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ÖNEML! UYARILAR 
1-  CRIXSUS LRL ile en az 24 saat arazi ortamında çalı!tıktan sonra ürünü 
azami gücü ile kullanmak için gerekli tecrübe ve alı!kanlı"a sahip olursunuz. 
2-  CRIXSUS LRL ile ev ofis gibi kapalı alanlarda test ve deneme yapmak 
uygun de"ildir. 
3-  CRIXSUS LRL ile hava testi yapılarak performans anla!ılmaz.  
4-  Yüksek gerilim, baz istasyonu ve telsiz rölesi gibi elektromanyetik yayılım 
olan bölgelerde kullanım tavsiye edilmez. 
5-  Bataryalar hiçbir ko!ul altında garantiye dahil de"ildir. 
6- Kırılan parçalar hiçbir ko!ul altında garantiye dahil de"ildir. 
7-  E"itim alınmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. 

1- Tanıtım 
 
CRIXSUS LRL Alan Tarama Sisteminiyle son teknoloji bir üründür. !çerisinde 
bulundurdu"u son teknoloji i#lemci ve yazılım sayesinde oda, tünel, mahzen, 
mezar gibi bo#lukları yapıları ve metalleri bulmada en büyük yardımcınız 
olacaktır. Kolay kullanımı ve ergonomik tasarımı sayesinde en etkili #ekilde 
hedefinize götürür.   
 
CRIXSUS LRL metal ve bo#luk seçim ledleri sayesinde modlar arasında kolay 
geçi# ve seçim yapmanızı sa"lar. Sa"lam plastik gövdesi ile darbelere 
dayanıklıdır.   

By Technology bu kılavuzun hazırlanmasından sonra gerekli gördü!ünde siz 
kullanıcılarımız için cihaz ekipmanlarında, cihaz i"levinde ve kullanımı ile ilgili 
ayrıntılarında teknolojik geli"melerden kaynaklanan de!i"iklikler yapabilir. 



 

CRIXSUS LRL cihazında 4 adet arama modu bulunmaktadır;
a) Gold Modu : Altın ve altın türevi metalleri aramak için kullanılır. 
b) Cavity Modu: Mezar, oda, tünel, mahzen gibi bo!lukları aramak
için kullanılır.
c) Silver Modu : Gümü! ve gümü! türevi metalleri aramak için
kullanılır.
d) Test Modu : Arama yapılacak nesnenin anten bölümündeki
hazneye koyularak teyit edilmesini sa"lar.

C!HAZ !LE !LG!L! UYARILAR
- CRIXSUS LRL ileri teknoloji ile üretilmi! elektronik bir cihazdır. Kullanım 
kılavuzunu okumadan montaj yapmayınız ve cihazı kullanmayınız.
- Cihazınızı ve/veya arama ba!lı"ınızı a!ırı so"uk ve sıcak ortamlarda uzun süre 
bekletmeyiniz. (saklama sıcaklı"ı: -200 C ile 600 C arası)
- Cihazınızı ve aksesuarlarını suya sokmayınız, a!ırı nemli ortamlarda 
bulundurmayınız.
- Cihazınızı özellikle nakliye sırasında olu!abilecek darbelerden koruyunuz.
- Cihazınız sadece yetkili servisler tarafından tamir edilebilir. Herhangi bir 
sebeple cihazın siz ya da di"er 3. !ahıslar tarafından açılması cihazın garanti 
kapsamından çıkmasına neden olur.


