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FISHER RESEARCH LABORATORY 
GEMINI-3 'ÜNÜZ HAKKINDA  :      

 
İki kutulu metal arama dedektörünüz uzun süredir defineciler, jeoloklar, büyük hedef 

arayanlar, derin obje arayıcıları, Maden Damarı  arayıcıları, boru  ve  kablo  arayıcıları  
tarafından  güvenle kullanılmaktadır.  Fisher  bu  tip  dedektörü  tam  50  yıl  önce  icad 
etmiştir. 1950  senesinde  Gemini-3 'ü  vacum  tüplü  transistörler  ile tasarladık. 

Yeni Gemini-3 , bu prosedürden %10-20 daha derindir. Gemini-3  'ün kullanımı  
kolaydır, 2  poundluk(1 Kg)  ağırlığa  sahiptir  ,VCO(Voltaj  kontrol Osilatörü)' ya , sesli hedef 
yeri tespiti vede bu yeni modelde batarya sarj etme devresi yoktur. 

Fisher Gemini-3 'ünüz yüksek kaliteli, en eski mühendislik donanımına sahip, metal  
dedektörde  tek  isimdir. Doğru  ve  iyi  bir tespit  için  bu kullanım el kitabını dikkatli 
okuyunuz ve bol bol pratik yapınız. 
 
 

İyi Avlar . . . . 
Fisher Research Laboratory 

 
BASİT ARAMA TEORİLERİ  :    

 
Gemini-3 , taşıma  kolaylığı  açısından  gayet  rahat  bir  fonksiyona sahiptir. 

Transmitter(Verici), RF(Radyo Frekansı) objelerin üzerine gönderir ve bu obje üzerinde bir 
elektromagnetik bir alan oluşturur. Receiver (Alıcı) ise bu magnetik alanı tespit eder ve ses ve 
ibre ile bildirir. 
 
 
DERİNLİK :      

 
Gemini-3 , geniş  ve çok derindeki hedefleri tespit etmek üzere dizayn edilmiştir. Demir 

Sandıklar, boru ve maden damarı tespiti için kullanılır. O küçük tek paraları ve  objeleri  tespit  
etmeyecektir. Bozuk  para  dolu  bir kavanoz 90 cm'den dedekte edebilecektir. 55 galonluk  
bir bidonu ise 10  Feet(3 metre) den dedekte edebilecektir. Çok daha geniş objeleri 
ise(otomobil gibi) 20 feet'den daha derinden(6 metre) dedekte edilebilecektir.  

 
Gemini-3'ün derinliğine etken sebepler şu şekilde sıralanabilir. 
 

1 - Toprak Mineralizasyonu (Ground mineralization): Siyah Demir Oksitli topraklarda 
ve ıslak iletken tuz mineralli topraklar derinliğe olumsuz yönde etki ederler. Örneğin normal 
bir toprakta 15 feet’den tespit edilebilecek bir obje, böylesine madenli ve mineralli toprakta 5 feet 
derinliğe kadar düşebilecektir. 

 
2 -  Objenin boyutu ve derinliği : Aynı derinlikteki 4 inch(10 cm) çaplı bir hedef , 1 

inch(2,5 cm) çaplı bir hedeften  64 kere daha kuvvetli bir sinyal şiddeti gösterecektir . 4 
inchlik hedef daha kuvvetli sinyal kuvvetine sahiptir.1 Foot'(30 cm)deki hedef ise 4 feet(120 
cm’deki)’deki hedeften ,4000 kere daha kuvvetli bir sinyal şiddeti yaratacaktır . Bu çok önemli 
ve her definecinin bilmesi gereken bir kuraldır. 



 3

3 - Hedefin Toprakta Oksitlenme süresi : Eskiden beri  toprakta  kalmış bir  metal  
obje  yeni  konulmuşa  göre  çok  daha  kolay  dedekte edilecektir. Çünkü eski metalin 
etrafına yaptığı oksit vardır. 

 
4 - Objenin Şekli  :  Yüzük veya içi boş hedefler çok daha zor dedekte edilecektir. İçi 

dolu hedefler çok kolay dedekte edilecektir. 
 
5 -  Kullanıcı Kabiliyeti : En büyük etkenlerden biride kullanan kişinin ustalığı ve 

tecrübesidir. Bol bol alet ile pratik yapmanın kullanıcıya çok faydası vardır. 
 
 
TRANSMITTER (VERİCİ ÜNİTE)  :    

 

 
     TRANSMITTER(VERİCİ) 

 
POWER SWITCH : Açma/Kapama Anahtarı. Yukarı çekerek verici cihazı açınız. İçeri iterek 
kapatınız. 
GROUND PLATE JACK(Topraklama çubuğu giriş Jakı) : Conductive Trace Mode kullanılırken 
satıcınızdan alabileceğiniz ilave bir aksamdır. Gemini III fabrika çıkış setinde topraklama 
çubuğu yoktur, bayinizden eğerki iletken sistemi ile boru hattı takip etmek isterseniz vede birgün 
bu amaçlada cihazınızı kullanmak isterseniz bu aksamı satın alabilirsiniz. 
BATTERY LEVEL METER (Pil Seviye Göstergesi): Pil Testi İbresi. Pillerin voltaj durumunu 
kullanıcıya bildirir. 5 seviyesinin altında pilleri değştirmek gerekir. 
 
RECEIVER (ALICI ÜNİTE)  :    
 
SPEAKER : Balans esnasında vede hedef dedekte edildiğinde duymanız gereken sinyallerin 
duyulmasını sağlayan hopörlordur. 
 
METER : İbre. Dedekte edilen hedefin ve balans ayarının sinyal şiddetini bildirirken kullanılır. 
Ayrıcaa Alıcı ünitesindeki pillerin voltaj durumunu kullanıcıya bildirir. 
SENSITIVITY CONTROL (Hassasiyet Kontrolü) : Range anahtarı gibi hassasiyeti ayarlamak 
için kullanılır. İdeal ayar noktası mineralsiz topraklar için “7” ‘dir. 
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HEADPHONE JACK : Kulaklık girişidir. Stereo kaliteli kulaklık kullanmanızı tavsiye ederiz. 
POWER SWITCH : Açma/Kapama Anahtarı. Yukarı çekerek alıcı cihaz ünitesini açınız. İterek 
kapatınız. 
 

 
   RECEIVER(ALICI) 

 
 
ARAMA :             
 
DAR TARAMAMALI ARAMA ŞEKLİ(Aliminyum Saplar Takılı) 
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Bu modda arama için bütün ekipmanları birleştirip resimdeki gibi arama yapabilirsiniz. Küçük 
ve kısa objelerin tespitinde en iyi yöntemdir. Bu objeler Chest (Define Sandığı), Coin-Jar(Para 
Kavanozu), Rifle (Tüfek) ve diğerleridir. Bununla beraber borular, kablolar, büyük maden 
damarlarıda tespit edilebilecektir 
 
 

 
Üst Resim 1 no:  3 parçalı Aliminyum sapı   resimdeki gibi birleştiriniz. Transmitter'i geriye 
gelecek şekilde monte ediniz. Aliminyum sapın cıvatasını sadece el ile sıkınız. 
Üst Resim  2 no: Receiver’ı sapın üst kısmına resimdeki gibi birleştirn. Aliminyum sapın 
cıvatalarını sıkarken sadece el sıkıştırma gücünü kullanınız. 
Üst Resim  3 no: Balans düğmesini (saptaki beyaz oklu) en az 10 tur döndürerek sıkınız. 
 
Ayarlama : 
1. Transmitter (Verici) yi açınız (On). 
2. Receiver'(Alıcıyı) ; 
Power'i açınız,  
Sensitivity : 7 
Bu konumda kuvvetli sinyal şiddeti duyabilirsiniz. Bu olağandır. 
Dikkat : Gemini-3 'ünüzü asla araba, metal duvar, ağır metaller gibi geniş yüzeylere 
tutmayınız. Muhtemelen bu durum balance ayarını bozacaktır. 
3.  Cihazınızı  kayışından  tutarak  normal  kol  boyuna  toprağa  doğru indiriniz. En derin 
arama için, cihazı mümkün olan en uzun kayış boyunda kullanmanız önerilir. Bazı  mineralli  
topraklarda  ve  bazı  asfaltlarda  kayışı  biraz kısabilirsiniz. 
4. Gemini-3'ü toprağa  kayışından tutmak sureti ile parelel tutunuz. Yavaşça Balance 
düğmesini ok yönünde, saat yönünün tersine doğru(sola doğru) çeviriniz. Sesi duyana kadar 
ve ibrede okuyana kadar arttırmaya devam ediniz. Sesi aldıktan sonra ters istikamete doğru 
çeyrek turun yarısı kadar geri geliniz. Şimdi ses kesilecektir. Ses şiddeti ve toprak ayarı 
esasında tam sınırda olacaktır. 
5. Eğer toprak sesinibulamazsanız, sensitivity ayarını hafifçe bir kademe  değiştirip tekrar 
deneyiniz. 
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6. Eğer Balance oklu anahtarı ile ayar yaptığınızda çeyrek tur çevirseniz dahi ses değişmiyorsa, 
Sensitivity ayarını çok az arttırın vede tekrar toprak balans ayarı yapınki  iyi bir derinlikte arama 
yapabilesiniz . Bu ses dengelemesini vede toprak ayarını mutlaka yapmalısınız. 
7. İyi bir toprak balans ayarı yaptığınızı Balance oklu ayar düğmesini çeyre tur kadar 
çevirdiğinizde sessiz bir arama ortamı elde etmek ile anlayabilirsiniz. Bu son derece önemli bir 
durumdur ! . Eğerki  bu prosedür ile Gemini III’ünüzü ayara getirmezseniz onunla mutlaka yanlış 
sinyaller elde edip boş yere kazılar yapacaksınız. Elbette onu ayara getirmeniz toprağa bağlı 
olarak Sensitivty (hassasiyet) düğmesinin tam yerine getirilmesi ile oluşacaktır. Arama 
esnasında eğerki onun arama kabiliyeti ile bir şüpheniz oluşur ise onu mutlaka tekrar ayar 
etmeye çalışınız.   
 
Arama  : 
 
1. Cihazınızı büyük objelerle test edebilirsiniz. Cihazınız ile bazı metal objeleri, metal kasaları, 
parça boruları bulabileceksiniz. 
 
 
 

 
2. Test objesine doğru karşıdan yaklaşınız. Hedefin üzerine geldiğinizde veya ona 
yaklaştığınızda   hedeften bir ses şiddeti  sinyalı almalısınız(hem duyarak hem ibre ile). 
 
3. Hedefe yaklaşınca ibre hareketlenecek ve ses hedeftenten etkilenerek  artacaktır. İbre 

yükselecek ve ses artacaktır. Maksimum sesi aldığınız nokta hedefin merkezidir. 
 
4. Hedefe çapraz iki yönden yaklaşınız.  Maksimum  sesleri aldığınız noktaların kesişme 

yerleri hedefin merkezidir. 
 
 
5. Bu Pinpointing(noktalama işlemi) ancak parça hedefler için yapılabilecektir. Devamlılık 

gösteren boru hattı, kablo demeti hattı gibi hedeflerde başarıya ulaşılamayacaktır. 
 
6. Cihaz metal boruları, kabloları vede birbirini takip eden metal objeleride yan yana olsa dahi 
onları bulabilecektir. 

Derin aramalarda bu kayış 
tertibatını, en uzun 
pozisyonda(Toprağa an yakın) 
kullanınız. Yalnız yüksek 
mineralli ve madenli 
bölgelerde bu uzun arama 
şekline imkan vermeyebilir. 
Madenli bölgelerde sap kayış 
tutma sistemini kısaltmanızı 
öneririz. 
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7. Arazide arama yaparken çok şiddetli sinyaller vede çok yüksek peak’li ibre hareketleri elde 
ediyorsanız gömülü genş çaplı kablo demeti veya boru sistemi tespit etmiş olabilirsiniz.  
 
8. Derinlik ve nokta tespiti için devamlı deneme yapınız. Çok derindeki hedefler kullanıcı 
tarafından ilk geçişte tespit edilemeyebilecektir. Çeşitli büyük ve uzun objelere ne şekilde 
yanıtlar aldınızı iyice test ediniz. 
 
9. Gömülü bir obje tespit ettiğiniz zaman düşünmeniz vede göz önünde bulundurmanız gereken 
bazı önemli konular vardır. 
 a. Kesin ve doğru hedef tepiti tamamen kullanıcının kabiliyeti ilede doğrudan ilgilidir. 
 b. Topraktaki bazı işaretler hedefin boyutunu vede şeklini göstermeyebilir. 
 c. Birden fazla metal objeler güçlü vede geniş sinyaller algılamalarına sebebiyet olabilir. 
 d. Çok derinde gömülü olan objeleri eğerki kullanıcı sinyaline dikkat etmez ise 
atlayabilecektir.  
 e. Tam ve kesin hedef yeri noktalaması vede yeri belirlemesi için SENSITIVTY hassasiyet 
ayarını biraz azaltabilirsiniz. 
 f. Unutulmamalıdırki küçük parça gömüler tek para gibi , toprakta küçük boyutlu sinyal 
izleri oluşturacaktır. Geniş objelerin sinyal izleri ise daha geniş vede anlaşılabilir olacaktır.  
 
Wide Scan Inductive GENİŞ TARAMAMALI ARAMA ŞEKLİ(Aliminyum Saplar Takılı Değil): 
 Sadece doğrusal bir iletkenin yaklaşık pozisyonu bilindiğinde İndüktif araştırma yapılmalıdır.  
Bu işlem iki kişi tarafından en etkili biçimde gerçekleştirilmektedir. 40 feet(12m) vede daha 
uzun boru ve hatlarda bu sistem kulanılmalıdır. Her bir kişi aşağıdaki gibi  biçimde ve  
diğerinin cihazına paralel olarak üniteyi tutar. En az 30 feet mesafede durarak ileri doğru 
birbirlerine paralel olarak yürürler. İki kullanıcı doğrudan boru üzerine geldiklerinde, alıcı 
metre ve hoparlör yerleşimi belirtecektir, boru doğrudan maksimum sinyalin ortaya çıktığı 
noktanın altındadır.  
 
 

 
Aramaya Başlangıç : 

1. Transmiter’i bir kullanıcı açar vede çalışır hale getirir. 
2. Diğer kullanıcı ise Receiver’i açar. Bu arada Sensitivty ayarı 0 pozisyonunda olmalıdır. 
3. Hafifçe ses işitilene kadar SENSITIVTY anahtarı ile ses bulunur. Bu ideal araştırma 

yapma ayarıdır. 
Araştırma: 
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1. Verici ve alıcı aynı aynı hatta duracak şekilde aramaya başlanmalıdır. İki kullanıcıda aynı 
anda ileri doğru yürümeye başlar. Hava arama modunda ilk yapılan ayarda bir kaçıklık 
varmı diye belli sürelerde SENSITIVTY hassasiyet ayarı ayarlanır.   

2. Her iki kullanıcıda ilerlerken boru, kablo veya maden damarı tespit edilirse Alıvcıdan bir 
ses sinyali artışı duyulacaktır vede ibre hareketlenecektir. Alıcıyı kullanan kişi 
anlayacaktırki bir hede tepit edildi. 

3. Eğerki sinyal yükselmesi Alıcıdan geldiken sonra vericiyi kullanan olduğu yerde 
kalmalıdır. Vede vericiyi olduğu yere bırakmalıdır. 

4. Alıcı kullanıcısı ise ileri geri hareket edip dedekte edilen hattın tam doğrultusunu ve yerini 
bulabilir. 

5. Bundan sonra aşağıdaki resimdeki gibi alıcıyı kullanan kişi hattı takip edip gittiği istikameti 
vede toprak altındaki izini takip edebilir. 

 
 InductiveTrace Hatta Temassıs TARAMAMALI ARAMA ŞEKLİ(Aliminyum Saplar Takılı 
Değil): 
 
Özellikle bu şekil arama çok uzun menzile sahip boru, maden damarı gibi objeleri ararken 
kullanılır.  
Aramaya Başlangıç :  
En az 30 feet(6 metre aralarında mesafe olacak şekilde transmitter(verici) araziye 
bırakılır.(aşağıdaki resmi inceleyiniz) Alıcı ve verici yüzleri aynı doğrultuyu göstermelidir. Verici 
yerde alıcıda kullanan kişinin elinde olmalıdır.  
 

 
İnductive(temassız tarama) 

 
 
Ayar: 

1. Transmitter(Verici) açınız 
2. Receiver(Alıcı) açınız vede Sensitivity sıfır konumuna ayarlayınız. 
3. Alıcının Sensitivity kontrol anahtarını kulağınızın duyacağı ses işitilene kadar arttırınız. 
4. İbre hafif peakler yapmaya başlar duyulan ses ile birlikte, Hiç peek almadığınız nokta 

hedefin tam istikametini belirler.  
 
Araştırma: 

1. Kendinize   iki başlama noktası belirleyiniz vede belirlediğiniz hayali gömülü boru hattı 
istikametine dönünüz. 
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2. Hattın tam üzerinde peak sinyali elde edersiniz. Hattın tam üstünü belirlediğinizde , 
istikametini takip edebilirsiniz. 

3. Transmitterden uşaklaştıkça, sinyal gücü azalacaktır, bu olağandır, birazcık Sensitivity 
ayarını arttırmanız bu sorunu ortadan kaldıracaktır. 

4. Tarama sinyali tamamen yok olunca transmitter’i daha yakına çekiniz.  
5. Eğerki boru takip ediyorsanız hat üzerinde “T” lere raslayabilirsiniz. Bu gibi 

noktalardada sinylaller yok olacaktır. 
 
 
Conductive Trace Hatta Temaslı  ARAMA ŞEKLİ(Aliminyum Saplar Takılı Değil): 
Boru ve kablo demeti tarama sisteminde en garantili vede en iyi yöntem hatta temaslı tarama 
sistemidir. Aksesuar olarak opsiyon olarak yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz topraklama 
probu ile bu tarama sistemini gerçekleştirebilirsiniz.  
 
Aramaya Başlangıç: 

1. Eğerki boru hattına temis bir bağlantı sağlayamıyorsanız hattın bağlama noktasını bir 
fırça yardımı ile temizleyiniz. 

2. Topraklama çubuğu bağlantı klambını hatta temaslayınız. 
3. Topraklama probunun jakınıda transmitter üzerindeki Ground Plate Jak girişine 

takınız. 
4. Topraklama plate plakasınıda transmiterden tam karşı açıda olacak şekilde toprağa 

irtibatlayınız. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. 
5. Alıcıyı yere dik olarak vede topraklama noktasından en az 30 feet(6metre) uzakta 

taramaya başlayınız.  
 
 

 
 
 
Ayar: 

1. Transmitter(Verici)’i açınız (ON). 
2. Receiver(Alıcı)!yı açınız (ON), Sensitivity ise 0 konumnda olmalıdır 
3. Hafifçe SENSITIVITY kontrol ayarını ses işitine kadar arttırınız. Sesduyulduktan sonra 

çok hafif kaybolana veya çok çok az duyulana kadar azaltınız.Bu kavrama oktasıdır 
vede şimdi dedektör hat takibine hazırdır. 
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Araştırma: 
1. 30 feet (6 metre) başlangıç temas noktasından uzakta olacak şekilde aramaya 

başlayınız. 
2. Bir kez hat üzerinde keskin bir ses artışı oluşacaktır vede aynı zamandada ibredede 

sinyalin artış peak’ini görebilisiniz.  
3. Eğerki hatta ileken olmayan conta mevcut ise bu elektrik irtibatını kesecektir vede 

tarama sona erebilecektir. 
 
 
 
PİLLERİN DEĞİŞİMİ :     
 
1. Pil kutularını açmak için kutuların üzerindeki büyük vidaları açınız. 
2. Pil   kutusunu   dikkatlice   elinize   alınız. Pillerinizi   30-40   saat kullanabilirsiniz. Cihazınız 
16 Adet(2X 8 Adet) kalem pil kullanır. 
 

 
 
 
 
 
DEFİNE AVCISININ ETİK KURALLARI :     

 
 

 

NOT: Ülkelerin define ve hazine arama kanunları farklılık gösterebilmektedir.  Metal 
Dedektör ile arama yaparken ülkenizin ilgili define arama kanunlarından dışarı çıkmayınız. 
Kanunlarınıza mutlaka riayet ediniz. Başkasına ait arazilere girmeyiniz. Arazide 
bulunabilecek savaş atığı bomba v.s. gibi metalleri kurcalamayın. Radyasyon yayabilecek 
atıkları açmayın.  

 
Daima, Mülk sahiplerinden izin alarak arama yapınız. 
Daima, Araştırma yaptığınız yerleri tekrar temiz ve eski hali gibi bırakınız. 
Daima, Kazdığınız yerleri ve çukurları mutlaka tekrar doldurunuz vede eski hali gibi bırakınız. 
Daima, Define avcılığı ile ilgili olan kanunlara riayet ediniz vede kanun dışına çıkmayınız. 
Daima, Define avcılarına yakışır davranışlarda bulununuz. 
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GEMINI-3 SPESİFİKASYONLARI 
 
BOYUTLARI 
 Uzunluk .  .  .  .   .   .  .  .  .  .  .  .  .   125 cm 
 Verici ve Alıcı Boyutları  .  .  .  .  .  . 23.5cmX30cmX15cm 
AĞIRLIK 
 Komple .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3,2 Kg 
 Transmitter    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,1 Kg 
 Alıcı    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,3 Kg 
 Saplar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    0,75 Kg 
ARAMA FREKANS 
 RF Arama ve Tarama  .  .  .  .  .  81.92 KHz Crystal Kontrol 
 Hedef Cevap Sesi  .  .  .  .  .  .  .  .    AUDIO TARGET RESPONSE(VCO) 
ARAMA MODLARI 

Arama .   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1.Dar Tarama,Indüctivli              
   2.Geniş Tarama,Indüctüv 

Tarama    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1. Indüctüv 
2. Kondüctüv 

HEDEF CEVAPLARI 
 İbre    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ¼ “X 1 ¾ “, Analog 
 Hopörlör .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     2 ¼ “ 100 ohm 
 Kulaklık .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ¼ “Jack, 8-16 ohms,  

Stereo/Mono 
Piller 

Receiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 Adet 1.5 Volt Kalem Pil 
Verici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 Adet 1.5 Volt Kalem Pil 

Pil Ömürleri  
 Carbon Çinko pil için   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 Saat 
 Alkalin pil için  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 Saat 
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KANUNLARA D KKAT ED N Z  :                                                                  

NOT: Ülkelerin define ve hazine arama kanunları farklılık gösterebilmektedir. Metal Dedektör 
ile arama yaparken ülkenizin ilgili define arama kanunlarından dı arı çıkmayınız. Kanunlarınıza 
mutlaka riayet ediniz. Ba kasına ait arazilere girmeyiniz. Kanunlarca yasaklanmı  olan 
bölgelerde arama yapmayınız. Arazide bulunabilecek sava  atı ı bomba v.s. gibi metalleri 
kurcalamayın. Radyasyon yayabilecek atıkları açmayın.  

FISHER METAL ARAMA DEDEKTÖRLER  YALNIZCA AMER KA 
B RLE K DEVLETLER NDE ÜRET L R: AYNI SM  VE MARKAYI 
KULLANMAK FISHER RESEARCH LABORATORY-USA HAKKINDA 
SAKLIDIR:  

D KKAT 
! Ürünün kullanım ömrü 10(on) yıldır. 
! Garanti süresi 2(iki) yıldır. 
! Garanti kapsamında tamir süresi 30 i günüdür. 

ÜRET C

CE 

Fisher Research Labs
1120 Alza Drive, El Paso, Texas 79907 - USA

Tel. : (915) 225-0333 ext. 118  Fax: (915) 225-0336

Fisher Research Labs
1120 Alza Drive, El Paso, Texas 79907 - USA

Tel. : (915) 225-0333 ext. 118  Fax: (915) 225-0336

mailto:mb@exportdept.com
mailto:mb@exportdept.com
mailto:info@azimelektronik.com
http://www.azimelektronik.com/
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