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1. GENEL ÖZELLİKLER:

UXO CP PRO 7 Alan Tarama Cihazı, hazine avcılarının hayalini kurduğu gerçek dedektör alan
taramadır. Hazine avcılarının ihtiyaçları göz önüne alınarak yıllarca sürdürülen zorlu araştırmalar
sonucunda geliştirilmiştir.
UXO CP PRO 7 alan tarama cihazı verici ve alıcı olarak çalışır. Alınan sinyalleri sınıflandırma
özelliği sayesinde UXO CP PRO 7 alan tarama cihazı ve alan tarama dedektörlerinin sağladığı başarıyı
tek başına başarabilmektedir.

1.1. Frekans Jenaratörü:

UXO CP PRO 7 cihazı altın, gümüş, bronz, bakır, fosfor, demir, alüminyum ve mücevher için
belirlenen frekanslar ile üretilmiştir. Ancak manuel olarak frekansları değiştirmenize de olanak
sağlamaktadır. Cihaz üzerindeki iki konektörden kablo yardımı ile elektrotlara sinyal aktarımı
sağlanabilmektedir.

1.2. Dil, Ses, Parlaklık:

Toplamda 4 farklı dil seçeneğini desteklemektedir. Ayrıca ses açma/kapama ayarı ve ekran
parlaklığını kontrol edebilme gibi özellikleri de barındırmaktadır.
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2. CİHAZ TANITIMI:
UXO CP PRO 7 Alan Tarama Cihazı, hazine avcılarının hayalini kurduğu gerçek dedektör alan
taramadır. Hazine avcılarının ihtiyaçları göz önüne alınarak yıllarca sürdürülen zorlu araştırmalar
sonucunda geliştirilmiştir. UXO CP PRO 7 alan tarama cihazı verici ve alıcı olarak çalışır. Alınan
sinyalleri sınıflandırma özelliği sayesinde UXO CP PRO 7 alan tarama cihazı ve alan tarama
dedektörlerinin sağladığı başarıyı tek başına başarabilmektedir.

UXO CP PRO 7 cihazı ön panelinde 7” TFT dokunmatik ekran, batarya göstergesi için
voltmetre, açma kapama anahtarı, şarj soketi, frekans jeneratörü için sinyal çıkışlarından
oluşmaktadır.
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3. CİHAZ KULLANIMI:
3.1. TANIMLI FREKANS DEĞERLERİNİ GÖRÜNTÜLEME:
Cihaz açma kapama anahtarı yardımıyla açıldığında karşılaşılan ekran açılış ekranıdır. Ana ekranda
seçilen otomatik ve manuel sinyal jeneratörü bilgileri görünmektedir. Ayrıca menü, frekans ve ses kontrol
butonları bulunmaktadır.

Ana ekranda FREKANS butonuna basıldığında cihaza tanımlı olan cisimlere ait frekans değerlerini
görüntülenecektir.
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3.2. MANUEL ARAMA
Cihaz açma kapama anahtarı yardımıyla açıldığında karşılaşılan ekran açılış ekranıdır. Ana ekranda
seçilen otomatik ve manuel sinyal jeneratörü bilgileri görünmektedir. Ayrıca menü, frekans ve ses kontrol
butonları bulunmaktadır.

Bir önceki ekranda görüntülenmiş olan frekans değerlerini cihaza tanımlamak üzere öncelikle MENU butonuna
basılmalıdır.
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Açılan ekranda MANUEL butonuna basılarak Manuel Sinyal Jenaratörü ekranı açılmalıdır.

İstenilen frekans değeri numerik tuşlar ile yazıldıktan sonra kaydetmek üzere KAYIT tuşuna basılmalıdır. Ana
ekrana dönüldüğünde Manuel Sinyal Jeneratörü modu için AKTİF yazısı görülmelidir. Ardından Manuel Sinyal
Jenaratörü için ilgili problar takılarak toprağa daha öncesinden çakılmış olan kazıklara bağlantısı tamamlanır.
Minimum 45 dakika cihazın açık kalması ve bu modda müdahale edilmemesi gerekmektedir. Ardından el
eliminatörü yardımıyla aramaya başlanabilir.

3.3. OTOMATİK ARAMA
Cihaz açma kapama anahtarı yardımıyla açıldığında karşılaşılan ekran açılış ekranıdır. Ana ekranda
seçilen otomatik ve manuel sinyal jeneratörü bilgileri görünmektedir. Ayrıca menü, frekans ve ses kontrol
butonları bulunmaktadır.
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Otomatik olarak seçilen nesnenin araması yapılmak isteniyorsa öncelikle MENU butonuna basılarak Ana
Menüye giriş yapılır.

Açılan ekranda öncelikle Metal butonuna basılarak araması yapılacak olan nesne seçilmelidir.
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Açılan ekranda ilgili nesneyi seçiniz.

İstenilirse Diğer butonu yardımıyla diğer nesnelerde görüntülenebilir.
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Ürünler seçildikten sonra bu kez de Toprak Tipi butonuna basarak ilgili toprağın tipi seçilmelidir. Eğer toprak tipi
hakkında yorum yapılamıyorsa Normal olarak seçilebilir.

Toprak tipi ayarının ardından ilgili menüden Mesafe butonuna basılarak mesafe bilgisi sağ ve sol ok yardımıyla
seçilmelidir.
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Mesafe bilgisinin seçilmesinin ardından ilgili menüden Derinlik butonuna basılarak derinlik bilgisi sağ ve sol ok
yardımıyla seçilmelidir.

Tüm seçimler yapıldıktan sonra Ana Ekrana dönülmelidir. Ana ekrana dönüldüğünde Otomatik Sinyal
Jeneratörü modu için AKTİF yazısı görülmelidir.

Ardından Otomatik Sinyal Jenaratörü için ilgili problar takılarak toprağa daha öncesinden çakılmış olan kazıklara
bağlantısı tamamlanır. Minimum 45 dakika cihazın açık kalması ve bu modda müdahale edilmemesi
gerekmektedir. Ardından el eliminatörü yardımıyla aramaya başlanabilir.
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3.4. AYARLAR
Cihaz açma kapama anahtarı yardımıyla açıldığında karşılaşılan ekran açılış ekranıdır. Ana ekranda
seçilen otomatik ve manuel sinyal jeneratörü bilgileri görünmektedir. Ayrıca menü, frekans ve ses kontrol
butonları bulunmaktadır.

Cihaz ile ilgili ayarlar yapılmak isteniyorsa öncelikle MENU butonuna ve ardından AYARLAR butonuna
basılmalıdır. Açılan ekranda Ses, Parlaklık ve Dil seçenekleri ayarlanabilmektedir. Ses kontrolü için SES butonuna
her basıldığında Ses şiddeti ayarlanacaktır. Parlaklık kontrolü için Parlaklık butonuna her basıldığında Parlaklık
şiddeti ayarlanacaktır. Dil butonuna basıldığında ise diğer dil seçeneklerine geçiş yapılacaktır.
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3.5. HAKKIMIZDA
Cihaz açma kapama anahtarı yardımıyla açıldığında karşılaşılan ekran açılış ekranıdır. Ana ekranda
seçilen otomatik ve manuel sinyal jeneratörü bilgileri görünmektedir. Ayrıca menü, frekans ve ses kontrol
butonları bulunmaktadır.

Cihaz ile ilgili seri numarası ve versiyon takibi yapılmak istendiğinde öncelikle MENU butonuna
ardından HAKKIMIZDA butonuna basılır. Açılan ekranda seri numarası ve versiyon bilgileri bulunmaktadır. En iyi
sonuca ulaşmak için sürekli olarak cihazınızın güncel kalmasını sağlamanız gerekmektedir.
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