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ÖNEML! UYARILAR 
1-  PATH FINDER LONG RANGE 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-  PATH FINDER LONG RANGE ile ev ofis gibi kapalı alanlarda test ve 
deneme yapmak uygun de"ildir. 
3-  PATH FINDER LONG RANGE 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 
 
PATH FINDER LONG RANGE 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.   
 
PATH FINDER LONG RANGE büyük ekran ekran sayesinde menüler 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. 



 
 
 

PATHF!NDER KULLANIMI

Search Mode : Arama modları arasında 
geçi! yapabilmenizi sa"layan menüdür
.
Üründe 4 farklı arama modu vardır.

Gold   : Altın
Bronze   : Bronz
Silver   : Gümü!
Cavity   : Bo!luk

Bu butona her bastı"ınızda ürün arama 
modları arasında geçi! yapar.

Diameter : Arama yapaca"ınız alanda 
ki arama mesafenizi belirlemek için 
kullanılan menüdür. 500 metreden 
ba!layıp 3000 metreye kadar arama 
mesafesi de"i!mektedir. Butona her 
bastı"ınız da arama mesafeniz 
de"i!ecektir.

SEARCH MODE

DIAMETER



 
 

Soil Type : Arama yapaca!ınız 
bölgenin toprak yapısını seçmek 
için kullanılan menüdür. Aramaya 
ba"lamadan önce toprak yapısını 
belirleyip , cihazı toprak yapısına 
uygun menü de kullanmanız daha 
verimli arama yapmanıza yardımcı 
olacaktır.

Üründe 5 adet toprak zamanlama 
tipi vardır.

Wet  : Islak Zemin
Clay  : Killi Zemin
Loam  : Balçık Zemin
Salty  : Tuzlu Zemin
Dry  : Kuru Zemin

Filter : Bu dü!me arama 
yapaca!ınız alanda ki elektriksel 
gürültü ve parazitlenmeleri 
azaltmak için kullanılır. 1’den 5’e 
de!er bulunmaktadır. Bu de!erleri 
yükselttikçe cihazınıza etki eden 
gürültü ve parazitlenme 
azalacaktır. Fabrika ayarı olarak 
3’te kullanılması tavsiye edilir.

SOIL TYPE

FILTER



 
 
 

Mineral : Arama yapaca!ınız 
alanda ki mineral etkisine göre 
ayar yapabilece!iniz butondur. 5 
kademe mineral ayarı mevcuttur. 
Low yani dü"ük ayardan High yani 
yüksek ayara kadar arama 
yapaca!ınız arazinin durumuna 
göre seçim yapabilirsiniz. Fabrika 
ayarı olarak 2. Kademede 
kullanılması tavsiye edilir.

Ex. Sens : Ürünün sinyal gönderme 
hızı ile alakalı butonudur. 1’den 5’e 
kadar de!er bulunmaktadır. 1. 
Kademeyi seçti!inizde ürününüz 
her 10 saniye de bir sinyal 
göndererek tarama yapmaktadır. 
Kademeyi her arttırdı!ınız da 
ürününüz sinyal gönderme hızı 2 
saniye yükselecektir. Örne!in 3. 
Kademeyi seçerseniz ürününüz  
her 6 saniye de bir sinyal 
göndererek arama yapmaya 
devam edecektir.

EX. SENS

MINERAL



 

Depth : Ürünün derinlik mesafesi 
ile alakalı butonudur. 5’ten 25’e 
kadar de!erler bulunmaktadır. 
De!erleri her arttırdı!ınız da 
derinlik mesafesi artacaktır.

DEPTH


