

Prob soketi

5

6

Kablosuz bağlantı için anten9

8

9

7

1 2 3 4 5 6
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Hareket düğmesi  

Ekli Birim

Başlat düğmesi  1 6

2

3

Enter düğmesi

Geri düğmesi  .2

Alıcı-verici anten

7 Kavrama

8 Şarj soketi

9 Pil kutusu4
Ekran  5

Ekli BirimWF 303 GH

7

2

5

4

1

3

6
8

9
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 En iyi paslanmaz çelikten yapılmıştır.Güçlü güç konektörü, paslanmaz
 toprağa yerleştirilir, okumak ve analiz etmek için kablolarla bağlanırlar.
 Ölçüm işlemi için toprak direnci değerlerindeki değişiklikler dört sonda
 arasındaki araştırma alanında yapılır

Cihaz ParçalarıWF 303 GH

 Dört Prob

Bağlı birimle iletişim kurar

Wi� Anteni

 Çalışmayı kolaylaştırmak için dinamik olarak tasarlanmış kasnaklar ve dort
 en iyi güç iletkenliği kalitesi, bu kabloları birbirine bağlar.Bağlantılı cihazdan
 çıkan enerji çıkışlarının her probu toprağa bağlı sondaların bir sondasına,etki
eder

Dört Elektrik Teli Bobini

Jeo�zik Sistem Sensörlerini Bağlayan Teller

Elektrik kabloları

Ana Ünite Şarj Cihazı

Cihaz pilini şarj etmek için elektrikli şarj cihazıamper
Değerler: Giriş :100-240VAC / 50-60Hz / 0.4 
Çıkış :9 volt AC / 2 amp / 15 Watt.

.

.

.
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Cihaz ParçalarıWF 303 GH

 İletim ve alımdan sorumlu bir teleskopik antendir.Özel arama dalgalarıyla
doğadaki sinyalleri tespiteder

Ekli ünite için alıcı-verici anten

 Serbest hareket eden tutamak, cihazın dairesel harekete sahip olmasını
sa�lar

Ekli ünite için tutamak

Ekli ünite şarj cihazı

Cihaz pilini şarj etmek için elektrikli şarj cihazıamper
Değerler: Giriş :100-240VAC / 50-60Hz / 0.4 
Çıkış :9 volt AC / 2 amp / 15 Watt.

Zemin Taransmiteri

Girişinde kullanılır ve ana cihaza bağlanır.Uzun menzilli arama sistemi (LRL) üzerinde
çalışmayı seçerken toprağa verilen sinyali güçlendirir 
Aynı zamanda gürültü sinyallerini de bastırır

sayfa 8



Ana Ünite Kurulumu ve ÇalıştırılmasıWF 303 GH

Güç anahtarına uzun basarak cihazı açın

 Ana arayüz ekranında hareket düğmesiyle aralarında geçiş yaparak dili seçin  ve onay

düğmesine basın

Ön yükleme arayüzü ve ardından cihazın ilk kullanımı için dil seçim arayüzü gösterilecektir

sayfa 9

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması



WF 303 GH

Ana arayüzde iki simge vardır

 Arama cihazın ayarlarına ek olarak arama sistemini ve ayarları seçmek için tüm arayüzlerde bulunan

 pil şarj seviyesini gösteren gösterge, simgeler arasında geçiş yapıyor hareket düğmesine basarak,

seçeneklerden birini onaylamak için giriş  onay düğmesine basıyoruz

Arama simgesini seçtiğimizde

Arama simgesini seçtiğimizde

sayfa 10

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması
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WF 303 GH

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

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

ve sesin yanı sıra cihazın dil seçeneği

 Ses Ayarı: Ses simgesi seçildiğinde, ses düğmesine basılarak değiştirilir.Ses seviyesi       ses 

seviyesine göre değişir

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması

sayfa 11

 Parlaklık ayarı: Parlaklık simgesi seçildiğinde, ekrandaki değerlerden birini seçip enter tuşuna

bastığınızda parlaklık değişir.                                     kadar on parlaklık seviyesi vardır% 10'dan% 100'e 

11
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WF 303 GH

  Dil ayarları: Dili değiştirmek için dil simgesini seçerken,dil arayüzüne geldiğinizde  giriş düğmesi

 şunları içerir:dört dil İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça.Bu diller arasında geçiş, taşıma

düğmesiyle yapılır.Bir dili onaylamak için ENTER düğmesine tıklayın

Ayarlar arayüzüne dönmek için geri düğmesine basın

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması

sayfa 12

 Arama simgesinden onay düğmesine bastığınızda sistem arayüzüne çıkacaktır, cihaz iki arama

 sistemi içerir.Jeofizik arama sistemi - elde taşınabilir LRL arama sistemi hareket  düğmesine basarak

 ve ikisinden birini seçerek iki sistem arasında geçiş yapabilir.Enter düğmesine basarak seçiminizi

yapabilirsiniz.Üzerinde çalışılacak sistemi seçin ve ENTER düğmesine basın



WF 303 GH

Uzun Menzilli Yer Belirleme sisteminde seçildiğinde

Jeofizik arama sisteminde seçildiğinde

Ana Ünite Kurulumu ve Çalıştırılması
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Jeo�zik Sistem



 Bağlantı kablolarını şemada gösterildiği gibi cihaza bağlayın ve bunları  
ağ cımbızıyla topraklama bağlantı sensörlerine bağlayın

1

KurulumWF 303 GH

1

Jeo�zik Araştırma Sistemi

1
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  Dört toprak iletkenlik probunu toprağa bağlayın ve dağıtın  kare şeklinde
 mesafeye bağlı olarak, tercihen eşit uzunluklarda ve diyagramda gösterildiği
gibi taramak istediğiniz alanda

WF 303 GH

 Zemin kuru olduğunda tercih edilir.Probu koymak istediğiniz yeri suyla
nemlendirmek ölçüm sürecini kolaylaştırır ve doğruluğunu artırır

NOT

3

21

4

Kurulum
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 Jeofizik arama sistemi seçerken, aşağıdakiler için yararlı olan bir tavsiye arayüzüne sahibiz.Doğru

arama sonuçları almak için arama sürecindeki kullanıcı talimatlarını,lütfen okuyun ve uygulayın

 Her iki yeraltı suyu arama yöntemi de, ancak gelişmiş arama yöntemi ile, sonuçlar, aramanın

 sonunda ayrıntılı olarak sunulur ve cihaz, okunan verileri gelişmiş bir algoritma ile işledikten

 sonra en iyi sonucu belirler. Her yöntem üzerinde ayrı ayrı çalışacağız. Önce doğrudan bir

arama ile başlayacağız

 İpuçlarını okuduktan sonra, doğrudan arama ve gelişmiş tarama aramasının simgelerini içeren

.jeofizik sistemin ana arama arayüzüne gitmek için Enter düğmesine basıyoruz

Probları mümkün olan en geni� alana yerle�tirin

Problar arasındaki mesafenin e�it oldu�undan emin olun

Zemin kuru ise, prob yerini suyla ıslatın

�� � � �� � � �� � � � � � � �
� � � � � � � � ş � � � � � � � � �

İpuçlar

Arama kurulumu
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 Elektrotların bağlı olmaması durumunda, arama ekranının ortasında elektrotların bağlı olduğunu

.belirten bir mesaj belirir

Canli arama

Not

Tüm elektrotların bağlı olduğundan emin olun

Doğrudan arama simgesini seçip basıyoruz

Probların bağlı 
olduğundan emin olun

sayfa 18
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 Problar bağlıysa, arama işlemi düzenli olarak otomatik olarak başlar.Problar arasındaki

okumalar

 Başlangıçta toprak direnci değeri, birinci ve ikinci sondalar arasında okunur. Böylece cihaz,

 aradaki mesafe içindeki su türünü belirlemeye ek olarak suyun varlığını göstermek için gelişmiş

analiz algoritmalarına göre bu okumaları problar ile analiz eder

Yeraltı suyu bulunmazsa, bir X görünür

Değerleri okuyup analiz ettikten sonra, işlemin tamamlandığına dair bir gösterge göreceksiniz

Araştırma sürecinin ilk aşaması ekranın sol tarafında, içinde bulunan su türü gösterilir

Tatlı su, tuzlu su ve maden suyun durumu şeklinde

Arama kurulumu

sayfa 19

Jeofizik Canlı Arama

Jeofizik Canlı Arama

Jeofizik Canlı Arama



Problar arasındaki arama, diyagramda gösterildiği gibi ekranda görünecektir

Dört prob arasındaki sonuçları analiz etme süreci

 NOT: Lütfen elektrotların, dağıtılırken ana ünitenin etrafına dağıldığından emin olun. Arama

sürecinin sonuçlarının net olarak anlaşılması için

WF 303 GH Arama kurulumu
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Jeofizik Canlı Arama

Jeofizik Canlı Arama

Jeofizik Canlı Arama



WF 303 GH Arama kurulumu
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Hedef derinliği

hedef yoğunluk: 

m135 -170

89%

(MOVE)tuşuna basarak ekranda seçilen oku hareket ettirerek her iki prob için ayrı ayrı ayrıntılı 

okumaları görüntüleyebilirsiniz.

Jeofizik Canlı Arama

Yeniden taramak ve  sistem arayüzüne dönmek için Geri tuşuna basın

NOT

 Dört arama probu arasındaki otomatik aramanın tamamlanmasından sonra ve herhangi ikisi için

hedefin varlığını belirten doğrudan ekranda nihai sonucu verir

Jeofizik Canlı Arama

Jeofizik Canlı Arama



WF 303 GH Arama kurulumu
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 Gelişmiş tarama simgesini seçip tıklıyoruz ve sonuçları görüntülemede bir farkla aynı

.doğrudan arama adımlarını takip ediyoruz

Gelışmiş tarama

Aramaya Başlayın

Aramanın sonu ve nihai sonucu görüntüleyin



 Arama işleminin tam bir raporunu ayrıntılı şekilde almak için, için Enter tuşuna basın. Arama

 raporu şunları içerir: hedefin ve cihazın derinliğine ek olarak hedef türü, ayrıca analiz ettikten

 sonra hedef yoğunluğun yüzdesi aracılığıyla hedef yoğunluğu belirler.Ortaya çıkan sinyal olasılığı

 gösterir. Suyun dört arasındaki konumu problar ve cihaz ayrıca doğru işleme algoritmalarına göre

 hesaplar.Araştırma alanında boşlukların bulunma olasılığı ve kaya türü,ezoterik bir aramanın test

numunesinin ekli görüntüsünde gösterildiği gibi

WF 303 GH Search  Setup

page 23



 İlk okuma sırasında, problar arasındaki maksimum mesafe       m olmalıdır.Cihaz, herhangi iki sonda arasına

 su girmesinin bir sonucunu verdiğinde, suyun yerini tespit etmek için problar arasındaki mesafeyi kademeli

olarak gösterir

 Cihaz, toprağın sonuçlarını ve sondalar arasındaki alanı analiz eder.Cihazın hede�n yerini vermediği bir

 aşamaya gelene kadar farklı boyutlar elektrotlar arasında analiz yapılır.Daha sonra cihazın verdiği

mesafeye geri gideriz.Hede�n yerini doğru bir şekilde hesaplamak için

WF 303 GH

3

21

4

İlk ölçüm

50 M

25 M25 M

50
 M

25
 M

25
 M

Arama kurulumu
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 Problar arasındaki mesafeyi ölçüp mesafeyi yuvarlayarak işlemi tekrar ederiz.Suyun konumunun

olasılığının daha fazla doğruluğu için

 Cihazın vermediği mesafeye elektrotları yaklaştırarak işlemi tekrarlayın. Suyun konumu önündeki alanla

sınırlıdır

3

21

4

ikinci ölçüm

25 M

12.5 M12.5 M

25
 M

12
,5

 M
12

,5
 M

3

21

4

Üçüncü ölçüm

10 M

5 M5 M

10
 M

5 
M

5 
M

Arama kurulumu
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m’lik  sondalar arasındaki mesafeyi yuvarlayarak suyun yerini belirlemek için işlemi tekrar ederiz 25



Kablosuz anteni ana üniteye bağlayın1

WF 303 GH

Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

Zemin vericisini ana üniteye bağlayın2

Teleskopik anteni ekli üniteye bağlayın3

Tutamağı ekli üniteye bağlayın4

2

3

1

4

Kurulum
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 Bu sistem, gönderme ve alma teknolojisi üzerinde çalışır.Dalgalar gönderir ve alır. Aynı zamanda

 frekanslarını tespit ederek türlerine göre yeraltı sularını arar. Her türün, içindeki elektrolit ve tuzlara

 göre kendi frekansı vardır.Yeraltındaki manyetik alanlardan etkilenir, ayrıca statik elektrik

 alır.Toprağın elektrik santralleri gibi farklı akımların  etkisiyle topraktan gelen akıntılar,yayın

istasyonları, radyo, uydular, yıldırım ve elektrik gücü üreten birçok şey ve statik enerji olabilir

 Bu cihaz, yer altında bulunmasının bir sonucu olarak su çevresinde oluşan statik elektrik alanlarının,

 cihazın dalgalarının boyutunu büyütmesi ve yükselmesi için cihazdan çıkan dalgaların etkisiyle yer

 altı suyunun tespitine dayanır. Cihazın uzun mesafelerden suyu tespit etmesine yardımcı olan toprak

 yüzeyi, cihaz bu sinyali güçlendirerek ekrandaki otomatik işaretçiler sayesinde hedef konumu

doğrudan ve kesin bir şekilde hedefe yönlendirir

Toprak

Yeraltı suyu

Sistemin çalışma prensibi
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Güç Düğmesine basılı tutarak cihazı açın

 Ana arayüz, arama sistemini ve ayarları seçmek için iki arama simgesi vardır. Cihazın ayarlarını

 yapın ve Taşı düğmesine basarak simgeler arasında geçiş yapın. Seçeneklerden birini

onaylamak için ENTER düğmesine basın

Açılış ekranı ve ardından ana arayüz ekranı çıkacaktır

sayfa 28

Bağlı birimi kurunWF 303 GH



 Ayarlar simgesini seçip enter düğmesine bastığınızda, bir ayar arayüzü çıkar.Bu cihazı

 sıfırlamamızı sağlar. Ayarlar arayüzü, parlaklık ve sesin yanı sıra cihazın dilini de ayarlamak için

seçenekler içerir

10 % to 100 %

sayfa 29

Bağlı birimi kurunWF 303 GH

 Parlaklık ayarı: Parlaklık simgesi seçildiğinde, ekranın değerini parlaklık değerine göre

değiştirmek için Enter düğmesine basılarak parlaklık değiştirilir.      seviye vardır10

 Ses Ayarı: Ses simgesinde seçildiğinde ses, düğmesine basılarak değiştirilir.Ses seviyesini   ses

 seviyesine göre değiştirmek için Enter düğmesi ve sessiz mod seçeneklerinden birini

seçebilirsiniz

5



 Dil ayarları: Dili değiştirmek için dil simgesini seçin.Dil arayüzüne geçmek için Giriş düğmesine

 basın. Cihaz dört dil seçeneği sunar. Bunlar;İngilizce,Türkçe, Farsça ve Arapça’dır.Bu diller arasında

geçiş yapmak  için , taşıma düğmesine basın ve istediğiniz dili seçebilirsiniz

Ayarlar arayüzüne dönmek için Geri düğmesine basın

 Ses simgesi seçildiğinde, titreşimli alarm uzun basılarak açılıp kapatılabilir. Titreşimli alarm

 görüntüsünü, ses simgesi içinde görünür hale getirmek veya ortadan kaldırmak için giriş

 düğmesi basın

sayfa 30

Bağlı birimi kurunWF 303 GH



 LRL sistemini seçerken, LRL sistemin arayüzün gösterilecektir. Arama kısmından sistemi

seçebilirsiniz

Attached unit interface

Attached unit interface

WF 303 GH

sayfa 31

Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemini kullanma yöntemi

 Ardından ana birime geri dönün ve arama sistemi menüsünden seçim yapın. Elde tutulan LRL

 sistem bize resimlerde gösterildiği gibi uzun menzilli arama ayarlarının arayüzünü

gösterecektir

 Burada, ana ünitenin ekli üniteye bağlandığını ve (hedef-mesafe-derinlik) gibi ana ünitede

yaptığımız mevcut seçenekler görünür

Main unit interface

Cihazı aramak için ayarlayın



 LRL sistem arayüzü, arama parametrelerinin ayarını içerir. Aranacak hedef türü: tatlı su - maden suyu -

tuzlu su ve  her türlü su çeşitidir

  Mesafe heryöne

 Derinlik ise  aranacak hedefin

 Hareket düğmesine basarak bu ayarlar arasında geçiş yapmak ve değeri değiştirme seçeneğini

 seçtikten sonra enter tuşuna bastığımız ayarlardan biri hem ana ünitede hem de ekli ünitede

aynı şekildedir

Main unit interface

ana ünite arayüzüekli birim arayüzü

sayfa 32

Attached unit interface

WF 303 GH Cihazı aramak için ayarlayın

(m 2000 - m 1500 - m 1000 - m 750 - m 500 - m 250 - m 100) 

(m 800 - m 600 - m 450 - m 250 - m 100 - m 50)



 Arama ayarlarını seçtikten sonra, hareket düğmesine basarak Aramayı Başlat simgesine gidip

aramayı başlatabilirsiniz

Ardından arama işlemini başlatmak için Enter tuşuna basın

Attached unit interfaceMain unit interface

Attached unit interfaceMain unit interface

sayfa 33

WF 303 GH Set up the device to search
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Ardından ekli birimi tutun ve arama işlemini başlatın

Bağlı birimi kurunWF 303 GH

Not: Pusulanın hareket yönünü gösteren hareketine dikkat edin

 Cihaz yeraltı suyunun mevcudiyetini tespit ettiğinde yönü not edeceğiz.Cihazın, suyun etkisinin

bu yola doğru doğru şekilde bir izleme sürecini başlatmak için MOVE tuşuna basıyoruz

Doğru yol



WF 303 GH

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

göstergeler alınarak gösterilir
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Bağlı birimi kurun

Aramayı duraklatabilir ve devam ettirebilir, ekli sayfadaki arama ayarlarını değiştirebilirsiniz

Eklenen ünite üzerinde ana üniteden ayrı olarak, kullanılacak seçenekleri belirleyerek çalışabilirsin- *

 iz.Doğrudan bağlı üniteden aranır ve ana üniteye başvurmadan aramaya başlar.Ancak daha etkili ve

doğru sonuçlar için tercihen ana ünite ile birlikte çalışmaktadır



WF 303 GH

Toprak

 Kullanıcı, cihazı  yere yatay ve hafif bir şekilde taşımalıdır.Çizimde gösterildiği gibi toprağa doğru
eğimli tutmalıdır

 Ardından, elle hareket ettirdiğimiz cihazdan dalgaları ve alanları uyarıyoruz.Yavaşça sağa ve sola
çeviriyoruz

Sola ve sağa hareket et

sağ

sol

Ekli birimi arama için ayarla
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 Hedef bulunursa, cihaz otomatik olarak değiştirilerek bir okuma ve sinyal alacaktır. Bu yön, hedefin

 yönüdür.Konuma cihaz aynı yönde kurulur.Hedef konumu tarayın. Kullanıcı cihazın yönünü saptığında

 cihazın başladığını not etmek için (Taşı) tuşuna tekrar basın.Hedefin yönünden ve hedefe doğru arama

 yolunun düzeltilmesini gösterir.Sesli uyarının başlatılmasıyla cihazın yönlendirildiği yönü fark etmek

 için tersi bi noktaya çevirin.Cihazın tekrar yönünün değiştirilmesi hedef konuma ve sürekli olarak alarm

 verir.Kurulumu bitirmek için taşıma tuşuna tekrar basın, ardından ilk okuma noktasından yanlamasına

 10m kadar uzakta başka bir yerde durma işlemini yapıyoruz. Cihazın dalgalarının tekrar ve ilk noktadan

 uyarılması ve cihazı kurup okumayı bekleyin.Hedef yine aynı siteye gidecektir.Taşıma tuşuna basarak

 okumayı yeniden kuruyoruz.Artık hedefin varlığını teyit ettik ve bu yöntemi birden fazla yapmak

mümkün

Hedef Kesişim noktası

ilk okuma

Kullanıcı

ikinci okuma

üçüncü okuma Kullanıcı

Kullanıcı

 Kullanıcı, aramanın başlangıç noktasından hedefin mesafesini tahmin edebilir
 Mesafe seviyesini değiştirebiliriz. Örneğin mesafeler listesinden bir mesafe seçeriz
a            arama mesafesinin başında seçmiş olsaydık mesafeyi            metreye indirirdik    
Sonra (Enter) tuşuna tekrar basın ve cihaz aramaya ve önceki adımları yapmaya başlar
Cihazı tutuyoruz ve bildiğimiz hedefi okursak okumayı bekleriz
Hedefin arama noktasından uzaklığı 250 metredir. Bu ayarların yeniden yapılması da mümkündür
Hedeften sonra tahmin etmek için mesafeyi azaltarak işleme tekrar devam edebilirsiniz
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WF 303 GH Ekli birimi arama için ayarla

500m 250m



Cihaz raydan çıktı hedef
Noktasının ötesine geçti

Toprak

Su

Su nasıl bulunur
İlk önce kullanıcı antenleri yere doğru hafifçe çevirmelidir

 Suyun varlığının yönünün birden fazla okunduğunu onayladıktan sonra hareket tuşuna basıyoruz.Hedef
 yolu bulmak için aynı yönde cihazı normal şekilde yürüyerek taşıyoruz. Bu sırada cihazın, yürüyüşün
 doğruluğunu göstergede belirten uyarılar alıyoruz.Su bölgesini atladığımız  nokta da cihazın otomatik
 olarak değiştiğini fark edeceğiz.Doğal yolundan suyun konumuna geri dönme yönünde, burada da cihaz
 ile su konumuna döndürün. Yavaşça yürüyoruz cihazın sola ve sağa dönmeye başlayacağını göreceğiz ve
bu da bizim suyun noktasını belirlediğimizi gösterir
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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 metre ve bilgileri giriyoruz
 yaklaşık        metre derinlik seviyesini seçilen           düşürüyoruz.Cihazı  hedef konumu okuma        varsa hedef
 konumu okumayı bekleyin.Metre ve hedef alanın               azaltmak için bu işlemi yapıyoruz.Buradaki  derinliğin
arasında olabileceğini bilin hedefin yaklaşık derinliğini öğrenene kadar derinlik seviyesini bu şekildelçebilirsiniz

 Hedefin nerede olduğunu daha doğru bir şekilde belirlemenin başka bir yolu vardır.Hedefin dört okumasını
 alarak hedef araziyi kareye alıyoruz.Hedef siteden üç metre kare, alanın kesişme noktasını göreceğiz.Teknik
olarak hedefin orta noktası olacaktır

250 100 e 20m

100'ünü



ŞarjWF 303 GH

Cihaz şarj edildiğinde ekranda kademeli olarak artan pil seviyesini gösterir

Ana ünite

Ekli Birim

 Cihazı şarj etmeye koyduğunuzda, şarj ekranı  artan 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 ekran dolu olduğunda içinde tam bir gösterge çıkar
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 Çalışma sırasında pilin şarjının ne kadar dolu olduğunu gösteren dört renk durumu vardır.Boştan

doluya kadar farklı renkler (kırmızı - turuncu - sarı - yeşil) şeklinde resimde gösterildiği gibi

WF 303 GH

 Uyarılar

Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanın, başka şarj cihazı kullanmayın

Cihazı ve şarj cihazını yanıcı malzemelerden uzakta güvenli bir yerde saklayın

Cihazı kullanmayı bitirdikten sonra cihazı kapattığınızdan saklamak için emin olun

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazda bağlı tutmayın

Şarj

Ekli Birim
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WF 303 GH Not
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