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 راه اندازی سریع دستگاه  

  ذیل قرار دهید. کلید های کنترلی واقع در پانل جلویی دستگاه را در وضعیت شکل(1

  
  خاموش دستگاه را در پانل عقبی دستگاه فشار داده و رها کنید . )کلید روشن (2

  
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا  صدای خفیف مبهمی از هدفون به گوش  " Threshold"کلید (3

  برسد. 

  
را جهت کاهش نویزهای الکتریکی  " Auto Tune "کویل کاوش را باالتر از سطح زمین نگه دارید  و کلید (4

ثانیه طول می کشد. در خالل  این مدت هیچ جسم فلزی  60محیطی فشار دهید . این فرایند حدوداً 

  نباید در مجاورت کویل کاوش دستگاه  قرار گیرد و کویل را نیز نباید حرکت داد.
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 "سانتیمتری سطح زمین، کلید  10الی  2)5همزمان با باال و پایین نمودن کویل کاوش در ارتفاع (5

Ground Balance "ضعیت را در و"Tracking  "  قرار دهید. با این کار نوسانات صدای خروجی دستگاه

 (توضیحات بیشتر در صفحات بعد. )ثانیه از بین می روند .  5تا  3در عرض 

  
  .(توضیحات بیشتر در صفحات بعد)شدت آستانه دستگاه را به حداقل برسانید.  " Threshold "با کلید (6

                                                                           

 
  

 رایبس یها ستمیس یریهستند که با بکارگ ایاسترال MINELABمحصول شرکت  GPX 4500 یها ابیفلز 

 و نیتر شرفتهیاز پ یکی تالیجیمدرن د یهمگام با تکنولوژ (SETA)و  (M PS) , (DVT) رینظ آنالوگ حساس

قادر به  یحرفه ا ابیفلز کیبه عنوان  GPX 4500 ابیباشند. دستگاه فلز یم موجود یها ابیفلز نیکارامد تر

و تا عمق مناسب و مطلوب  )یمعدن یاز لحاظ ساختار و غنا (انواع خاک انیمطال از یو آشکار ساز صیتشخ

 باشند. یکاربر م

 تا با کارکرد دستگاه آشنا دییدفترچه راهنما را به دقت مطالعه نما نیقبل از شروع به کار با دستگاه، ا لطفاً

 .دیشو

باشد می کاربرد قابل – یحرفه ا ای یبتدم از اعم –کاربران  یتمام یدستگاه برا نیا  .  
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  GPX 4500فلزیاب 
بهره می گیرند که دستاورد  Dual voltage Technology(DVT) از تکنولوژی پیشرفته  GPXفلزیاب های سری 

و  حداکثر حساسیت "باالنس زمین  "می باشد. این تکنولوژی با تنظیم بهینه فرایند  Mine labخود شرکت 

 عمق کاوش دستگاه را در اختیار کاربر قرار می دهد. 

برخوردارند که  SETA گزینه ی کنترلی می باشد که همگی از تکنولوژی پیشرفته  6ی دارا GPX4500دستگاه 

با تنظیم بهینه پارامترهای کاوش و خنثی سازی نویزهای دینامیکی، کارایی و دقت عمل دستگاه را افزایش 

 ای حاصلداده و حساسیت دستگاه به نویزهای محیطی را کاهش می دهد و نیز ضریب امنیت و اطمینان داده ه

 Smart مخفف کلمات SETAرا در منطقه ای با خواص مغناطیسی قوی خاک افزایش می بخشد. تکنولوژی  

Electronic Timing Alignment  است و در واقع با اعمال  "تنظیمات هوشمند الکترونیکی  "است که به معنی

فیلترهای مناسب، نوسانات سیگنال دریافتی دستگاه را از نظر زمانی تا حد امکان کاهش داده و با حذف نویز 

 های مکانیکی سبب پایداری نسبی در سیگنال می گردد. 

 

  

ط به هر کدام حالت کاوش از قبل برنامه ریزی شده می باشد . پارامترهای مربو 6دارای  GPX4500دستگاه 

از این حاالت کاوش را می توان به کمک گزینه های مربوطه متناسب با شرایط کاوش تنظیم نمود. در صورت 

تنظیم بهینه حالت کاوش، هر دو دستگاه قادر به یافتن فلزات در حجم  و اندازه متفاوت و در اعماق متفاوتی 

  خواهند بود . از زمین، در انواع خاک و شرایط محیطی با دقت عمل باال

  

    

 عملکرد گزینه ها :  
  

  Rx Gain گزینه ی 
این گزینه جهت تنظیم حساسیت کلی دستگاه می باشد. در زمین هایی که بافت خاک سست و نامتراکم می 

باشد، این گزینه را در تراز باالتری تنظیم نمایید و متقابالً در زمین هایی که بافت خاک سخت و متراکم می 

  باشد، این گزینه رادر تراز پایین تری تنظیم نمایید و میزان آن را کاهش دهید.
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  (Timings)برنامه و تنظیمات 
دارای برنامه زمان بندی جدیدی می باشند که کارایی و دقت عمل دستگاه را افزایش می  GPX 4500فلزیاب 

 دهند . 

 گزینه های " باالنس زمین" 
 گزینه ارجح جهت بیشتر انواع خاک ها استکه )   Normal)(طبیعی  (1

  می باشد . Monoloop: جهت کاربری در زمین های بسیار گرم و باالخص با کویل های  (specific)ویژه (2

GB offخاموش( 3 امر جهت حصول حداکثر عمق کاوش  نیاست. ا نیجهت خاموش نمودن مدار باالنس زم ( (

 سست و نامتراکم )از نظر بافت خاک (مناسب است . یها نیدر زم

  Response  گزینه ی 
این گزینه دستگاه به شما امکان معکوس نمودن سیگنال هدف را می دهد بدین معنی که سیگنال دریافتی از 

 به گوش می رسند. (با نوسانات متوالی فرکانسی )اهداف همانند سیگنال دریافتی از اهداف سطحی 

  Motion گزینه ی 
سرعت جاروب زمین توسط کویل دستگاه در حین کاوش، برزمان واکنش دستگاه نسبت به اهداف و تنظیمات 

تاثیر گذار است. انطباق بهینه سرعت پیمایش با کویل شما و تنظیمات این گزینه، سبب  "باالنس زمین" 

 کاهش چشمگیر نویز و افزایش عمق آشکارسازی شما با دستگاه می گردد . 

 Custom Search Mode 
قابل دستیابی قرار می  LCDبه کمک این گزینه دامنه ای از موقعیت های مختلف حالت کاوش از طریق منوی 

گیرد . یک انتخاب گر نیز برای نام حالت جدید وجود دارد . حالت های مورد نظر خود را برای موقعیت های 

 مورد استفاده قرار دهید.  مختلف ایجاد نموده و آن ها را برای مشاهدات آتی 

   (stabilizer)تثبیت کننده سیگنال 
این گزینه تنظیم دقیق سیگنال صوتی خروجی دستگاه را برای کاربر امکان پذیر می سازد. پایداری سیگنال 

خروجی دستگاه به کاربر در پردازش بهینه دستگاه و تشخیص صحیح سیگنال هدف کمک چشمگیری می کند 

 . 

  Target volume  گزینه ی 
این گزینه جهت کنترل آمپلی فایر داخلی دستگاه است که بر شدت سیگنال هدف تاثیر می گذارد. این گزینه 

در هر دو حالت استفاده از هدفون و یا کاربری بلند گوی خود دستگاه فعال است. هم چنین این گزینه جهت 

 کاهش حساسیت سیگنال های زمین کاربرد دارد. 
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 مونتاژ دستگاه   

 اتصال کویل کاوش به میله تلسکوپی

 

  (واشرهای اتصال کویل را در محل مربوطه بر روی میله پایینی جاسازی کنید.1

  

 
  میله را به گونه ای بگیرید که پین اتصال واقع در قسمت باالیی آن رو به سمت زمین قرار بگیرد.(2

آن بر روی کویل قرار دهید. زاویه میله و کویل را تنظیم نموده و سپس (اکنون میله را در شیار مخصوص 3

با پیچ و مهره مربوطه اتصال را محکم نمایید. در صورتی که کویل با گذشت زمان شل گردد ،واشرها را 

 تعویض نمایید .

https://www.iranscaners.com/
tel:+989123950991


 
12 

      https://www.iranscaners.com                                                           :09123950991شماره تماس 

 

 

 
  

  

 توجه  !  

کابل کویل به طور ثابت به کویل متصل شده است و قابل جداسازی نیست. تالش برای جدا نمودن کابل از 

 کویل سبب ابطال گارانتی آن می گردد. 

  

 (میله تلسکوپی مونتاژ قطعات دستگاه)اتصال میله پایینی به میله فوقانی 
دهید. پیچ واقع در انتهای میله فوقانی را در جهت عقربه ساعت میله ها را مطابق تصویر در راستای هم قرار (1

  بچرخانید تا شل شود.

  
پین اتصال واقع بر روی میله پایینی را به داخل فشار داده سپس میله را به حالت کشویی داخل میله (2

  د .فوقانی فرو کنید تا پین مذکور داخل یکی از سوراخ های مربوطه روی میله فوقانی جای گیر

 
  

  اکنون پیچ مربوطه را مطابق تصویر در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا اتصال محکم شود.(3

   پین   اتصال   رو   به   سمت   زمین   باشد  

https://www.iranscaners.com/
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 اتصال گیره بند حمل دستگاه و بست ساعد:  
اکنون مطابق تصویر ابتدا گیره بند حمل دستگاه سپس دستگیره دستگاه و نهایتاً بست ساعد دسته  •

  تلسکوپی نصب نمایید .دستگاه را بر روی میله 

 
  

  سپس بندهای تثبیت بست بر روی ساعد را در محل مربوطه بر روی بست ساعد نصب کنید. •

 
  

  حال، روکش بست ساعد را مطابق تصویر نصب کنید. •

  
  

 نصب جعبه کنترل بر روی میله تلسکوپی 

https://www.iranscaners.com/
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  آن رو به سمت باال باشد. جعبه کنترل را روی سطحی صاف قرار دهید طوری که شیار مخصوص اتصال(1

و دسته آن رو به باال باشد، اکنون جعبه کنترل را در  رهیکه دستگ دیقرار ده یمونتاژ قطعات را طور لهی(م2

دسته را  یها چینموده و پ یدسته(جاساز ریز قاًیمونتاژ دق لهیم ییمخصوص آن )در قسمت باال اریش

 لی(رو به سمت کویسوکت اتصال باتر یجعبه کنترل)حاو یقسمت عقب دیی. دقت نما دیمحکم کن

 نباشد.

در پانل جلویی " smart point"کابل اتصال دستگیره را به دور میله مونتاژ قطعات بپیچانید و آن را به سوکت (3

  دستگاه متصل نمایید.

 
  

 اتصال کابل کویل به جعبه کنترل 
بیت می توانید از نوارهای ولکرو جهت تثکابل اتصال را به دور میله تلسکوپ مونتاژ قطعات دستگاه بپیچانید. (1

  کابل کویل به دور میله استفاده نمایید.

فیش کابل اتصال کویل را به سوکت مربوطه در پانل جلویی دستگاه متصل و با چرخاندن سرفیش مربوطه (2

  اتصال را محکم نمایید .

    !  توجه

 بر   روی   میله   تثبیت نمایید   کنید   اما   دقت     طول   آن   به   گونه     برق   اتصال   دستگیره   را می     توانید   با   نوار   چسب   کابل

   باشد   که   به   سوکت   اتصال   فشار   وارد   نیاید .  ای  

  

   !  توجه

   قبل   از   اتصال   و   یا   جداسازی   کویل   از   جعبه   کنترل   دستگاه همیشه از   خاموش   بودن   جعبه    ،    اطمینان   کنترل

   نیکی   دستگاه   جلوگیری   شود .  حاصل   نمایید   تا   از   ایراد   صدمات   احتمالی   به   مدار   های   الکترو

https://www.iranscaners.com/
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 اتصال باتری 

باتری را در محل مخصوص آن در کمربند حمل باتری قرار دهید سپس مطابق تصویر کابل هدفون و کابل رابط 

 باتری با جعبه کنترل را به باتری متصل نمایید. تصویر، مربوط به حالت حمل دستگاه با دست چپ می باشد. 

  
  

  

 توجه!  

  ساعت شارژ نمایید.  8همیشه قبل از استفاده ، باتری را به مدت (1

هرگز هدفون را مانند بلندگوی خارجی به کار نبرید زیرا باالبردن شدت صدای هدفون ، هم به هدفون و (2

 هم به شنوایی شما آسیب خواهد زد.  

  

 GPX 4500روش استفاده از بلندگوی دستگاه 

https://www.iranscaners.com/
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ه ی یک آمپلی فایر صوتی است که بیونی می باشد و حاو –باتری دستگاه را از نوع باتری انباره ای لیتیم 

صورت خودکار استفاده کاربر از هدفون و یا بلند گوی خارجی دستگاه را تشخیص داده و شدت سیگنال 

یش را از طریق ف(یا هدفون)صوتی خروجی دستگاه تقویت می نماید. تصویر زیر دیاگرام اتصال بلند گو 

  مربوطه نشان داده است .

 
  

 کمر بند حمل باتری 
کمر بند حمل باتری را به کمر خود ببندید و بندهای شانه آن را نیز بعد از عبور از روی شانه هایتان از قسمت 

جلو و عقب به گیره های مربوطه روی کمربند متصل نمایید و طول آن را متناسب با قد خود تنظیم نماییدو 

تری و تنظیم آن متناسب با قد کاربر و نیز شیوه اتصال بند تصاویر زیر نحوه بستن کمربند مخصوص حمل با

 مخصوص حمل دستگاه را به کمربند و به گیره مخصوص آن روی میله تلسکوپی دستگاه نشان داده اند .

 توضیحات بیشتر در قسمتهای بعدی این دفترچه ی راهنما آمده است . 
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 تنظیم بهینه دستگاه 

  

 دست گرفتن دستگاه:   در
ساعد دست خود را از داخل بست ساعد عبور داده و دسته ی دستگاه را در دست بگیرید. بست ساعد را به  

 کمک بندهای مخصوص بر روی ساعد  دست خود محکم نمایید. 

 تنظیم موقعیت دستگیره بر روی میله تلسکوپی :  
موقعیت دستگیره را بر روی میله تلسکوپی به گونه ای تنظیم نمایید که هنگام در دست گرفتن آن، آرنج دست 

 (مطابق تصویر)شما دقیقا پشت دسته قرار گیرد 

 تنظیم طول میله پایینی: 
هد واچنان چه کویل از بدن شما خیلی دور باشد، حفظ تعادل آن و نیز مانور دادن با آن حین پردازش مشکل خ

بود متقابالً چنان چه کویل به بدن شما خیلی نزدیک باشد ممکن است به اجسام فلزی که شما با خود حمل 

می کنید یا حتی باتری دستگاه نیز واکنش نشان دهد لذا تنظیم مناسب فاصله کویل از بدن شما ضروری می 

 نماید. 

ساعت بچرخانید تا شل شود سپس پین تنظیم  بدین منظور پیچ واقع در لبه میله باالیی در جهت عقربه های

را بر روی میله پایینی به داخل فشار داده و میله پایینی را متناسب با طول دلخواه خود عقب و جلو نمایید تا 

پین اتصال در یکی از سوراخ های واقع در میله باالیی جای گیرد. اکنون پیچ  را در جهت عکس عقربه های 

ال دو میله به هم محکم گردد. با تنظیم مناسب طول میله شما قادر خواهید بود که ساعت بچرخانید تا اتص

 کویل را به راحتی و بدون خم شدن یا کشش فرا روی خود حرکت دهید. 

                                                          
 تنظیم موقعیت باتری: 

بر و افزایش مدت زمان پردازش می گردد. باتری اساسا در پشت تنظیم موقعیت مناسب باتری سبب راحتی کار

سر کاربر و بر روی کمر قرار می گیرد به گونه ای که وزنه تعادل وزن دستگاه باشد. کیسه مخصوص حمل باتری 

https://www.iranscaners.com/
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در قسمت خلفی کمربند مخصوص حمل آن جاسازی شده است که می توان به کمک بندهای موقعیت آن را 

شود که بعضی از کاربران تمایل دارند که باتری را به هنگام کاربری دور کمر خود ببندید که تثبیت نمود. دقت 

در این صورت دقت نمایید که از کویل دستگاه به اندازه کافی دور باشد تا فیدبک سیگنال ایجاد نکند باالخص 

 هنگام کار با کویل بزرگ دستگاه. 

 تنظیم طول بند حمل دستگاه: 
ول بند حمل دستگاه متناسب با قد کاربر، حمل دستگاه و کاربری با آن را آسان می کند تنظیم مناسب ط

د دارید احتیاج به تغییر طول بن(نظیر پردازش در سطوح شیب دار).هنگام تغییر کویل یا تغییر شرایط محیطی 

 نظیم نمایید . که می توانید با تغییر مکان گیره بند روی میله و یا با تغییر خود طول بند، آن را ت
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 شارژ باتری  

می باشد کهدر  VDC 4 ،7یونی می باشد که دارای ولتاژ خروجی  –دستگاه مجهز به یک باتری انباره ای لیتیوم 

مخصوص )ساعت تغذیه دستگاه می باشد. آداپتور شارژ باتری و آداپتور سیار  12صورت شارژ کامل قادر به 

 نیز به همراه باتری دستگاه عرضه می گردند. (شارژ در ماشین

  
ساعت است. دقت کنید که هیچگونه نیازی به تخلیه ی کامل باتری قبل از  5زمان شارژ باتری خالی حدوداً 

شارژ مجدد وجود ندارد بلکه می توان باتری را در مواقع عدم استفاده ازآن شارژ نمود . برخی کویل های اختیاری 

 درصد باال می برند.  30حت بزرگتری دارند میزان مصرف باتری را تا دستگاه که مسا

 توجه!  

 ساعت متوالی شارژ نمایید.   8باتری تازه را قبل از کاربری باید به مدت 

  

 : (در ماشین )شارژ سیار باتری 
پس صل نمایید سجهت شارژ باتری کابل اتصال به دستگاه را از باتری جدا نموده و فیش شارژ را به باتری مت

مربوطه بر روی باتری وضعیت شارژ را  LEDشارژر را به برق شهری متصل نمایید. در حین شارژ باتری، چراغ 

نشان می دهد . فرایند شارژ باتری با شارژ سیار نیز به همین منوال است. شارژر  سیار از سوکت فندک ماشین 

 ولت باشد .  24الی  12باید جهت شارژ باتری بهره می گیرند البته سوکت مربوطه 
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 توجه!  

هنگام شارژ باتری با شارژر سیار ، باتری را در داخل ماشین و در هوای بسیار گرم رها نکنید زیرا باتری (1

  مجهز به مدار ضد گرما بوده و شارژ را در صورت باال رفتن زیاد دمای محیط متوقف می کند. 

به منظور جلوگیری از ایراد صدمات احتمالی به باتری ، هنگام شارژ باتری با شارژر سیار ، از روشن نمودن (2

  موتور ماشین خودداری نمایید. 

 قبل از استفاده از شارژر سیار جهت شارژ باتری ، وضعیت باتری ماشین را کنترل نمایید.  (3     

  

 تحلیل رفتن ظرفیت باتری 
 یونی به دو دلیل عمده زیر رخ می دهد.  –تحلیل رفتن و کاهش ظرفیت باتری های لیتیوم 

تحلیل ظرفیت باتری در سیکل پردازش: به طور عام تمام باتری های الکتروشیمیایی با تحلیل و کاهش (1

 یظرفیت در خالل سیکل شارژ و تخلیه باتری مواجه هستند. اما آن چه در روند کاهش ظرفیت باتر

است که باید در خالل پردازش و کار با باتری به شدت  "تخلیه کامل شارژ باتری"بسیار اثر گذار است 

از آن اجتناب شود و قبل از تخلیه کامل شارژ باتری حتما آن را شارژ نمود. الزم به ذکر است که 

ه ارژ باتری بدستگاه در صورت کاهش بیش از حد شارژ باتری به منظور جلوگیری از تخلیه کامل ش

طور خودکار خاموش می شود. همچنین خود باتری نیز مجهز به یک مدار داخلی جهت جلوگیری از 

  تخلیه کامل شارژ باتری در هنگام اتصال کوتاه بین قطب های باتری به هنگام عدم کاربری باتری است.

ش زمان مقاوت داخلی آن ها افزاییونی به گذشت  –تحلیل ظرفیت باتری با گذشت زمان : باتری های لیتیوم (2

 می یابد. این امر سبب کاهش ظرفیت باتری و ولتاژ اسمی آن می شود. 

    

 شارژ باتری  LEDنشانگر 

در قسمت عقب باتری تعبیه شده است و هنگام شارژ باتری قرمز ، نارنجی و سبز وضعیتشارژ  LEDاین نشانگر 

 آن را نشان می دهد . 

 رنگ های این نشانگر و توضیحات مربوطه در زیر ارائه شده اند. 
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 در حالت شارژ عادی: 

 زرد (نارنجی  –قرمز  آغاز فرایند شارژ 

 نارنجی  مرحله اول شارژ باتری 

 سبز چشمک زن  –نارنجی  مرحله نهایی شارژ 

 سبز  شارژ باتری کامل شده است. 

 حاالت غیر عادی: 

و فرایند شارژ باتری ( 50C دما باالی )باتری بسیار داغ شده است 

به طور خودکار متوقف شده است.شارژر را از باتری جدا نمایید و 

 برسد.  C 40منتظر بمانید تا باتری خنک شود و دمای آن به زیر 

 قرمز چشمک زن به آرامی 

به معنی پایان یافتن مرحله اول شارژ باتری است و چنان چه این 

حالت ادامه یافت در آن صورت باتری قابل استفاده نیست و با 

 نماینده ما تماس بگیرید. 

 نارنجی چشمک زن 

خطایی رخ داده است. شارژر را از باتری جدا نمایید و مجددا متصل 

 نماینده ما تماس بگیرید. نمایید. اگر مجددا چراغ قرمز روشن شد با

 قرمز 

  

    

 مراقبت و نگهداری باتری  

ساخته شده است لذا آن راجهت   MINELABشرکت GPX 4500این باتری صرفا جهت دستگاه های فلزیاب (1

  مصارف دیگر به کار نبرید چون احتمال وارد شدن صدمه به باتری وجود دارد.

  درجه سانتی گراد و در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد شارژ نکنید. 45باتری را در دمای باالی (2

  باتری را در محیط های بسیار گرم نظیر داشبورد ماشین قرار ندهید .(3

  از تماس باتری با آب و هر مایع دیگری به شدت اجتناب کنید.(4

  از ایجاد اتصال کوتاه بین قطب های باتری اجتناب کنید .(5

  خراب استفاده نکنید.از باتری (6
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هرگز خود سر اقدام به باز کردن باتری ننمایید زیرا گارانتی باتری را باطل می کند .دقت نمایید که هیچ (7

قطعه قابل تعمیر توسط خود کاربر در داخل باتری وجود ندارد. تعمیر قطعات دستگاه فقط توسط خود شرکت 

  تری آن را به نماینده ما تحویل دهید.انجام می گیرد لذا در صورت اختالل در کار با
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 اصول کار با دستگاه  

هستند بدین معنی که باید کویل کاوش دستگاه  "دستگاه حرکت محور " GPX 4500دستگاه های فلزیاب 

برروی هدف حرکت نماید و یا اینکه هدف بر روی تویل حرکت نماید تا دستگاه بتواند آن را مشاهده کند تا 

 بتواند آن را تشخیص دهد و در حالت ایستا دستگاه قادر به آشکار سازی هدف نیست . 

در ارتفاع کم و ثابتی از سطح زمین نگه داشت و با سرعت  کویل را باید در خالل کاوش موازی با زمین و

یکنواخت اقدام به جاروب زمین به سمت طرفین نمود به گونه ای که سرعت رسیدن کویل از یک طرف به 

ثانیه باشد. دقت نمایید تغییر ارتفاع کویل به هنگام کاوش سبب ایجاد نویز و سر و صداهای  4طرف دیگر حدوداً 

هش دقت و کارایی دستگاه می شود. جهت افزایش دقت کاوش، سعی کنید که مسیرهای جاروب ناهنجار و کا

 کویل با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند. 

  
    

 صداهای دستگاه 

(Metal Target Response) واکنش به هدف 
تگاه می نه دسواکنش دستگاه نسبت به اهداف فلزی تفکیک نشده به صورت تغییر در تُُُن و شدت صدای آستا

 باشد . 

   (Threshold)صدای آستانه دستگاه 
از دستگاه شنیده می شود و اهداف فلزی (به عنوان صدای زمینه)صدای آستانه صدایی است که به طور مداوم 

با توجه به حجم و عمق خود سبب تغییر در تُُُن و شدت این صدا می گردند به عنوان مثال اهداف کوچک و 

 یا خیلی عمیق سبب ایجاد تغییرات جزئی در آن می شوند. 

  )Electrical Interference( تداخل های الکتریکی 
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ویل هم باز سیگنال های صوتی از دستگاه به گوش می رسد. این سیگنال حتی در صورت ثابت نگه داشتن ک

ها سیگنال هدف نبوده بلکه نویزهای محیطی حاصل از تداخل های الکتریکی است. دستگاه های فلزیاب سری 

GPX  .مجهز به عملکرد خنثی سازی تداخل های الکتریکی محیطی هستند 

  )Ground Noise( نویز زمین 
نی زمین نیز سبب ایجاد نویز و اختالل در عملکرد طبیعی دستگاه می شوند. دستگاه های فلزیاب رگه های معد

جهت خنثی سازی این تاثیرات بر روند کار دستگاه  "باالنس خودکار زمین  "مجهز به سیستم  GPXسری 

 هستند  

  Blanking حالت 
باشد و کویل دستگاه از روی فلزی آهنی عبور نماید،  " Iron Reject"وقتی که دستگاه در حالت کاربری 

دستگاه به حالت صامت در میاید و این بدان معنی است که فلزی آهنی دقیقا در زیر کویل قرار دارد اما توسط 

دستگاه سیگنال آن طرد شده است. این عملکرد به کاربر در تشخیص اهداف مطلوب خود کمک چشمگیری 

 می کند. 

 م باتری اعالن شارژ ک
مدت  به )درصورتی که شارژ باتری از حد مطلوب کم تر گردد، دستگاه با یک سری پالس های صوتی متوالی 

 وضعیت شارژ کم باتری را هشدار می دهد. (یک دقیقه

    

 پانل کنترل جلو

  

  Auto Tune 
طیف وسیعی از کانال های متفاوت فرکانسی را اسکن می کند تا مناسب ترین کانال را جهت کاهش نویزهای 

 الکتریکی بیابد. 

 Threshold 
 صدای زمینه ی تولید شده توسط دستگاه که جهت افزایش یا کاهش شدت صدای آستانه دستگاه است.  

Search Modeانتخاب گزینه  : جهت افزایش حالت کاوش دستگاه است. با "custom "  می توان پارامترهای

 کاوش را به دلخواه کاربر تنظیم نمود. 

  Soil/Timing  
به کاربر امکان تغییر نوع و فرکانس پالس های ارسالی جهت بهینه نمودن کارایی دستگاه متناسب با نوع هدف 

  و شرایط خاک را می دهد .
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 Coil/Rx 
 به کاربر امکان تغییر میدان ارسالی و دریافتی کویل را می دهد . 

 Ground Balance 
 جهت تنظیم فرایند باالنس زمین به منظور خنثی سازی تاثیرات رگه های معدنی زمین بر نتیجه کاوش است.  

Coil .سوکت اتصال کویل به جعبه کنترل دستگاه است : 

 Smart Point 
 یره به جعبه کنترل است. سوکت اتصال کابل دستگ

  
 پانل کنترل عقبی

  

   LCDنمایشگر 
 جهت نمایش عملکردهای دستگاه و تنظیمات آن ها است . 

 Function select 
 جهت یکی از عملکردهای متفاوت دستگاه است. 

 Setting 
 جهت تنظیم پارامترهای عملکرد انتخابی کاربر است. 

 On(off 
را جهت دستگاه  )FP-خاموش نمودن دستگاه است. همچنین با آن می توان تنظیمات کارخانه  )جهت روشن  

 بازنشانی نمود . 
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 Battery 
 سوکت اتصال باتری می باشد. 

  
  

  

    

 روشن نمودن دستگاه  

خاموش دستگاه همان طور که قبالً اشاره شد در پانل عقب دستگاه قرار دارد. جهت روشن نمودن  )کلید روشن 

دستگاه یکبار آن را فشار داده و رها نمایید تا پیام خوش آمد گویی بر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر گردد 

 که شامل مدل و شماره سریال دستگاه نیز می گردد. 
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 دستگاه   LCDساختار منوی 

 "Main Menu" دستگاه قابل مشاهده می باشد. پارامترهای زیر گزینه  LCDمنوی دستگاه بر روی صفحه نمایش 

ا در این ج )قابل اعمال به تمام حاالت کاربری دستگاه هستند اما پارامترهای زیر حالت کاربری انتخاب شده 

 اربری هستند. فقط مربوط به آن حالت ک  (Generalبه عنوان مثال حالت 
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 حالت های کاوش: 
و  Deepکلید فعال کننده ی حالت های کاوش می باشد که عبارتند از  :  3دارای   4500GPXدستگاه 

Custom  وGeneral  . 

  
هر یک از حالت های کاوش دارای پیش تنظیمات کارخانه هستند که در هنگام استفاده از آن ها در حین 

کاوش می توانید به طور دلخواه هر یک از آن ها را با شرایط موجود تغییر و تنظیم نمایید . حالت های 
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Deep  وGeneral  کلید خاصی دارند اما حالتCustom  ر کاوش است که می حالت دیگ 4برای هر یک از

 انتخاب کنید.   LCDتوانید از طریق منوی 

 -General این گزینه بیشترین انتخاب کاربران را به خود اختصاص داده است. زیرا با تنظیم بهینه ی :

پارامترهای کاوش نظیر حساسیت، پایداری، عمق کاوش و واکنش سریع سیگنالها در برابر هدف می تواند 

 حالت کاوش، کارایی دستگاه را در انواع شرایط کاربری تضمین کند. به عنوان نخستین 

  
Deep  این حالت کاوش برای انجام عملیات در یک محدوده ی کوچک، به آرامی و با دقت عمل باال مناسب :

است. این حالت بهترین انتخاب جهت جاروب زمین با سرعت بسیار کند به منظور حصول حداکثر عمق کاوش 

 برای اهداف بزرگ به شمار می رود . 

  
  Custom   

 گزینه ذیل را می توان انتخاب نمود :  در این حالت کاوش کاربر چهار 

  
  

PATCH 
Hi-Mineral 

Hi-TRASH 
Test A 

 حالت کاوش امکان پذیر می باشند و متناسب با هر شرایطی تنظیم می شوند .  6هر  customدر 

هر یک  های منوی اصلی در  عملکرد  

از حالت   های کاوش  یکسان هستند. 
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Patch  زمانی که خواستار حرکت روی سطح زمین و جستجوی سریع تر هدف باشید و یا هنگامی که به :

دنبال کاوش طال هستید، این حالت به شما کمک می کند تا مناطق جدیدی را که در آینده کاوش آنها حائز 

 اهمیت و ارزشمند است، پیدا کنید. 

  
Hi – Trash نه مناسب کاوش در مناطقی است که دارای فلزات : جهت گزینش تنظیمات پیش فرض کارخا

به صورت پیش فرض در سطح  "Iron Reject"زیاد هستند . در این گزینه تراز (زباله های فلزی)پراکنده سطحی 

 باالیی تنظیم شده است که شما متناسب با دقت مورد نظر خود می توانید آن را کاهش دهید. 

حالت  6عملکرد هر یک از   

 کاوش را می توان توسط 

 تنظیمات مختلف ذخیره نمود.
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Hi –Mineral  این حالت کاوش برای زمین هایی با غنای معدنی باال است و پایداری و حساسیت دستگاه :

نسبت به اهداف کوچک و عمیق را حفظ می کند . شایان ذکر است که در این حالت ممکن است کاربر متناسب 

 نیاز داشته باشد.   Rx-Gainبا موقعیت و شرایط کاوش خود به تغییر 

  
Test A دارای پیش تنظیمات کارخانه است که مشابه با تنظیمات حالت  : این حالت ،lGenera  . هستند

شما می توانید آن را برای امتحان سایر حالت ها یا مقایسه با آن ها به کار برید . نام تمامی حالت های 

 کاوش را می توان مجددا تغییر دارد.  

 
  

  

    

 کاهش نویزهای الکتریکی محیطی 

دستگاه ممکن است که تحت تأثیر تداخل امواج الکتریکی حاصل از پدیده های طبیعی نظیر صاعقه و سایرشرایط 

اقلیمی، یا غیر طبیعی نظیر خطوط نیروی حاصل از فرستنده های رادیویی و یا سایر تجهیزات الکتریکی قرار 

 گیرد که سبب ایجاد خطا در داده های خروجی دستگاه می شود . 

کانالهای فرکانسی متعددی را امتحان می نماید و مناسب ترین کانال را  (Auto Tune-تنظیم خودکار  گزینه

ثانیه به طول انجامد. در صورت تمایل  60جهت پردازش دستگاه انتخاب می کند. این امر ممکن است حدود 

بر روی  "Manual Tune" ی کاربر می توان انتخاب کانال فرکانس کاربری دستگاه را به صورت دستی و از منو

صفحه نمایش دستگاه انجام داد. دقت نمایید مناسب ترین کانال فرکانسی برای دستگاه کانالی است که در آن 

تاثیر تداخل امواج الکتریکی محیطی به حداقل و صدای آستانه خروجی از دستگاه به حداکثر وضوح ممکن 

 برسد. 
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صورت دستی یا خودکار بهتر است کویل را دور از سطح زمین و به  جهت تنظیم انتخاب کانال کار دستگاه به

طور ثابت نگه دارید تا عالوه بر واکنش به سیگنال های دریافتی از زمین به همه نویزهای محیطی واکنش نشان 

 دهد. 

 
   

   (Auto Tune)دستورالعمل انجام فرایند تنظیم خودکار 

سانتیمتری زمین بگیرید. کویل را به حالت عمودی درآورید سپسبه  50مطابق شکل کویل را در ارتفاع تقریبی 

صورت یک نیم دایره دستگاه را با کویل به آرامی بچرخانید تا مطمئن شوید جسم فلزی بزرگی یا منبع نویز 

  الکتریکی مشهودی در آن محدوده وجود ندارد.

 نگه دارید. اکنون رو به جهتی بایستید که نویز بیشتر است و کویل را ثابت 

   توجه ! 

 الزم     دقت   نمایید شدت   امواج   الکتریکی   محیطی   بر   اساس   ساعات   مختلف   شبانه   روزتغییر   می   کند   لذا     ) 1

     نمایید . م   کانال   فرکانسی   کار   دستگاه   را   به   طور   متناوب   تکرار است   فرایند تنظی  
   " دستی   تنظیم " کانال   انتخاب   شده   در   حالت   تنظیم   خودکار ،  می مشاهده توانید   به   منوی       جهت     ) 2

   مراجعه   نموده   و   عدد   کانال   انتخاب   شده   را   مشاهده   کنید  .
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را فشار دهید تا فرایند اسکن کانال ها شروع شود. دستگاه این امر را با یک بوق   Auto Tuneاکنون کلید 

  ثانیه طول می کشد، کویل را ثابت نگه دارید. 60بلند اعالم می دارد. در خالل این فرایند که تقریباً 

اکنون دستگاه کانال های فرکانسی را به طور خودکار اسکن نموده و مناسب ترین کانال را جهت پردازش 

 دستگاه انتخاب می نماید. اتمام فرایند با سه بوق کوتاه اعالم می شود.  

 توجه!      

قرار  دهید . چنان  Monoیا  Double Dرا روی حالت  Coil ( Rxقبل از انجام فرایند تنظیم خودکار کانال ، کلید 

قرار دهید و در صورت لزوم فرایند  Cancelچه بعد از اتمام فرایند باز نویزی شنیده شود این بار کلید را در حالت 

  را تکرار نمایید. 

  

    

 (تنظیم شدت صدای پس زمینه دستگاه)  Thresholdگزینه

صدای پس زمینه ای است که به طور مداوم در حالت پردازش از دستگاه شنیده  Thresholdصدای آستانه 

میشود و نقش صدای مرجع را برای کاربر  به عهده دارد زیرا سیگنال های دریافتی دستگاه باعث تغییر در تن 

نویز  ،و شدت این صدای آستانه دستگاه می گردند و بدین گونه کاربر واکنش کویل را نسبت به اهداف واقعی

زمین یا تداخل امواج الکتریکی محیطی تشخیص  می دهد بنابراین تعیین شدت صدای آستانه دستگاه بسیار 

 مهم و ضروری می باشد.   

20   
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شدت آستانه دستگاه باید در سطح کم تنظیم گردد اما به وضوح قابل شنیدن باشد و صدایی صاف و یکنواخت 

ید که قابل شنیدن نباشد، در آن صورت در بقیه تنظیمات دستگاه باشد. اگر شدت آن را به حدی کاهش ده

 نیز دچار اشتباه می شوید. 

اهداف بسیار ریز و یا بسیار عمیق سیگنال واضح و متمایزی ندارند بلکه تنها ممکن است سبب تغییرات کمی 

در شدت صدای آستانه دستگاه شوند و در صورتی که شدت صدای آستانه دستگاه زیاد و یا خیلی کم تنظیم 

صاویر ارسازی نخواهد بود که در تشود، سیگنال های ضعیف قابل شنیدن نیستند و لذا این گونه اهداف قابل آشک

 زیر بدان اشاره شده است. 

با انتخاب شدت زیاد برای صدای آستانه دستگاه، در واقع آستانه شنیداری دستگاه را باال می برید و این کار 

سیگنال های ضعیف را نشان نموده و سبب حذف آنها می شود و تنها سیگنال های قوی قابل شنیدن و تشخیص 

 بود. خواهند 

  
انتخاب شدت کم برای صدای آستانه دستگاه، سیگنال های ضعیف را پنهان نموده و سبب حذف آنها می شود 

 و تنها سیگنال های بسیار قوی قابل شنیدن و تشخیص خواهند بود. 
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با انتخاب شدت مناسب برای صدای آستانه دستگاه، سیگنال های ضعیف و سیگنال های قوی هر دو قابل 

 شنیدن و تشخیص خواهند بود. 

  
الزم به ذکر است که تنظیم مجدد آستانه صوتی دستگاه متناسب با تغییر شرایط محیط کاوش امری ضروری 

 صوتی دستگاه را متناسب با شنوایی کاربر مجددا تنظیم نمود.  است به عنوان مثال با شروع وزش باد باید آستانه

  

                                       

    

   Soil /Timing گزینه 
این گزینه درواقع جهت تنظیم عملکرد فلزیاب متناسب با نوع خاک، کویل مورد استفاده و سایز هدف مورد 

دستگاه را تعریف می نماید و کلید  (RX)و گیرنده  TXمشخصات فرستنده  Timingنظر می باشد. گزینه ی 

"Timing /Soil "  به کاربر کمک می کند تا گزینه های مختلفی را انتخاب کند. هر کدام از حالتهای گزینه ی 

"Timing"  و نیز سایز و رسانایی الکتریکی معینی از هدف(مغناطیسی ،قلیایی، خنثی ...)متناسب با یک نوع خاک 

 هستند و عملکرد دستگاه را متناسب با آن شرایط بهبود می بخشند. 
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  : Normal 
این حالت بهترین عملکرد دستگاه و بیشترین عمق کاوش ممکن را در طیف وسیعی از شرایط خاک و سایزهای 

 متفاوت اهداف ارائه می دهد . 

بیشتر است. همواره از این گزینه جهت کاوش در محیط هایی که  Double Dخص با کویل کارایی این حالت باال

 با نوع و شرایط خاک و عمق و سایز هدف آشنایی ندارید استفاده کنید. 

  
  : Enhance 

این حالت در خنثی نمودن سیگنال های نویزهای زمین بسیار کارامد است همچنین واکنش دستگاه را بر روی 

زیاد است به طیف  Monoloopصخره های داغ کاهش چشمگیری می بخشد. کارایی این حالت باالخص با کویل 

 وسیعی از سایز هدف بسیار حساس است. 

  
 Normal (N) 

د را در شرایط مختلف خاک برای شما ایجاد می کند و به شما کمک می کند تا در این حالت بهترین عملکر

بهترین عمق بتوانید هدف هایی با اندازه های مختلف را پیدا کنید . این حالت در هنگام استفاده از کویل 

11;DO  به بهترین نحو عمل می کند . توصیه می شود که در حین کاوش در انواع خاک ها و در زمانی که از

 استفاده کنید.   Normalوجود مواد معدنی یا میزان عمق موجود اطالع ندارید از حالت 

  
  : Special 

می باشد  "Timing" دستگاه جهت  LCDاین حالت جهت انتخاب یکی از حالت های نشان داده شده در منوی 

. 

https://www.iranscaners.com/
tel:+989123950991


 
37 

      https://www.iranscaners.com                                                           :09123950991شماره تماس 

 

 . Salt coarse coin(Relic, sharp, sensitive Extra عبارتند از GPX4500 این حالت جهت مدل 

 

  coil /RX کلید 
 می باشد . Double Dکویل  )RX-و دریافتی  )TX-این کلید جهت تغییر میدان های الکترومغناطیسی ارسالی 

را تغییر می دهد و در واقع تطبیق پذیری آن را بهبود می  Double Dاین کلید الگوی کاوش و حساسیت کویل 

بخشد. این کار با تغییر میدان های الکترومغناطیسی ارسالی و دریافتی کویل و نیز شیوه تفسیر جعبه کنترل 

 از سیگنال های دریافتی انجام می گیرد. 

  
 ارائه شده است.  "Rx(coil"در سه گزینه ی کلید  DDدر تصویر زیر نموداری از سیم پیچ های داخلی کویل 

  
 : Double D  

 این حالت مناسب ترین گزینه جهت کاوش در مناطقی با غنای معدنی متوسط و یا باالی خاک می باشد . 

  

   توجه !

   را   تکرار   نمایید .   "   باالنس زمین   "   فرایند همواره     " Timing " بعد   از     گونه   تغییردر تنظیمات   کلید     هر  
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بهینه است زیرا بیشینه سیگنال هدف موقعی است که  )pinpointing-همچنین جهت تعیین موقعیت دقیق هدف 

 هدف دقیقا در مرکز کویل واقع شده باشد . 

  
  :Monoloop  

 این حالت مناسب ترین گزینه جهت کاوش در مناطقی با غنای معدنی کم الی متوسط خاک می باشد. به 

، جهت  LCDاز طریق  "sensitive Extra" بر روی حالت  soil/Timingکارگیری این گزینه همگام با تنظیم گزینه 

 آشکارسازی و تشخیص فلزات زیر و کم حجم بسیار کارامد است. 

در صورت انتخاب این حالت سبب افزایش حساسیت دستگاه می شود مع الوصف سبب  DDاستفاده از کویل 

ین حالت از لبه سمت ناپایداری سیگنال در مناطقی با غنای معدنی زیاد خاک می شود. توصیه می شود در ا

 چپ کویل جهت تعیین موقعیت دقیق هدف استفاده نمایید. 

  
  : Cancel 

این حالت سبب ایجاد یک میدان الکترو مغناطیسی دریافتی پایدار در مناطقی که نویز و تداخل الکتریکی 

کانال فرکانسی محیطی زیاد است می گردد لذا به کارگیری آن در محیط های شهری و مناطقی که تنظیم 

مثال در مجاورت فرستنده های رادیویی و )دستگاه نیز کارایی چندانی در پایابی سیگنال خروجی دستگاه ندارد

 بسیار کارامد است. (برج های مخابراتی

در این حالت به کمک لبه سمت چپ کویل میسر است. با انتخاب  (pinpointing) تنظیم موقعیت دقیق هدف

آنها را  " RxGain" و عمق کاوش دستگاه اندکی کاهش می یابد که می توانید از منوی این گزینه حساسیت 

 افزایش دهید. 
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  توجه! 

  را تکرار نمایید. "باالنس زمین"و انتخاب حالت جدید، فرایند  "coil/Rx"بعد از هر گونه تغییر در (1

  غیر فعال می گردد. Monoloopبا کویل  "Iron Reject"حالت حذف فلزات آهنی (2

  دستگاه قادر به تشخیص هیچ هدفی نخواهد بود. "cancel"و انتخاب حالت  Monoloopبا کویل (3

در بیشتر موارد با پایداری سیگنال، دقت و کارایی چشمگیری  "Mono"با انتخاب حالت  Monoloopبه کارگیری کویل (4

  همراه است و توصیه می گردد.

  

  

  

                                                                     (کاهش نویز زمین ) Ground Balaceگزینه 

بیشتر خاک ها دارای رگه های معدنی با ترکیبات شیمیایی و امالح معدنی فراوان می باشند. این امر بر روند 

رند و نام دا "نویز زمین "گردد که کارکرد دستگاه تاثیر منفی می گذارد و سبب ایجاد سیگنال های خطا می 

چنانچه توسط دستگاه خنثی نشوند، تشخیص اهداف واقعی را مشکل مواجه می کنند باالخص تشخیص 

 سیگنال اهداف کوچک و یا عمیق مشکل خواهد بود. 

  
 هستند که کار خنثی سازی تاثیر رگه های "Ground Balance"دارای کلیدی به نام  GPXفلزیاب های سری 

معدنی و کاهش نویزهای زمین را بر عهده دارد. این امر وضوح سیگنال هدف را بیشتر نموده و تشخیص آن را 

 حالت پردازش می باشد که در زیر تشریح می شوند.  2آسان می نماید. این کلید دارای 

  : Tracking 
همزمان با نمایش تراز معدنی خاک بر این حالت تاثیر رگه های معدنی زمین را خنثی نموده و به طور خودکار 

را در صورت تغییر  "باالنس زمین"دستگاه، در خالل پردازش و کار با دستگاه فرایند  LCDروی صفحه نمایش
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شرایط خاک مجددا تنظیم می نماید. انتخاب این حالت جهت زمین هایی با غنای معدنی باال و یا متغیر خاک 

 الخص هنگامی که قصد دارید محدوده ای بزرگ را به سرعت پیمایش نمایید. بسیار مناسب و کارآمد می باشد با

 
  

  : Fixed 
را ابقاء می نماید. در زمین ها یی که غنای معدنی ثابتی  "باالنس زمین "این حالت آخرین تنظیمات فرایند

دارند، انتخاب این حالت عمق و دقت کاوش و حساسیت دستگاه را افزایش می دهد هر چند که باید به طور 

 متناوب آن را مجددا باالنس نمود. 

  
  Quick – Track کلید 

س ر گرفته است و به کاربر امکان تغییر فرایند باالناین کلید در قسمت فوقانی دستگیره نگهدارنده دستگاه قرا

و یا برعکس  می دهد. البته این تغییر حالت فقط زمانی است  "Tracking"به حالت  "Fixed" زمین را از حالت 

که این کلید فشار داده شود و با رها نمودن آن، حالت باالنس زمین به گزینه انتخابی توسط کلید مربوطه باز 

 زیاد است.  )pinpointing-کارایی این کلید در فرایند باالنس زمین و تعیین موقعیت دقیق هدف  می گردد.
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 ( Generalباالنس زمین در حالت  ) "Tracking"فرایند باالنس زمین در حالت 

  در زمینی عاری از هر گونه جسم فلزی قرار بگیرید.(1

  قرار دهید. "Fixed"کلید باالنس زمین در وضعیت (2

سانتیمتری زمین به طور یکنواخت باال و پایین  10الی  2)5کویل را موازی با زمین گرفته و آن را در ارتفاع (3

  نمایید .

تغییر دهید و به حرکت  "Tracking"در خالل باال و پایین نمودن کویل، کلید باالنس زمین را به وضعیت (4

  دادن کویل ادامه دهید تا صدای خروجی دستگاه پایدار و نویز زمین حذف شود.

                    
چنان چه صدای آستانه دستگاه به حالت یکنواخت رسید و نوسانات آن از بین رفت، فرایند باالنس زمین (5

  انجام شده و دستگاه آماده کاربری است.

  

 
  

 "  Trackingتنظیم مجدد گزینه باالنس زمین در خالل پیمایش در حالت "

   !    توجه

   دارد   بعد   از   فرایند   باالنس   زمین   نیز   صداهای   اضافی   به   گوش   برسد   که   به   دلیل   وجود   فلزات   احتمالی   احتمال

     نزدیکی   کویل   است   لذا   محل   خود   را   تغییر     و   فرایند   باالنس   زمین   را   مجددا   تکرار   نمایید  . در داده
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را جهت باالنس زمین انتخاب نموده اید، باید به  طور  "Tracking"در خالل پیمایش زمین و در صورتی که حالت 

متناوب از تنظیم مناسب فرایند باالنس مطمئن شوید. بدین منظور کویل را متوقف نموده و آن را به آرامی باال 

رت نان پایدار و یکنواخت باقی بماند. در غیر اینصوو پایین ببرید و به صدای آستانه دستگاه دقت نمایید که همچ

 فرایند باالنس زمین را تکرار کنید یا به شیوه زیر عمل نمایید . 

را بر روی دستگیره فشار دهید تا صدای بوق کوتاهی  Quick Trackل باال و پایین نمودن کویل کلیددر خال

مین را به خودکار مجددا تنظیم می کند تا صدای ثانیه دستگاه فرایند باالنس ز 3شنیده شود سپس به مدت 

 آستانه دستگاه مجددا به حالت پایدار برسد. 

  
دستگاه، می توان سرعت  LCDبر روی منوی  "Tracking speed options"الزم به ذکر است که از طریق گزینه 

 فرایند را افزایش داد. 

 توجه!   

به طور مداوم فرایند تنظیم باالنس زمین را تکرار می کند، جاروب های مجدد  "Tracking"از آنجا که پس از 

اهداف فلزی می توانند موجب باالنس و تنظیم دستگاه بر اساس هدف گردند، نه بر اساس نوع زمین و در نتیجه 

قیق در تعیین د Fixedموجب حذف سیگنالهای هدف و افزایش نویز زمین می شوند، لذا استفاده از حالت 

 موقعیت یا بررسی سیگنال ها در جاروب مجدد ضروری می باشد.  

    

 ( Generalباالنس زمین در حالت  ) "Fixed"فرایند باالنس زمین در حالت 

  در زمینی عاری از هر گونه جسم فلزی قرار بگیرید.(1

  قرار دهید. Fixedکلید باالنس را در وضعیت (2

سانتیمتری زمین به طور یکنواخت باال و پایین  10الی  2)5و آن را در ارتفاع کویل را موازی با زمین گرفته (3

  نمایید .

را بر روی دستگیره فشار داده و نگهدارید و به حرکت "Quick Track"در خالل باال و پایین نمودن کویل،  کلید (4

  دادن کویل ادامه دهید تا صدای خروجی دستگاه پایدار و نویز زمین حذف شود.
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چنان چه صدای آستانه دستگاه به حالت یکنواخت رسید و نوسانات آن از بین رفت، فرایند باالنس زمین (5

  را رها سازید . "Quick Track"انجام شده و دستگاه آماده کاربری است. اکنون کلید 

 
  

   Fixedتنظیم مجدد گزینه باالنس در خالل حرکت در حالت 
را جهت باالنس زمین انتخاب نموده اید، باید به طور  Fixedدر خالل پیمایش زمین و در صورتی که حالت 

متناوب از تنظیم بهینه فرایند باالنس زمین مطمئن شوید. بدین منظور کویل را متوقف نموده وآن را به آرامی 

باال و پایین ببرید و به صدای آستانه دستگاه دقت نمایید که همچنان پایدار و یکنواخت باقی بماند. در غیر 

 ت فرایند باالنس زمین را تکرار کنید. اینصور

 "نیباالنس زم "در مورد  ینکات

 و هر چند متر دیاستفاده کن Fixedاز حالت باالنس  ،یمیو اماکن قد یهنگام کاوش در مناطق باستان ) 1

 .دییکنترل نما(مطابق آن چه در فوق گفته شد)را مجددا  نیباالنس زم ندیبار فرا کی

 که دینگه دار یکاوش در ارتفاع یرا از ابتدا لیکو ،یو صخره ا یدر مناطق سنگالخ شیمایهنگام پ ) 2

 .دیارتفاع آن در خالل کاوش نشو رییبه تغ مجبور

  دیبا مشکل مواجه شو نیزم ندیباال، احتماال در فرا یسیمغناط تیبا خاص ییها نیهنگام کاوش در زم (3

 را در حالت نیحالت باالنس زم دیتوان یمواقع م نیبزرگ. در ا Monoloop لیهنگام کار با کو باالخص

specificدیقرار ده. 

  
   توجه ! 

   فلزات احتمال   دارد فرایند بعد   از       باالنس   زمین   نیز   صداهای   اضافی   به   گوش   برسد   که   به   دلیل   وجود     ) 1

   در   نزدیکی   کویل   است   لذا   محل   خود   را   عوض   نموده   و   فرایند   باالنس   زمین   را   مجددا   تکرار   احتمالی

   نمایید .

       جلویی ،  نتیجه   ی   مشابهی به     می   آید  . پانل در   دست   Traking در     تغییر   کلید   باالنس   زمین   به   صورت   ) 2
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   (Factory preset)بازنشانی تنظیمات کارخانه 

دارای امکان بازیابی تنظیمات کارخانه هستند که تمامی تنظیمات دستگاه یا قسمتی از  GPX 4500فلزیاب 

 د. آن را به حالت پیش فرض کارخانه بر می گردان

 جهت بازنشانی تمامی تنظیمات به تنظیمات کارخانه به شیوه زیر عمل نمایید: 

  فلزیاب را خاموش نمایید.(1

ظاهر شود که  )Reset Default-خاموش را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید تا منوی مقابل )کلید روشن(2

  ثانیه طول می کشد . 5حدوداً 

  را انتخاب نمایید. "All setting" به سمت راست فشار دهید و گزینه  )Function Select-کلید انتخاب عملکرد (3

را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا همه تنظیمات به تنظیمات کارخانه  )setting-اکنون کلید تنظیمات (4

  بازنشانی گردند و دستگاه راه اندازی مجدد شود .

  
قابل ذکر است در مدل در صورت بازنشانی همه تنظیمات به تنظیمات کارخانه، تنظیمات کنونی حالت های 

جهت تنظیمات مجدد ذخیره خواهند شد. این امر جهت حفظ تنظیمات کنونی  "custom"چهارگانه ذیل گزینه 

 کاربر و جلوگیری از حذف ناگهانی آنها در حین بازنشانی تنظیمات کارخانه می باشد. 

 بازنشانی تنظیمات حالت کاوش کنونی دستگاه به تنظیمات کارخانه: 
ئن شوید که حالت کاربری مورد نظر را از قبل از خاموش نمودن دستگاه مطم GPX4500در مورد دستگاه 

 منوی مربوطه انتخاب نموده باشید. 

 جهت بازنشانی تنظیمات کارخانه برای حالت کاوش کنونی دستگاه به شیوه زیر عمل نمایید. 

  فلزیاب را خاموش نمایید.(1
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  د .از پانل جلویی دستگاه و با کلید مربوطه حالت کاربری مورد نظر را انتخاب نمایی(2

ظاهر شود  )Reset Defaults-خاموش را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید تا منوی مقابل  )کلید روشن (3

  ثانیه طول می کشد. 5که حدوداً 

  به سمت راست فشار دهید و حالت کاربری را انتخاب نمایید. )Function Select-کلید انتخاب عملکرد (4

را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا  تنظیمات حالت کاربری کنونی انتخابی  )setting-اکنون کلید تنظیمات (5

  شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی گردند و دستگاه راه اندازی مجدد شود .

 
  

    

  کارکرد های جهانی  دامنه   منوی اصلی

 پیش تنظیمات کارخانه 

  Off , 1-8   2  نور زمینه

  8.0v-0  باتریامتحان 
+8.ov  

 - 

  12   20-1  محدوده شدت نور

  GB  Generalنوع 
Specific  
GB off  

 General  
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 کارکردهای ویژه ی حالت کاوش   دامنه   حالت کاوش 

General   Deep  

  Very slow حرکت 
Slow  
Medium  
Fast  

 Slow    Very slow   

 Rx Gain 1-15   8   9  

  Quiet نوع صدا 
Normal  
Deep  
Boost  

 Normal    Deep   

  38   50   100-1 تن صدا 

  10   10   20-1 تثبیت کننده 

  17   16   20-1 سیگنال 

  8   8   20-1 شدت صدا 

 Normal واکنش به هدف 

Inverted  
 Normal    Inverted  

  Slow Medium ردیابی 
Fast  

 Medium    Slow   

 )Off -all Metal خاموش در تمامی فلزات

1-10  
 Off -all Metal(    Off -all Metal(   

  

 کارکرد های جهانی  دامنه    منوی اصلی 

 پیش تنظیمات کارخانه 
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  Salt-coarse حالت ویژه 
Sens extra  
Sharp  
Sens smooth  

  Sens extra   

  128    255-0 تنظیم تن صدا به طور دستی 

 

 

  

   Customکارکرد های ویژه ی حالت کاوش  

Patch:  Hi-mineral  Hi-trash  Test A  
Medium  Medium  Medium  slow  
6  6  9  8  
Boost  normal  quiet  normal  
55  45  40  50  
8  9  8  10  
15  14  8  16  
9  7  6  8  
normal  normal  Inverted  normal  
Medium  fast  slow  Medium  

 خاموش در تمامی فلزات    خاموش در تمامی فلزات  خاموش در تمامی فلزات 

 

 

 انتخاب عملکردهای دستگاه 
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 شیوه دسترسی به عملکرد ها 

را در جهت عقربه ی ساعت به سمت پایین بچرخانید. عملکرد انتخابی جدید  Function selectدکمه ی تنظیم 

 ،روشن تر و مشخص می گردد. 

  
را خالف جهت عقربه ی ساعت به سمت باال بچرخانید. عملکرد انتخابی  Function controlدکمه ی تنظیم 

 جدید روشن تر و مشخص می گردد. 

  
  ماتیتنظ

  

https://www.iranscaners.com/
tel:+989123950991


 
49 

      https://www.iranscaners.com                                                           :09123950991شماره تماس 

 

 

 

 

عملکرد های منوی اصلی 

در تمامی حالت های 

  کاوش مشابه می باشند .

 6عملکرد های هر یک از 

حالت کاوش را می توان با 

 تنظیمات مختلف 
 ذخیره نمود . 
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گزینه ی محدوده ی شدت صدا باالترین سطح شدت صدای دستگاه را در هنگام کشف هدف تنظیم می کند 

.در صورتی که محدوده ی شدت صدا بر اساس باالترین شدت تنظیم گردد، تمامی سیگنالهای هدف شنیده 

ت اهداف بزرگ خواهند شد که با اندازه و عمق هدف متناسب می باشند. سطح ماکزیمم شنیدن صداهای متفاو

و کوچک را امکان پذیر می سازد اما در صورتی که یک هدف بزرگ در نزدیکی کویل یافت شود صداهای آن 

به راحتی شنیده نخواهد شد همچنین، اگر محدوده ی شدت صدا بر مبنای نصف فاصله ی دستگاه تا هدف 

تنظیم بر اهداف کوچک تأثیری  تنظیم شود، صدای سیگنالهای اهداف بسیار بزرگ شنیده نخواهد شد. این

 ندارد . 

                                         
در صورت تنظیم شدت صدا بر مبنای مینیمم، اکثر سیگنالهای هدف به راحتی شنیده می شوند اما این احتمال 

و  دف بزرگوجود دارد که سیگنالهای اهداف بسیار کوچک شنیده نشوند. توصیه می شود که به کمک یک ه

 یک هدف کوچک، محدوده ی شدت مناسب صدا برای شنیدن سیگنالها را تعیین نمایید . 

 توجه!  

در صورت تنظیم محدوده ی شدت صدا بر اساس صدای ضعیف، ممکن است تنظیم مجدد سطح آستانه  )1

 ضرورت یابد. 

 بسیار بلندی را ایجاد کند. در صورت وجود اهداف بزرگ یا کم عمق، دستگاه کاوشگر می تواند صدای  )2

  مراقب گوشهایتان باشید -

در صورتی که محدوده شدت صدا میان هدفون و بلند گوی خارجی تنظیم شود. ممکن است بر تثبیت  )3

  و تنظیم مجدد نیاز باشد .
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 محدوده ی باالترین شدت صدا  

سیگنال های صداها تحت تاثیر   

  قرار نمی گیرند. 

  

  

  

  

 محدوده ی شدت صدا در نصف  

 مسیر   

 سیگنال های صداهای ضعیف تحت  

تاثیر قرار نمی گیرند اما سیگنال 

صداهای بلند محدود می  های  

  گردند. 

  

  

محدوده ی حداقل شدت   

سیگنال های صداهای   صدا  

 –هردو  –صداهای بلند  ضعیف و  

  غیر قابل شنیدن می گردند. 
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 گزینه ی نوع باالنس زمین: 
  

     General , Specific , GB off دامنه تنظیمات اولیه کارخانه  

              General 
  

 : General  
از زمینهای دارای  % 90این حالت بهترین حالت گزینه ی نوع باالنس زمین محسوب می شود که در بیش از 

طال مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت، شیوه ی ردیابی اهداف همانند سایر دستگاههای پیشین شرکت 

"Minelab"  می باشد. حالت باالنس زمین به طور عمومی(General)  انواعی از مواد معدنی زمینهای مختلف ،

می کند. باالنس زمین به طور عمومی برای اغلب زمینهای دارای را نشان داده و میانگین سطح باالنس را تنظیم 

 غنای معدنی مناسب بوده و برای خاکهایی که دارای امالح معدنی مختلف و متغیری هستند انتخاب می شود. 

                                                    
  Specific 

است که در مناطق دارای خاکهای به شدت مغناطیسی و غنی از  این نوع باالنس زمین، باالنس زمینهای خاص

آهن بکار می رود. استفاده از این حالت به شما کمک می کند تا کویل را نزدیک سطح زمین نگه دارید و کویل 

 در مناطقی که بطور طبیعی بسیار سخت می باشند، با سطح زمین تراز نمایید .   monoloopهای

با دقت بیشتری صورت می گیرد و حتی ضعیف  General نسبت به حالت  specificدر حالت  Trackingعملکرد 

 ترین پاسخ را دریافت نموده و بدین ترتیب احتمال عدم ردیابی سیگنالهای ضعیف را برطرف می سازد. 

تنظیمات در خاک های مختلف تالش خود برای کنترل  specificتوصیه می شود که در هنگام استفاده از حالت 

 باالنس زمین را افزایش دهید. مرحله به مرحله کار را متوقف سازید و کویل را بلند و کوتاه کنید . 

به هر گونه تغییر و باالنس مجدد با زمین توجه نمایید. درحالت عادی، باالنس زمین بایستی برای خاکهایی که 

 ترکیبات ثابت و غیر متغیری دارند، اعمال گردد. 
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 (  offاموش بودن باالنس زمین )حالت خ

در بسیاری از خاکهای نرم از جمله شن و ماسه و خاک های کشاورزی عادی از مواد معدنی، هیچگونه تاثیری 

از جانب زمین بر روی عملیات دستگاه وجود نخواهد داشت و در صورت وجود تاثیر بسیار اندک خواهد بود .این 

ی توان در هنگام عدم واکنش زمین به وجود آنها پی برد. با خاموش کردن زمینها به ندرت یافت می شوند اما م

 گزینه ی باالنس می توانید به عمق و حساسیت بیشتری دست یابید . 

  
این حالت برای صیادان ساحلی، یا جویندگان گنج از جمله طال مفید می باشد. زیرا به ندرت ممکن است به 

طالهای دفن شده در زیر زمین ضربه وارد سازد در این روش، در حین کاوش به ایجاد باالنس و تراز دستگاه با 

 زمین نیازی نیست. 

 برنامه عملیات 
 ه و آن را از اهداف فلزی فاصله دهید. گزینه باالنس زمین را خاموش نمایید کویل را از سطح زمین باال آورد

 پس از شنیدن صدای بوق  می توانید عملیات کاوش را آغاز کنید . 

    

 :   (specific)تنظیم باالنس زمین در حالت ویژه 
بایستی با کمک کلید باالنس زمین  specificدر هنگام حرکت به سمت یک ناحیه ی جدید، نخستین باالنس 

 صورت گیرد نه از طریق دکمه ی راه اندازی سریع. 

  قسمتی از زمین را که عاری از هر گونه هدف باشد، پیدا کنید.(1

  را در منو انتخاب کنید. specificباالنس زمین نوع (2

  بچرخانید. Fixedکلید باالنس زمین را به سمت حالت (3

  از سطح زمین باال ببرید . 18تا  12سانتیمتر با زاویه  45تا  30کویل را تا ارتفاع (4

  بچرخانید. در یک ثانیه صدای بوق بلندی را خواهید شنید. Trackingکلید باالنس زمین رابه طرف (5
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برخورد  زمین با شروع صدای بوق ضعیف، فوراً کویل را روی سطح باال و پایین ببرید و بدون اینکه با سطح(6

  کند تا حد امکان آن را پایین بیاورید.

 این کار را تا زمانی که صدای بوق ثابت و یکنواخت شود و نویزهای زمین نیز از بین بروند، ادامه دهید .

زمانی که صدای آستانه ثابت و بدون تغییر گردد، دستگاه کاوشگر نسبت به سطح زمین حالت باالنس و 

 تراز دارد. 

  بازگردانده و کاوش را آغاز نمایید. Fixed کلید باالنس زمین را به سمت (7

  
 : (specific )تنظیم و آماده سازی دستگاه در حالت ویژه

  

تنظیمات اولیه کارخانهدامنه       Salt-coarse , sens extra , sharp , sens smooth 

 
sens extra      

 

روی پانل کنترل فعال می شود را انتخاب  specialشما می توانید نوع تنظیمات و برنامه ای که توسط کلید 

 نمایید. 

 

  

  

   زمان
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 Salt – Coarse 
تاثیر مواد معدنی قلیایی تفاوت چشمگیری با تاثیر سنگ آهن و خاک های رس معدنی دارد . از آن جا که 

کاوش در دشت ها و زمین های خشک و شور دشوار می باشد ، لذا در وهله ی نخست تالش بر این است تا با 

 حد ناپایدار باشد ، تنظیمات به جستجوی هدف بپردازیم ، اما در صورتی که سطح آستانه بیش از Normalحالت 

 بهتر عمل می کند.   Salt – Coarsحالت 

  
می تواند موجب کاهش واکنش سیگنال ها به اهداف کوچک تر گردد . با  Salt – Coarsاستفاده از تنظیمات 

اقل می داین وجود ، پاسخ و واکنش به اهداف بزرگتر تقریبا بی تاثیر خواهد ماند و معموال نویز زمین نیز به ح

اک خ )رسد . بنابراین ، در هنگام جستجو برای یافتن قطعات و اشیاء بزرگتر در خاک های دارای غنای معدنی 

را می توان جهت بدست آوردن یک سطح آستانه ی پایین تر به کار برد .  Salt – Coars، تنظیمات  (سنگین 

 این کار به شما کمک خواهد تا سیگنال های ناشی از هدف های عمیق موجود در خاک های نرم را بشنوید.  

 Sensitive Extra 
افزایش دهد این حالت از تنظیمات ممکن است سیگنال های ناشی از اشیاء نزدیک سطح صخره های سخت را 

، اما قطعا می تواند به پایین تر بردن سطح آستانه در انواع مشخصی از زمین ها کمک نماید . این کار به ویژه 

بهترین  Sensitive Extraصورت می گیرد . در زمین های نرم ، حالت  (  Double D ) DDاز طریق کویل های 

 واهد کرد.  واکنش سیگنالی را برای یک هدف کوچک و عمیق ایجاد خ

  
 Sharp 

است ، با این تفاوت که عملیات کاوش را با قدرت بیشتری انجام داده و قادر به نفوذ  Normalاین حالت شبیه 

در عمق بیشتر می باشد ، اما نسبت به عوامل جانبی و تداخل امواج حساس بوده و شدت سیگنال های کاذب 

 حو عمل در شرایط سکوت به بهترین ن Sharpرا در زمین های سخت ، افزایش خواهد داد : تنظیمات حالت 
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  Rx Gainبه خوبی عمل کند . در این حالت ، تنظیمات  Deep Search Modeنموده و می تواند به همراه حالت 

 بهترنی عملکرد را دارد.   DDعموما با کویل های  Sharpکاهش می یابد . دقت نماید که حالت 

  
  Sensitive smooth 

خاک های معدنی سنگین و در عمق کم مناسب می باشند این حالت برای یافتن قطعات بسیار کوچک طال در 

از آنجا که هدف های بزرگ تر در عمق بیشتری دفن می گردند استفاده از این تنظیمات برای یافتن آنها مناسب 

را در مناطق دارای غنای معدنی امکان پذیر   monoloopاستفاده از کویل های Sensitive Smoothنمی باشد. 

می سازد .این حالت اکثر سیگنالهای اشتباه صخره های سخت و زمین های شدیداً معدنی را آشکار می سازد، 

 همچنین می تواند بیشترین حساسیت را نسبت به اهداف کوچک ایجاد کند. 

 

 
 

 تنظیم دستی تن صدا و کاهش تداخل الکتریکی  

  

255-0       دامنه        

  

کمک می کند تا کانال خاص مورد نظر را انتخاب نمایید . از آن جا که  (کاربر  )تنظیم دستی صدا به شما 

تنظیم دستی تن صدا زمان بر است ، چنین توصیه می شود که این کار را با پس از تنظیمات خودکار تن صدا 

توانید انجام دهید . در صورتی که کاوش در یک منطقه ی آرام و بدون مداخله ی نویز ها صورت گیرد . می 

 کانالی را در یکی از دو انتهای خط پیدا کنید.  

  

    !  توجه

   در   زمینها   و   خاکهای   سخت   میباشد  .   monoloop مناسب   ترین   گزینه   برای   کویل   های       sensitive Smooth حالت  
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اعداد کوچک تر نشانگر کانال های دارای فرکانس های پایین تر بوده و بالعکس . کانال های دارای فرکانس  

باالتر در مقابل اهداف کوچک تر نزدیک به سطح زمین حساس تر می باشند و کانال های دارای فرکانس پایین 

   د ، البته تفاوت میان آن ها اندک است.می توانند نسبت به اهداف بزرگتر و دارای عمق بیشتر واکنش نشان دهن

 روش کار  
) قرار دهید . اطمینان یابید که  4"سانتی متری سطح زمین ( .  10کویل را به صورت عمودی در ارتفاع  (1

  هیچ گونه اهداف بزرگ یا تداخل الکتریکی آشکاری در نزدیکی هدف وجود ندارند. 

  ا باز کنید. ر Manual Tuneاز طریق منو ، صفحه ی  (2

به منظور بررسی میزان ایستایی و پایداری وضعیت کانال ها به آرامی شماره ی آن ها را افزایش یا کاهش  (3

  دهید. 

  تا زمانی که کمترین نویز شنیده شود ، به هر یک از کانال های موجود گوش فرا دهید. ( 4
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    LCDتغییر حالت های کاوش از طریق 

در پانل کنترل جلویی ، دستیابی به تعدادی از حالت های کاوش را  (search modes) کلید حالت های کاوش 

 امکان پذایر می سازد که می توانید در شرایط مختلف آن ها را به کار برید.  

General های موقعیت  , Deep موقعیت هستند کلید این روی حالت دو Cust om می حالت سومین نیز 

Cust کاوش حالت 4 از یکی تواند می که باشد om منوی طریق از را LCD نماید انتخاب . 

 
  Customانتخاب حالت کاوش 

  قرار دهید.   Customکلید حالت کاوش را در موقعیت  (1

  Patchظاهر گردد . یعنی  Customبا استفاده از تنظیم انتخاب عملکرد ، در منو حرکت نمایید تا حالت  (2
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   Mineral-Hiبا استفاده از کنترل تنظیمات موقعیت حالت کاوش مورد نظر را تعیین کنید . مثال   (3

  تنظیمات انتخاب عملکرد را در هر یک از جهات انتخاب کنید.  (4

 Hi Mineral-حال کلید را به سمت پایین بپرخانید و مشاهیده کنید که کدامیک از تنظیمات برای حالت   (5

  مناسب است. 

                                       
یعنی در زمین های دارای اشیاء هدف عمیق و معمولی می  General , Deepدر هنگام کاوش در حالت های 

تغییر    Customتوانید جهت تعیین دقیق محل هدف با کمک تنظیمات مربوطه حالت های مذکور را به حالت 

 دهید.  

 اصالح و تغییر حالت های کاوش دلخواه 
شما می توانید حالت های کاوش مورد نظر خود را بر اساس اهداف و موقعیت های مختلف ، اندازه های کویل 

نشان داده شده اند ،  LCDو ... ایجاد کنید . تمامی عملکرد هایی که تحت نام حالت های کاوش در منوی 

سوب می شوند . این امر وجود تنظیمات مختلف را برای هر یک از عملکرد های خاص حالت های کاوش مح

 امکان پذیر می سازد.   Customحالت های کاوش 

حالت کاوش دلخواه را جهت تغییر و تنظیمات جدید را برای هر یک از عملکردهایی که خواستار تغییر آن ها 

ماتیک در هنگام خاموش بودن دستگاه ذخیره می باشید ، انتخاب نمایید تمامی تغییرات ایجاد شده به طور اتو

 4برای هر یک از  (File Name)نام متفاوت را از فهرست نام فایل ها  14می شوند . شما می توانید یکی از 

 انتخاب نمایید.   Customحالت کاوش 

در صورتی که خواستار مقایسه ی سریع تنظیمات باشید ، می توانید در همین مشاهده ی عملکردهای نشان  

و  General , Deepکلید حالت کاوش را که روی پانل جلویی قرار دارند ، میان حالت های  LCDداده شده روی 

Custom   .انتخابی خود تغییر دهید 

 حرکت و تنظیم سرعت جاروب  
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 Very Slow , Slow , Medium , Fast        دامنه 

سرعت جاروب و حرکت کویل بر زمان واکنش و تنظیم باالنس زمین موثر است . تنظیم سرعت جابه جایی و 

 جاروب کویل می تواند میزان نویزها را کاهش دهد و پاسخ خای سیگنالی هدف را ارتقاء بخشد.  

  
 حرکت آهسته و بسیار آهسته 

این سرعت حرکت حد آستانه ی مناسبی را برای کاربران مبتدی ایجاد نموده و بهترین شرایط کاوش را به 

وجود می آورد . در هنگام کاوش دقیق یک ناحیه ، تنظیمات حرکت آهسته ، تعیین عمق و  حساسیت متناسب 

ا ات حرکت آهسته سرعت جرا تضمین می کند . به منظور رسیدن به بهترین عملکرد بایستی در زمان تنظیم

 به جایی کویل بسیار اندک و یا تقریبا ثابت باشد.  

 عالوه بر این ، حرکت بسیار آهسته را می توان جهت دستیابی به باالترین عملکرد با حالت های نوع صدای 

 Deep , Gain یا Boost بیشتر ادغام نمود.  

 
 حرکت متوسط 

در هنگام به کار گیری یک سرعت معمولی برای جاروب ، غالبا این نوع تنظیمات حرکت مد نظر قرار می گیرد 

. البته در مقایسه با سرعت آهسته و بسیار آهسته ، ممکن است نویز های زمینه ای ضعیفی شنیده شوند . لذا ، 

  این حالت برای کاربران و اپراتورهای با تجربه تر مناسب است. 

 

 حرکت سریع  
حرکت سریع زمانی مناسب است که از یک سرعت جاروب باال برای جستجوی سریع هدف استفاده شود . در 

 این حال ، واکنش سریعی از سوی هدف اعمال می گردد و اپراتور را از وجود هدف آگاه می سازد.  

  

   !  توجه

   و   هماهنگی   تنظیمات   انتخابی   حرکت   با   سرعت   جا   به   جایی   و   چرخش   کویل   اهمیت   بسزایی   دارد .  تطبیق  
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تاه تر تحت پوشش قرار  دهید حرکت سریع به شما کمک می کند تا سطح وسیعی از زمین را در مدت زمان کو

 . 

  

 توجه!  

سرعت حرکت به چگونگی و میزان تاثیر پذیری دستگاه در برابر عوامل مداخله گر و موثر خارجی نیز بستگی 

دارد . به طور اساسی ، هر چه سرعت حرکت کمتر باشد ، با عوامل مداخله گر کمتری مواحه گشته و عملیات 

 در یک سطح آستانه ی پایین تر و مالیم تر صورت می گیرد.  

سرعت متوسط یا باال به کاوش می پردازید ، در صورتی که سطح آستانه به شدت ناپایدار باشد  زمانی که با

 را کاهش دهید.   Rx Gainرا انتخاب نموده و یا عملکرد  Quick Audio Typeمی توانید گزینه ی 
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   توجه ! 

 Rx Gain   و تنظیم حساسیت دستگاه 

  

20-1        دامنه     

  

را برای شرایط مختلف تنظیم می نماید . این کار از طریق کنترل  GPXکاوشگر های سری  Rx Gainعملکرد 

 میزان حساسیت دستگاه در برابر شرایط و اهداف موجود صورت می گیرد.  

  
، دستگاه کاوشگر می تواند اهداف کوچکتر و عمیق تر را نیز پیدا کند . اما ممکن  Rx Gainطی تنظیم دقیق 

های زمین و مداخله گر های ناخواسته نیز پاسخ دهد . این تنظیمات برای خاک های سبک و است به نویز 

 توصیه می شود.   (یا عوامل اندک  )عاری از عوامل مداخله گر 

 نتیجه ی معکوس خواهد داشت.   Rx Gainتنظیمات اندک 

را کاهش دهید.  سطح آستانه ی پایین زمانی  Rx Gainدر صورتی که سطح آستانه متغیر باشد ، تنظیمات 

 اولویت دارد که نویز های زیادی به همراه سیگنال ناشی از هدف ایجاد شوند.  

باید بر اساس شرایط خاک و کویل مورد استفاده صورت گیرد . در صورتی که قطعاتی از هدف  Rx Gainتنظیم 

 Monoloop یافتن نشانه ها و بقایای مشابه به وسیله ی کویل مورد نظر را در ناحیه ای پیدا کنید و خواستار 

 ضروری است.   Rx Gainبزرگتر باشید ، کاهش تنظیمات 

از تراز کامل دستگاه با سطح زمین و تنظیمات تن صدا  Rx Gainپیش از ایجاد هر گونه تغییر در تنظیمات 

 اطمینان یابید.  
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 نوع صدا و تغییر واکنش صوتی دستگاه به سیگنال های هدف 

  

 Quiet , Normal , Deep , Boost        دامنه 

  

عملکرد نوع صدا به کاربر اجازه می دهد تا شیوه ی تفسیر یک سیگنال توسط دستگاه کاوشگر و این امر که 

 چگونه یک سیگنال به عنوان واکنش صوتی ایجاد می شود را تغییر دهد.  

  
 Quiet 

این حالت از تنظیمات بیشترین کاهش را در نویز زمین و تداخل ها به وجود می آورد . واکنش سیگنالی در 

این حالت تا حدودی در مقایسه با سایر انواع صداها بی صدا تر است . این حالت باید در بیشترین شرایط به کار 

 گرفته شود.  

  
 Normal 

این حالت چند بعدی ترین نوع تنظیمات است و بایستی برای شرایط کاوش عمومی و کلی مورد استفاده قرار 

 بهترین وضعیت را برای واکنش سیگنالی و پایداری سطح آستانه به وجود می آورد.   Normalگیرد . حالت 

  
 Deep 

ود . این حالت به همراه تنظیمات حرکت این نوع تنظیمات در هنگام کاوش اهداف بزرگ و عمیق انتخاب می ش

آهسته که سیگنالهای هدف از یک دیگر مجزا و متمایز می باشند ، به خوبی عمل می کند . اما نویزهای حاصل 

 از تداخل الکتریکی و نویز های زمین نیز تا حدی شنیده می شوند.  
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  Boost 

 دید تر عمل می کند.  این حالت از تنظیمات نوع صدا نسبت به حالت های دیگر ش

این حالت سیگنال های هدف بسیار سریعی را به وجود می آورد البته موجب ایجاد سیگنالهای ارائه شده توسط 

در خاک های نرم تر و عاری از تداخل الکتریکی انواع  Boostنویزهای زمین یا تداخل الکتریکی نیز می گردد . 

 هر عمل می کند.  

 
    

 تنظیم تن و شدت صدای آستانه 

  

     دامنه       100-1 

  

 تن صدا به معنای شدت صدای آستانه ی دستگاه کاوشگر می باشد.  

اهداف بزرگ و عمیق ، پاسخ و واکنش متفاوتی را در مقایسه اهداف کوچک وسطی نشان می دهند . تنظیم 

 تن صدا برای تعیین نوع هدفی که به دنبال آن هستید ، اهمیت دارد.  

  

  

   توجه ! 

   باشند  ،  لذا   بایستی   در   هنگام   می   )RX Gain بهینه   تنظیمات ) تنظیمات    (  بهترین   هر   یک     انواع   صدا   از دارای

   کنید را   بررسی   .    Rx Gain   نوع   صدا  ،  سطح تغییرات  
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تنظیم تن صدای باال می تواند به شناسایی اهداف کوچک از میان سیگنال های زمین کمک کند اما تنظیم تن 

 صدای پایین تنها به ایجاد سیگنال های اهداف عمیق کمک می کند.  

میزان شنوایی افراد مختلف متفاوت است و در این حال شما ممکن است چنین احساس کنید که پیش از یافتن 

های مناسب بهتر از سایر همراهان خود در دامنه ی مشخصی از تن صدا ، موقعیت اهداف را شناسایی  سیگنال

 کنید.  
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 Stabilizer 

  

  

در واقع نقطه ای را مشخص و تنظیم می کند که در آن تغییرات اولیه و جزئی آستانه را  Stabilizerعملکرد 

می توان شنید . این تغییرات جزئی شامل نویزهای محیط اطراف یا سیگنالهای ضعیف هدف می باشند . 

اما سطح  را افزایش دهید ، صدای سیگنال های ضعیف بلندتر می شود،  Stabilizerزمانی که میزان تنظیمات 

نویز نیز افزایش خواهد یافت این امر می تواند به طور بالقوه سیگنال یک هدف مورد نظر را پنهان سازد . 

Stabilizer   .به شما کمک می کند تا تغییرات اندک را جهت برقراری یک سطح آستانه ی ثابت جذف نماییم 

           
را به بهترین نحو در کارخانه تنظیم  Stabilizerن در صورت مشخص بودن شرایط و وضعیت خاک می توا

برای شرایط محلی تنظیم شود و سایر تنظیمات صوتی نیز انتخاب گردند ،  Rx Gainنمود . زمانی که سطح 

Stabilizer   .می تواند برای تثبیت سطح آستانه مورد استفاده قرار گیرد 

، بایستی اطمینان یابید که کویل در سطح زمین در  Stabilizer )بهینه  (به منظور یافتن موقعیت مطلوب 

حال حرکت و پرخش می باشد . عدد درج شده در زیر نقطه ی شروع سطح آستانه را بهترین میزان تنظیمات 

 را نشان می دهد.  

مشاهده نمود . به هر حال ،  Rx Gainرا می توان به عنوان تاثیر مشابه با تنظیمات  Stabilizerتاثیر 

lizerStabi  تنها بر فرایند های تغییرات صدا موثر بوده و سیگنال های دریافتی(Rx)  . را تغییر نمی دهد

 بنابراین ، باید به عنوان مرحله ی نهایی تعیین تن صدای مناسب به کار گرفته شود.  

ن یا زمانی که ، در صورت تغییر شرایط زمی Stabilizerدر نهایت باید گفت ، پس از ایجاد هر گونه تغییر در 

نیاز خواهید داشت . پیش از این کار ، تنظیمات  Rx Gainخواستار تغییر کویل ها هستید ، به تنظیم مجدد 

Stabilizer  را به حالت تنظیمات کارخانه بازگردانید . این کار به شما کمک می کند تا مناسب ترین سطحRx  

Gain  را انتخاب نموده و بهترین تن صدا را بر اساسStabilizer   .ایجاد کنید 
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، سطح آستانه بسیار پایدار خواهد  ) 3یعنی کمتر از  (تا حد می نیمم  Stabilizerنکته : با تغییر تنظیمات 

اهید داد . از بود اما شما حساسیت های زیادی را که در مقابل اهداف کوچکتر به وجود می آیند از دست خو

جمله آن ها در جستجوی قطعات بزرگتر هدف در منطقه ای با مقادیر باالی قطعات جواهرات یا در هنگام 

 برای یافتن سکه ها یا اشیاء قیمتی را می توان بیان کرد.   GPXاستفاده از دستگاه های سری 

 بهترین روند کنترل این تنظیمات عبارت است از:  

  انتخاب حالت کاوش متناسب.  )1

  انتخاب نوع صدای دلخواه و مورد نظر.  )2

  تا زمانی که سطح آستانه تغییر یابد.  Rx Gainتطبیق  )3

  جهت کاهش سطح آستانه.  Stabilizerتطبیق  )4

یک عدد پایین تر از  Stabilizerتوجه داشته باشید که صرف نظر از نوع صدای انتخابی تنظیمات بهینه ی 

 نقطهی شروع سطح آستانه است.  
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 تنظیم نوسانات تن سیگنال صوتی هدف  

  

  

در مقایسه با تغییر محض با شدت  (زمانی که شدت و تن سیگنال هدف بر اساس نوع کاوش تغییر کنند

 احتمال شنیده شدن صدای یک سیگنال هدف افزایش می یابد.  )صدا

  
تن صدا هستند . یعنی یک سیگنال هدف که در ابتدا  2معموال دارای  GPX 4500سیگنال هدف دستگاه 

شدت آن کاهش می یابد و سپس افزایش پیدا می کند ، به طور عادی یک هدف عمیق محسوب می شود : 

طح س افزایش یا کاهش شدت صدا ، نشان گر خصوصیات یک هدف کوچک است . تنظیم باالترین سیگنال ،

 واریانس میان شدت باال و پایین سیگنال را تعیین می کند.  

  
تنظیم درجه ی باالی سیگنال موجب افزایش نوسانات تن سیگنال صوتی هدف می گردد . با این وجود ، در 

 زمین های دارای غنای معدنی ، این نوسانات شدید سیگنالی می تواند دستگاه را دچار نویز نماید.  

 

   کاهش   تن   صدا

   نوسانات   صدا

   نوسانات   تن   صدا

   افزایش   تن   صدا
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 تنظیم درجه ی پایین سیگنال موجب کاهش نوسانات تن سیگنال های صوتی موجب افزایش تن های مجزا 

 (Monotone) می گردد.  

 
     

  

  

  

  

  

  

   توجه ! 

   یا   10 تنظیمات ی   سیگنالی درجه       به های باالی قادر     شنیدن   فرکانس       توانند می   باشند   نمی   صدا       که   افرادی

   پایین   تر   از   آن   را انتخاب   کنند .   

     کاهش تن صدا  

   صدا   تن   افزایش
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 شدت صدا 

  

  

، شدت  8شدت صدا قدرت سیگنال های هدف را کنترل و تنظیم می کند و در تنظیمات شدت صدای باالی 

 صدای آستانه نیز به نسبت تا حدودی افزایش می یابد.  

  
این حالت در شرایط وزش شدید باد و برای افرادی که از عدم شنیدن صدا رنج می برند یا در هنگام استفاده 

 از بلندگوهای خارجی ، مفید می باشد.  

 
  

ید و و را به طور مستقیم به باتری متصل نمایشما می توانید به کمک باتری انباره ای یون لیتیم ، یک بلندگ

 با استفاده از شدت صدا سطح مناسبی را ایجاد کنید.  

توجه داشته باشید که با روشن کردن هدفون و بلندگوی خارجی ممکن است به تنظیمات فرعی دیگری نیاز 

 داشته باشید.  

شدت صدا را می توان در شرایط سکوت یا بی صدا به عنوان عامل تولید صدا مورد استفاده قرار داد . همچنین 

 ، می توان جهت کاهش یا مالیم نمودن نویز های زمین در خاک های دارای غنای معدنی از آن استفاده کرد 

، توانایی  (Stabilizer ) تثبیت کننده. این گزینه یک حالت موثر و قدرتمند بوده که می تواند با تنظیمات 

 تولید تن صدای مناسب را ایجاد کند.  
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 نکته:  

  در نواحی دارای تعداد بسیار قطعات کوچک طال ، شدت پایین صدا توصیه می شود.  (1

 Rxدر صورت استفاده از شدت صدا جهت کنترل سیگنال های زمین در هنگام نیاز به تنظیمات مرتبط با  (2

Gain  به دلیل تغییر کویل یا موقعیت ، اطمینان یابید که شدت صدا به حالت پیش تنظیمات اولیه در کارخانه

  باز می گردد . پس از آن می توانید تن صدا را جهت هماهنگی با شرایط و موقعیت های جدید تنظیم نمایید. 

 

 

  (Response)معکوس نمودن حالت و زیر و بمی صدای سیگنال های هدف 

  

  Normal , Inverted       دامنه

  

معکوس نمودن شیوه ی ادغام حالت صدای نرمال ( عادی ) سیگنال های هدف با اهداف  Responseعملکرد 

 دارای اندازه های متفاوت را امکان پذیر می سازد.  

ه و سپس ببه طور طبیعی ، هدف بزرگ و عمیق دارای واکنشی صوتی است که منحنی آن ابتدا به پایین 

سمت راست می باشد . اکثر اهداف کوچک هستند ، بنابراین شما نیز به شنیدن صدای پاسخ صوتی اهداف 

سطحی و کوچک عادت می کنید.  در صورتی که در جستجوی اهداف بزرگتر و عمیق تر باشید ، واکنش 

واکنش یک هدف سیگنالی به گونه ای معکوس می گردد که سیگنال یک هدف بزرگ و عمیق مشابه با 

 کوچک و سطحی می باشد.  

 ( Normalحالت عادی )
زمانی که گزینه ی حالت عادی را انتخاب نموده و یک هدف کوچک را بیابید ، حالت صدا به طور عادی به 

باالترین سطح خود رسیده و سپس به سطح پایین تر تنزل می کند . در هنگام یافتن یک هدف بزرگ و 

 عمیق منحنی به صورت برعکس می باشد.  

 ( Invertedحالت معکوس )
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در هنگام انتخاب این گزینه و کشف یک هدف کوچک ، ابتدا تن صدا پایین آمده و سپس باال می رود و در 

 یک هدف بزرگ و عمیق ابتدا تن صدا باال می رود و سپس پایین می آید.  

 
  (Tracking)سرعت ردیابی 

  

  slow , medium , fast       دامنه

  

زمانی که عملیات جستجو و کاوش را در منطقه ای با امالح معدنی بسیار متغیر انجام می دهیم ، باالنس 

گزینه ی باالنس زمین به طور خودکار  Trackingزمین در حین ردیابی بایستی مورد توجه قرار گیرد . حالت 

زمین را تنظیم کرد تا بتوان پایداری میزان مواد معدنی زمین را اندازه گیری نموده و در مواقع لزوم باالنس 

) را م یتوان بر اساس درجه ی مواد معدنی متغیر تغییر Trackingو عمق کاوش را حفظ کرد . سرعت ردیابی( 

 داد.  

     معکوس حالت   معکوس   حالت

  

  

  

  

  

  

  

  

   حالت   عادی

              

     عادی حالت
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 متوسط و باال.   –خودکار هستد : سرعت کم  Trackingگزینه ی سرعت  3دارای  GPZ 4500 دستگاه های 

  
نسبت به دو مورد دیگر ارجحیت دارد . در صفحات قبلی در خصوص  –یعنی سرعت آهسته  –کمترین سرعت 

 این سرعت ها توضیح داده شده است.  

 
  Trackingکویل های مورد نیاز در 

استفاده می شود . اما  Monoloopهمانگونه که در صفحات نیز بیان شد برای اهداف عمیق و کوچک از کویل 

در خاک های دارای مواد معدنی بسیار متغیر به منظور دستیابی به عملکرد بهتر دستگاه و مناسب ترین 

 شود.  استفاده می  Double Dاز کویل  Monoloopسرعت ممکن جهت حرکت کویل ، به جای 

 باالنس زمین اولیه بسیار سریع  
fixedهر گاه به وسیله ی کلید کلنگی روی پانل کنترل جلو از حالت  به حالت   Tracking تغییر وضعیت  

Quick-Trackدهید و یا این که دکمه ی  به طور خودکار باالنس زمین   4500GPX را فشار دهید ، دستگاه  

یابی بر سرعت باالنس زمین اولیه بسیار سریع تاثیر نخواهد داشترا مجددا آغاز خواهد کرد . سرعت رد  

 

  

   توجه ! 

   زمان   بر   بوده سرعت   و   به     مدت باشند  ،    پایین   جاروب در   زمین   هایی     دارای   مواد   معدنی متغیری شدیدا   می   که    

     زیادی   جهت   باالنس   زمان   زمین   نیاز   دارد .  مجدد
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 حذف آهن 

  

  Off (All Metal) , 1-10       دامنه

  

قادرند در حین کاوش اهداف غیر آهنی ، اهداف آهنی را ردیابی نکنند . در هنگام کاوش  GPX 4500دستگاه 

در نقاط دارای مقادیر و حجم باالیی از زباله های آهنی مدفون شده در نزدیکی سطح زمین ، به دلیل توجه 

 به عدم از دست دادن سایر اهداف ارزشمند ، آهن موجود مورد نظر قرار نمی گیرد.  

  
مانی که دکمه ی عدم حذف آهن را خاموش می کنید ، حذف آهن بیشتر صورت نمی گیرد . بنابراین ، ز

تمامی انواع فلزات ، نوعی واکنش هدف را نشان می دهند بدین ترتیب می توان گفت این قاعده برای تمامی 

 فلزات صادق است.  

تفاوت است . البته این اطالعات بر نوع در جریان کاوش همه ی فلزات ، شدت و حالت سیگنال های صوتی م

 فلز موجود در شیء هدف داللت نمی کنند.  

  
زمانی که موقعیت یک هدف مشخص می شود ، تنظیمات مناسبی را برای عدم حذف آهن انتخاب کنید . 

به فعال سازید و کویل را روی سطح باالی هدف  Fixedرا در جهت  )باالنس زمین  ( Ground Balanceکلید 

حرکت در آورید . حرکت کویل بر روی مرکز هدف بایستی به صورت جلو و عقب باشد . این کار را چندین 

 مرتبه تکرار کنید . این کار را در نزدیکی سطح زمین با ارتفاع یکسان ادامه دهید.  
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 سیگنال های هدف در زمانی که تمامی فلزات ردیابی و کشف می شوند.      

 توجه!  

 "عدم ردیابی آهن"تعیین دقیق موقعیت هدف پیش از اکتشاف به بهترین نحو طی خاموش کردن دکمه ی 

 صورت می گیرد .  

قدرت شناسایی و تشخیص اهداف به سیگنال های هدف بسیتگی دارد ، این سیگنال ها به اندازه ی کافی 

قوی می باشند به طوری که دستگاه می تواند آهن یا غیر آهن را تشخیص دهد .  GPX 4500برای دستگاه 

 نزدیک تر شدن یعنی حفر گودال عمیق تر و –در صورت ضعیف بودن سیگنال ، تا زمان قوی تر شدن آن 

واکنشی مبنی بر غیر آهنی بودن هدف دارد بر همین اساس ، عملکرد عدم ردیابی آهن جهت  –به هدف 

ایجاد دقت بیشتر طراحی شده است ، در حالی که امکان عدم ردیابی یک هدف مطلوب و مورد نظر را محدود 

 می کند.  

ی یا ساختمان های قدیمی ، توجه و دقت نظر در برخی از مناطق از جمله اطراف معادن ، مزارع کشاورز

کمتری برای تشخیص اشیاء مذکور داشته باشید . دلیل این امر آن است که مواد معدنی خاک این مناطق 

اندک بوده و یا این که بقایای اشیاء غیر آهنی زیر خاک تا حدی بزرگ می باشند که نمی توان آن ها را به 

 عنوان اهداف آهنی تصور کرد.  

همچنین ، در زمین های طالخیز در میان زباله هایی که شیوه ی کاوش آن ها روشی خاص است نیز به دقت 

باال نیاز نخواهید داشت . حذف آهن به شما کمک می کند تا در زمانی که به طور آگاهانه خطرات را میپذیرید 

 بتوانید قدرت تشخیص و شناسایی خود را افزایش دهید.  

   اهداف   غیر   آهنی

   اهداف   آهنی  

   سطح   آستانه

   سیگنال   صوتی
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، دستگاه اشیاء آنی را از طریق عدم نشان دادن  (Iron Reject)شدن گزینه ی عدم حذف آهن  در هنگام فعال

سیگنال هدف نرمال نادیده می گیرد و آن را ردیابی نمی کند . در این حال هرگاه کویل از روی هدف آهنی 

 عبور نماید ، می توانید دریابید که تن صدای آستانه بی صدا می شود.  

 

 سیگنال های هدف با استفاده از گزینه ی حذف آهن ، هدف آهنی مشخص گشته است.   

  

 توجه!  

به منظور افزایش دقت در قدرت تشخیص نوع اشیاء ، بایستی همواره هدف خود را از دو بعد ( یعنی  )1

درجه از یکدیگر ) امتحان کنید . به طوری که با دستگاه کاوشگر بتواند هدف مورد  90با زاویه ی 

  نظر را از پروفیل های مختلف مشاهده کنید. 

پایین بردن کویل بر روی یک هدف عمیق ، ماهیت آن را تشخیص هرگز تالش نکنید تا از طریق باال و  )2

دهید . یک شناسایی دقیق حتی به حرکت جهت به جهت کویل نیاز دارد . چنین توصیه می شود 

  که تمامی اهدافی که به طور آشکار قابل عدم ردیابی نمی باشند را گودبرداری نمایید. 

کشف شده آهنی می باشند . تعداد اندکی از افراد با چنین به نظر می رسد که بسیاری از اهداف 

دقت کامل نشان می دهند که اکثر اهدافی که کشف نموده اند غیر آهنی هستند . به هر حال ، هر 

چه سطح عدم ردیابی آهن افزایش یابد ، دقت عمل کمتر می شود . به گونه ای که سطوح باالی 

 ی را نشان یم دهد ( احتمال وجود آهن بیشتر. )  عدم ردیابی آهن اهداف آهنی احتمالی بیشتر

درجه ی پایین حذف آهن منجر به عدم شناسایی تعداد زیادی از اهداف آهنی می شود . اهداف نامشخص و 

احتمالی دارای واکنش سیگنالی عادی و غیر آهنی بوده و تنها اهداف کامال آهنی دارای سیگنال آستانه و یا 

شند . در صورتی که واکنش هدف برای تشخیص و شناسایی دقیق آن بسیار ضعیف عدم وجود سیگنال می با

   هدف   غیر   آهنی

   هدف   آهنی

   سطح   آستانه

   سیگنال   صوتی

   عدم   وجود   سیگنال
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   دقت ! 

باشد ، تا زمانی که حفر زمین و نزدیک تر شدن به هدف ادامه یابد ، دستگاه ردیاب سیگنال های هدف 

 معمولی و عادی را ایجاد خواهد کرد و همچنین قدرت سیگنال افزایش می یابد.  

  
م کمتری داشته و به شما کمک می کند تا اهداف آهنی بیشتری را از میان سطح متوسط حذف آهن ابها

 اهداف غیر آهنی تشخیص دهید . البته در خصوص قطعات طال ، مس و نقره چنین نمی باشد.  

  
سطح باالی حذف آهن بسیار شدید اما موثر می باشد و آن را به راحتی می توان برای اهداف آهنی به کار 

به عنوان مثال قطعه  (برد . در طی تنظیمات باالی دستگاه ممکن است برخی از اهداف کوچک مورد نظر 

بایستی در مناطق دارای صرفا اهداف آهنی به نظر رسند . این تنظیمات صرفا  )طالی موجود در سنگ آهن 

مقادیر باالی ذرات و قطعات ریز پراکنده در زمین به کار رود . عالوه بر این زمانی که در جستجوی سکه ها 

یا گنج های مدفون شده در زیر خاک های دارای مواد معدنی اندک هستید ، می توانید از این تنظیمات 

 استفاده کنید. 

 ، تنظیمات عدم ردیابی و حذف آهن عمل نمی کند.   Monoloopدر هنگام استفاده از یک کویل 

 خاص ، بهترین عملکرد را خواهد  داشت .  Double Dعدم ردیابی آهن در هنگام استفاده از کویل های 
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پیش از تشخیص آهن سطح پایین حذف آن به یک سیگنال قوی تر ناشی از وجود آهن نیاز دارد . واکنش 

های بسیار ضعیف مربوط به هدف ، سیگنال های نرمال تمامی انواع فلزات را ارائه می کنند . سطح باالی 

 عدم ردیابی آهن باعث محو شدن و حذف اهداف آهنی ضعیف تر می گردد.  

 یزان دقت عمل در کار و ذرات پراکنده در خاک ، سطح عدم ردیابی را انتخاب کنید.  بر اساس م

 در هنگام کاوش ، به ویژه در منطقه ای طالخیز ، بهتر است تا تمامی اهداف را کشف کنید. 

  

  
     

 
   Customتغییر نام 

  Customرا با هر یک از نام های موجود در فهرست نام  Customشما می توانید هر یک از حالت های کاوش 

شخصی نمایید . به طور مثال : در صورتی که مرتبا در زمین های صخره ای کاوش کنید ، می توانید حالت 

 نامگذاری نمایید.   Bedrockخود را  Customکاوش 

 روش کار  
خاب کنید ، این گزینه در سمت چپ پانل انت (Search Mode)را در یک کلید حالت کاوش  Customحالت  (1

  کنترلی جلویی قرار دارد. 
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 بر روی منو را به سمت پایین حرکت کنید ، یک حالت کاوش مشخص می شود ، به طور مثال:  ( 2

 Patch 

  
  را مشاهده نمایید.  Custom Nameبه سمت دکمه ی منو حرکت کنید تا این که  (3

  
را انتخاب کنید . سپس فرایند تغییر نام را با کمک پنج  Bedrockبا استفاده از دکمه ی تنظیمات ،  (4

Function  .انجام دهید  
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می باشد و پس از خاموش کردن دستگاه ، هر گونه تغییر ایجاد شده  Bedrockاکنوع ، نام حالت کاوش ، ( 5

 به طور اتوماتیک ذخیره می گردد. 

 روی پانل جلویی حالت های مختلف  (Search Mode)حال می تونید از طریق کلید حالت کاوش ( 6

 Custom / Bedrock , General , Deep را تغییر دهید.  

 

 

   

 تعیین دقیق موقعیت هدف  

به منظور پیدا کردن هدف و کاهش اندازه ی کودال حفر شده ی مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف درون 

 زمین ، تعیین دقیق موقعیت هدف ضروری می باشد.  
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در صورت شنیده شدن صدای هدف ، ابتدا وجود آن را به کمک تنظیم دقیق باالنس زمین نسبت به موقعیت 

( ثابت )  edFixاین کار ، در صورتی که عملیات کاوش را در یک موقعیت  هدف فرضی تایید نمایید . جدای

را نگه دارید و کویل را در اطراف محدوده ی مورد نظر به حرکت  Track-Quickانجام می دهید ، دکمه ی 

 در آورید . از عدم کاوش هدف در گذشته اطمینان یابید . پس از تکمیل عملیات دکمه را رها کنید . 

، کویل را به آرامی در اطراف محدوده ی مورد نظر حرکت  Trackingدر صورت انجام عملیات کاوش در حالت 

و  Fixedدهید و آن را در فاصله ی مناسب و دور از شیء هدف نگه دارید . به منظور تغییر وضعیت در جهت 

 را فشار دهید.   Quick-Trackتعیین دقیق موقعیت هدف ، دکمه ی 
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جهت تعیین دقیق موقعیت هدف محدوده ای کلی را به وسیله ی کویل جاروب نمایید . توجه کنید که در 

کدام قسمت قوی ترین سیگنال ها دریافت می شوند . این کار از طریق کوتاه تر نمودن طول مسیر جاروب 

قی این دو خط و ایجاد دو خط فرضی عمود بر هم از قوی ترین سیگنال ها صورت می گیرد . محل تال

 هدف را نشان می دهد.   موقعیت

 

 توجه!  

گزینه ی  Double Dدر هنگام استفاده از کویل  Cancelیا  Monoloppبا  Coil / Rxبه وسیله ی تنظیم کلید 

تعیین دقیق موقعیت هدف دقیقا جایگاه هدف را در مرکز کویل نشان نمی دهد بلکه کمی به سمت چپ 

یین موقعیت اهداف نزدیک به سطح زمین ، لبه ی سمت چپ کویل جایگاه هدف را انحراف دارد . برای تع

 نشان می دهد.  

در صورتی که کاوش در زمین های گل آلود یا خاک های نرم صورت گیرد به راحتی می توانید به کمک 

 کفش هایتان و یا کلنگ خطوط فرضی را رسم نمایید.  

  

  Double D تنظیم کویل        ) Double D با کویل (  Monoloop (M) تنظیم             
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 اکتشاف هدف
 

 روش کار:  

در ابتدا خاک روی سطح مورد نظر را کنار زده و از وجود سیگنال هدف در محل اطمینان یابید . در صورت  (1

  عدم وجود آن ، شیء هدف در میان مواد سطحی برداشته شده خواهد بود. 

به خاطر داشته باشید که آیا سیگنال های دیگری نیز در نزدیکی هدفتان شنیده شده اند . در این صورت  (2

  ، مواد و خاک های روی هدف اول را بر روی هدف دیگر که هنوز در زیر خاک است نریزید. 

را حفر  سانتی متر 5اگر سیگنال هدف هنوز هم به گوش می رسد به وسیله ی کلنگ خود تا عمق خود  (3

نمایید . توجه کنید که در هنگام حفر زمین از لبه های تیز کلنگ استفاده نکنید،  زیرا منجر به ایجاد سیگنال 

های کاذب و اشتباه گشته و موجب پنهان شدن هدف می شوند . لبه های گودال را شیب دار نمایید تا از 

  بروز هر گونه مشکلی اجتناب گردد. 

ل حفر حرکت دهید تا برداشته شدن هدف از درون زمین را مشخص سازد.  در صورتی کویل را بر روی مح (4

که صدای سیگنال هدف شنیده نشود هدف هنوز هم در گودالی است که حفر نموده اید . در غیر این صورت 

  مجددا گودال را کمی عمق تر کنید. 

خریب آن کمتر گردد . زیرا تخریب و آسیب سانتی متر از زمین را حفر کنید تا احتمال ت 10ابتدا حدود  (5

  دیدن سکه ، طال یا یک عتیقه موجب کاهش ارزش آن می گردد. 

  توجه!       

  برای حفر زمین به همراه داشتن حداقل یکی از ابزار ذیل ضروری می باشد:         

  یک کلنگ با تیغه ی پهن که وجود آن ضروری می باشد.  -

  یک اهرم دو شاخه برای اهداف بسیار عمیق در زمین های تخت.  -

  یک پیل یا بیلچه ی کوچک و محکم برای خاک های نرم یا ماسه ای و ...  -

در صورتی که سیگنال هدف از روی گودال محو گردد ، روی موقعیت هدف را به وسیله ی کویل جاروب  (6

  کرده و موقعیت آن را دقیقا مشخص نمایید. 
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مشتی پز از خاک را روی کویل بریزید . دقت کنید که هیچ گونه جواهرات فلزی یا ساعت مچی روی  (7

  دستانتان نباشد. 

 در صورتی که هیچ گونه سیگنالی وجود نداشته باشد مشت دیگری از خاک را به دقت بررسی کنید  (8

  کرار کنید. . مجددا موقعیت هدف را مشخص نموده و کار را با مشت دیگری از خاک ت

زمانی که شیء هدف در دست شما قرار گرفت ، نیمی از خاک را به دست دیگر منتقل کنید . همهی خاک  (۹

  های اطراف کویل را به روش باال بررسی کنید. 

در صورتی که مشاهده ی هدف به دلیل کوچک بودن بیش از حد آن دشوار باشد ، خاک را روی راسکویل (10

اشیاء قابل بررسی دیگر را با انگشت خود جا به جا کنید . پس از حرکتشیء هدف یک  ریخته و هر یک از

  سیگنال به وجود می آید. 

، ردیاب های حرکتی هستد . بدین معنا که کویل بایستی بر  GPX 4500توجه نمایید که دستگاه های سری 

ا دستگاه کاوشگر بتواند آن را روی هدف حرکت کند و یا این که شیء هدف را بر روی کویل حرکت دهید ت

 مشاهده کند.  

 توجه!  

بسیار حساس بوده و اکتشاف یک هدف کوچک از میان خاک خشک به مهارت  GPX 4500دستگاه های سری 

و دقت کافی نیاز دارد . یک پیمانه ی پالستیکی به شما کمک می کند تا مقادیر اندک خاک را روی راس 

 کویل ریخته و از وجود یا عدم وجود شیء هدف در آن اطمینان یابید.  

 دقت نمایید که پس از کاوش ، هر یک از گودال هایی را که حفر نموده اید ، پر کنید.  
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 نکات مهم در کاوش 

به نکات ذیل توجه  GPX 4500به منظور موقعیت بیشتر عملیات کاوش در هنگام استفاده از دستگاه های 

 کنید

 : 

 شناسایی سیگنال های هدف 
معموال در زمانی که کویل از هر جهت بر روی شیء هدف در حرکت است اهداف فلزی یک سیگنال ممتد -

ایجاد می کنند . شیء فلزی عموما دارای سیگنالی کوتاه ، سریع و قرینه است . نویز های زمین نیز معموال 

ک جهت تولید می کند در زمان حرکت کویل در جهات مختلف یک طرف بوده و غالبا سیگنالی را تنها از ی

  )معکوس (نه در جهت برگشت 

در صورتی که اطمینان نداشته باشید که صدای موجود نویز زمین است یا سیگنال هدف ، همواره بایستی -

سانتی متر بر روی هدف فرضی حفر نمایید .  3احتیاط کنید . گودال سطحی و کوچک ، در حدود عمق 

ر گودال فرو نبرید . در صورت کاهش شدت صدای سیگنال و یا شناسایی کویل را روی آن حرکت دهید ، اما د

کمتر آن ، احتماال صدای موجود نویز زمین می باشد . در غیر این صورت ، شیء زیر خاک هدف فلزی خواهد 

 بود . اگر باز هم به نتیجه ی الزم دست نیافتید می توان گودال را عمیق تر نمایید.  

ممکن است در اطراف یک شیء فلزی در زیر خاک ایجاد شود ، موجب می گردد تا  که "اثر پیرامونی " -

هدف برای دستگاه کاوشگر بزرگ تر از اندازه ی واقعی به نظر رسد . زمانی که موقعیت اولیه ی هدف تغییر 

  کند ، این اثر کاهش می یابد. 

هرگز سعی نکنید تا طی تراز نمودن کاوشگر بر روی هدف ، آنچه را که به عنوان یک نویز مالیم و آرام زمین -

ظاهر می شود را حذف نمایید . شما می توانید پاسخ و واکنش ناشی از یک هدف فلزی زیر خاک را تنظیم 

 . سپس تنظیمات را بر اساس حالتنمایید . توصیه می شود تا دستگاه را بر اساس موقعیت هدف تراز نمایید 

Fixed  .انجام داده و موقعیت دقیق هدف را تعیین کنید  

تمامی نقاطی را که سیگنال هدف از آن ها ساطع می گردد ، حتی مناطقی که قبال مورد کاوش قرار گرفته -

دنی و یا نمک قادرند در مناطق دارای غنای مع GPX 4500اند را مجددا کاوش نمایید . دستگاه های سری 

  بسیار ( مناطق قلیایی ) نیز به خوبی عمل کنند. 

در برخی از خاک های معدنی ممکن است واکنش هایی از رسوبات نارنجی یا قرمز رنگ کف نهر ها یا شن -

و ریگ آن ها تولید شوند . به خاطر داشته باشید که یک هدف فلزی در طی حرکت کویل صداهای بلندتری 

  خواهد داشت ، حتی اگر به اندازه ی چند سانتی متر به هدف نزدیک تر شوید. 
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صورت کاوش نواحی تحت کاوش دارای مواد معدنی متغیر بایستی در طول مسیر های فرضی عملیات در -

  کاوش را انجام دهید نه در عرض آن ها. 

ممکن است اپراتور به جاروب و حرکت کویل درارتفاع  )خاک های سنگین  (در نواحی دارای غنای معدنی -

ته باشد . در این حال ، سطحآستانه پایدار تر گشته  و نویز سانتی متر در باالی سطح زمین نیاز داش 2یا  1

  های زمین کاهش می یابند. 

تغییرات بسیار شدید یا ناگهانی در موارد معدنی هر ناحیه می تواند سیگنالی را از دستگاه کاوشگر ساطع -

  نماید . معموال این سیگنال بسیار گسترده بوده و تنها در یک جهت می باشد. 

 بزرگ و عمیق  اهداف
قطعات بزرگ طال یا عتیقه جات مدفون شده در عمق زمین ، واکنش های متفاوتی را در برابر قطعات کوچک 

تر و سطحی تر ارائه می دهند . سیگنال ناشی از آن ها معموال کامال گسترده و دارای واریانس بسیار ناچیزی  

 می باشد.  

 سیگنال های کاذب 
ال در هنگام حرکت کویل ، بررسی کنید که دلیل وجود آن ها اشیاء آهنی همراه در صورت بروز این سیگن

خودتان مانند کلنگ ، باتری و ... نباشد . به منظور اطمینان از این که آیا سیگنال های ایجاد شده به دلیل 

ورت وجود وجود اشیاء مذکور بوده اند کویل را به سمت خودتان حرکت داده و سپس آن را دور کنید . در ص

 عوامل فوق ، فاصله کویل را نسبت به بدن خود بیشتر کنید.  

 در هنگام کار با کویل ، از حمل اشیاء فلزی در جیب خود ، اجتناب نمایید.  

 توجه !  

 به منظور به حداکثر رساندن میزان اکتشاف طال نکات زیر را رعایت نمایید:  

  تا حد امکان کویل را به زمین نزدیک کنید.  (1

  به دقت به صداها گوش کنید ، این کار از نگاه کردن مهم تر است.  (2

  روی زمین به آرامی حرکت کنید.  (3

  با نگرش مثبت و به امید یافتن قطعات طال در جاروب های بعدی اقدام نمایید.  (4

به خاطر داشته باشید که بررسی کامل بخش کوچکی از زمین موثر تر از بررسی تصادفی بخش عظیمی  (5

  از آن می باشد. 
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 کویل های مهم برای کاوش 

می باشند که از نظر عمق سنجی ، حساسیت و  Double D "11، مجهز به کویل  GPX 4500دستگاه 

 نویل مذکور دارای عملکرد خوبی برای حذف آهن می باشداستقامتبسیار مناسب و عالی است . همچنین ، ک

عالوه بر این کویل ، کویل های دیگری نیز وجود دارند که موجب ارتقاء عملیات کاوش در دستگاه کاوشگر 

GPX  4500   :می گردند . در ذیل به آن ها می پردازیم 

 

   Double D   "5 " ×10کویل بیضی شکل
هر فرد گنج یابی بایستی این کویل را به همراه داشته باشد . به دلیل این که این کویل چند منظوره بوده و 

در وجین و کندن علف های هرز ، و زمین های دارای امالح معدنی سنگین و ذرات و قطعات بسیار اهمیت 

 دارای حساسیت و عمق شگفت انگیزیبسزایی دارد . عالوه بر این کویل مذکور نسبت به سایز و اندازه ی خود 

بوده و به راحتی می تواند به همراه یک کویل بزرگتر موقعیت دقیق هدف های عمیق را تعیین کند . این 

 کویل به شدت در همه ی خاک ها مقاوم است.  

  
  Double D °12°×15کویل نیمه بیضی 

ش قرار داده و عملیات پایداری را انجام این کویل نسبت به کویل مذکور عمق و سطح بیشتری را تحت پوش

می دهد . این کویل قابلیت چرخش در تمامی جهات را دارا بوده و در خاک های بسیار معدنی و سنگین به 

باشد . این  DD  ×"1 کار گرفته می شود . در خاک های سبک تر نیز می تواند جایگزین مناسبی برای کویل

ف بزرگ در خاک های سنگین باشید . با توجه به اندازه ی این کویل حالت اتمر زمانی است که به دنبال اهدا

 نیمه بیضی موجب افزایش میزان حساسیت آن می گردد.  
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 18" Double D کویل مدور 
این کویل بسیار مقاوم بوده و در حین حرکت آرام بر روی زمین در جهت دریافت واکنش های ناشی از 

 قطعات طالی حفر شده در عمق زیاد خاک های معدنی سنگین می تواند زمین را تا عمق زیاد حفر نماید . 

  
  8" Monoloop کویل مدور 

می تواند بهترین عمق را برای کاوش قطعات چند این کویل حساس ترین کویل در این گروه می باشد که 

گرمی طال در خاک های معدنی معمولی تعیین کند . این کویل بهترین وسیله برای حفاری سنتی و نیز 

کشف جواهرات و سکه ها می باشد . عالوه بر این در زمین های دارای پوشش گیاهی انبوه به خوبی عمل 

 می کند.  

  
 11" Monoloop دورکویل م  
خود سبک تر و حساس تر بوده و تقریبا برای هر شرایطی به بهترین  Double Dاین کویل نسبت به سایر انواع 

نیز از نظر حساسیت دومین جایگاه را داشته و یکی از مقاوم ترین  Monoloopنحو عمل می کند . در انواع 

 کویل ها در انواع خاک ها می باشد.  
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  Monoloop "12  "  ×15کویل نیمه بیضی 
این کویل از حساسیت باالیی برخوردار  Double D "12 × "15و  Monoloop "11در اهداف بزرگتر نسبت به 

 Monoloopبوده و به خوبی در زمین های دارای پوشش گیاهی انبوه عمل می کند و امکان استفاده از کویل 

را مهیا می سازد . کویل مذکور مقاومتی باال داشته  و حتی در زمین های بسیار نامناسب نیز می تواند  18"

 مورد استفاده قرار گیرد . در حال حاضر نیز بسیاری از اپراتور ها از آن استفاده می کنند.  

  
 18" Monoloop کویل مدور 

وسط دارای حساسیت خوبی می باشد و تا عمق این کویل در خاک های دارای امالح معدنی اندک و مت

مطلوبی را کاوش می کند . این کویل می تواند بر خالف سایر اپراتور ها مساحت زیادی را مورد بررسی و 

 تفحص قرار دهد.  

 معیار های انتخاب کویل مناسب برای عملیات کاوش 

دارند که در ذیل به آن ها اشاره  معیار هم جهت انتخاب کویل مناسب در کاوش اهداف مورد نظر وجود 5

 می کنیم:  

  اندازه و عمق کویل:  (1

همانطور که قبال ذکر شد ، کویل های بزرگتر برای یافتن اهداف بزرگتر در اعماق بیشتر مناسب بوده و کویل 

 های کوچکتر نیز نسبت به اهداف کوچکتر در عمق کمتر حساس می باشند.  

  مواد معدنی:  (2

برتری دارد ، اما تراز آن با زمین دشوار بوده و نویز  Double Dنسبت به کویل  Monoloopمعموال یک کویل 

در خاک های سنگین و دارای غنای معدنی بهتر و مقاوم تر  Double Dهای زیادی ایجاد می کند . کویل 

 میباشد . 

  پوشش گیاهی و ویژگی های منطقه : (3

یل کوچک در یک زمین سخت و ناهموار بیش تر از کویل بزرگ تر است.  عالوه قدرت چرخش و مانور یک کو

 بر این ، وزن کویل کوچک تر کمتر بوده و سبک تر می باشد.  

  قدرت تشخیص و شناسایی:  (4
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استفاده کرد.  در زمین  Double Dدر زمین هایی که نیاز به شناسایی دارند بایستی جهت حذف آهن از کویل 

 ذرات و قطعات ریز کویل های کوچک تر مناسب تر می باشند.   های دارای

  الگوی کاوش: ( 5

 یرا دربر م لیمانند است که سرتاسر سطح کو غهیکاوش ت یالگو کی ینوعا دارا Double D لیکو کی

 قیاز کاوش دق نانیشکل است که جهت اطم یکاوش مخروط دانیم یدارا Monoloop لیکو کی. ردیگ

 کند یعمل م یدر هنگام حرکت و جاروب به صورت هم پوشان نیزم نقاط یهمه 
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 مراقبت و نگهداری از دستگاه  

 به عنوان لوازم برقی با کیفیت در ذیل آمده است:   GPX 4500روش های مراقبت از دستگاه 

جعبه کنترل در برابر آب مقاوم است ، اما ضد آب نیست ، لذا ضروری است تا تمامی اتصاالت برقی  -

  را تمیز و خشک نگه دارید. 

  استفاده از کویل در باران اندک امکان پذیر است ، اما از غوطه ور نمودن آن در آب خودداری نمایید. -

  جعبه کنترل و کویل را نبایستی در مجاورت بنزین یا سایر مایعات نفتی قرار دهید.  -

به طور منظم گل و الی و گرد و غبار را با استفاده از یک فرچه ی خشک پاک کنید . کویل و میله  -

 هتلسکوپی را با استفاده از پارچه ی مرطوب و صابون نرم تمیز نمایید . از هیچگونه محلول پاک کنند

  ای استفاده نکنید. 

به منظور افزایش عمر دستگاه و جلوگیری از آسیب بدنه ی دستگاه در حین کاوش در زمین های  -

بوته زار و درختچه ای بهتر است از سپر های مخصوص استفاده نموده و کویل را نیز با شوینده های 

  مخصوص تمیز کرده و به وسیله ی این سپر ها از آن ها محافظت کنید. 

  جهت ممانعت از ورود آلودگی میان کویل و سپر از نوار های ابریشمی مخصوص استفاده نمایید.  -

  دستگاه را در زیر نور شدید خورشید یا دمای باال رها نکنید.  -

جعبه کنترل را باز نکنید ، این کار گارانتی شما را لغو می نماید . هر یک از قسمت های جعبه  -

 کنترل 

  و یا یکی از نمایندگی های آن ها بفرستید.  Minelab، باتری و کویل را جهت تعمیر به شرکت 

 مسافرت با دستگاه ردیاب!  

در صورت مسافرت هوایی با این دستگاه توجه داشته باشید که برخی از خطوط هوایی معتبر حمل و نقل 

 باتری انباره ای یون لیتیم را نمی پذیرند.  
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