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اســتفاده راحــت، LCD کــامــال مــشخص، وجــود ســیم پــیچ کــم وزن و هــمچنین مجــموعــه ای از گــزیــنه هــا یــا

آبـــشن هـــای قـــابـــل اســـتفاده بـــرای کـــاربـــران مـــوجـــب شـــده کـــه ایـــن مـــحصول نســـبت بـــه ســـایـــر فـــلز یـــاب هـــای

موجود در بازار مزیت های متعددی داشته باشد.

USP فــرآیــند کــاوش زمــینی یــک مــرحــله فــراتــر رفــته بــه گــونــه ای کــه از یــک ایــنترفــیس یــا واســط E-Trac در

نــــیز در ایــــن سیســــتم اســــتفاده شــــده کــــه بــــه شــــما امــــکان انــــتقال اطــــالعــــات یــــعنی دانــــلود یــــا آپــــلود کــــردن

تـنظیمات E-Trac را هـمراه بـا مـشخصات مـربـوط بـه مـد هـای کـاربـری و یـا الـگو هـای تـعریـف شـده بـرای

دستگاه را به کمک کامپیوتر شخصی شما می دهد.

E-Trac بــه عــنوان یــک وســیله ارزشــمند در کــاوش فــلزات در شــرایــط مــتفاوت مــعدنــی خــاک مــانــند شــرایــط

زمـین هـای کـامـال نـمکی، آب هـای دریـایـی، هـمچنین زمـین هـای مـاسـه ای سـاحـلی مـرطـوب و یـا شـرایـطی

کـه سـطح زمـین دارای مـیدان مـغناطـیسی قـوی بـاشـد را بـرای شـما فـراهـم مـی کـند. کـاربـرد هـای جـدیـد ایـن

سیســتم بــه شــما امــکان شــخصی ســازی E-Trac بــرای نــیاز هــای خــاصــتان را مــی دهــد. ایــن راهــنما بــه

گــونــه ای طــراحــی شــده کــه بــه شــما در زمــینه مــشخصات اولــیه راه انــدازی ایــن سیســتم چــه بــه عــنوان یــک

مــبتدی یــا چــه بــه عــنوان یــک فــرد حــرفــه ای کــمک مــی کــند تــا بــتوانــید بهــتریــن شــرایــط عــملکردی را بــه کــمک

E-Trac آرزومـند اسـت کـه شـما بـه کـمک دسـتگاه Minelab .خـودتـان بـه دسـت بـیاوریـد E-Trac دسـتگاه

موفق باشید.
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فلزیاب ها چگونه کار می کنند؟

فــلزیــاب یــک مــیدان الــکترومــغناطــیس حــول ســیم پــیچی ایــجاد مــی کــنند کــه بــه درون ســطح زمــین نــفوذ مــی

کــند. از آنــجا کــه فــلزات رســانــا هســتند مــوجــب تــغییر در ایــن مــیدان مــی شــونــد. فــلزیــاب در ایــن حــالــت ایــن

تـغییرات را از طـریـق هـمان سـیم پـیچ حـس کـرده و یـک سـیگنال را بـه بـاکـس کـنترلـی ارسـال مـی کـند کـه آن

بـاکـس نـیز بـه کـاربـر اطـالع مـی دهـد. فـلزیـاب هـا مـی تـوانـند سـایـز، شـکل و تـرکـیبات هـدف فـلزی زیـر سـیم

پیچ را شناسایی کنند. به طور کلی اجسام بزرگ تر راحت تر شناسایی می شوند.

فـرکـانـس عـملیاتـی مـیدان مـغناطـیسی فـلزیـاب بـر حسـب کـیلو هـرتـز انـدازه گـیری مـی شـود. مـیدان هـای بـا

فــرکــانــس پــایــین (kHz 1.5) بــه شــکل عــمیق تــری در زمــین نــفوذ مــی کــنند ولــی حــساســیت آنــها بــه اهــداف

کــوچــک تــر کــمتر اســت. مــیدان هــای بــا فــرکــانــس بــاالتــر (kHz 65) دارای عــمق نــفود کــمتری هســتند ولــی

تــــنظیمات مــــد، تــــنظیمات کــــلی و شــــرایــــط از38

پیش تعیین شده

80E-Trac تغییرات یا تبادالت

اطالعات فنی

مشخصات فنی81منوی مد های کاربری40

جـــــــدول مـــــــقادیـــــــر از پـــــــیش تـــــــعیین شـــــــده از82انتخاب و ذخیره سازی40

طرف کارخانه
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بازیابی هدف86صفحه ویرایش44

موقعیت های مکانی گنج یا فلزات گرانبها87مدهای ویرایش46
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حـساسـیت آنـها بـه اهـداف کـوچـک تـر بـاالسـت. عـملکرد چـند فـرکـانـسی سیسـتم E-Trac مـزیـتی اسـت کـه

هم امکان رسیدن به عمق مناسب و هم حساسیت باال را فراهم می کند.

!

E-Trac تکنولوژی

(FBS) طیف باند کامل

اغــلب فــلزیــاب هــایــی کــه در بــازار وجــود دارنــد بــر روی یــک فــرکــانــس یــا دو فــرکــانــس در محــدوده 1 تــا 70

کـیلو هـرتـز کـار مـی کـنند. اگـر چـه ایـن تـکنولـوژی بـرای سـالـیان مـتوالـی در صـنعت گـزیـنه مـناسـبی تـشخیص

داده مـی شـد ولـی Minelab بـه ایـن نـتیجه رسـید کـه فـرکـانـسی کـه بـتوانـد در یـک نـاحـیه بـه خـوبـی کـار کـند

زمــانــی کــه بــتوانــد در یــک نــاحــیه دیــگر مــورد اســتفاده قــرار گــیرد بــایــد شــرایــط قــابــل تــطبیق مــناســبی بــا ایــن

حالت جدید را داشته باشد.
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سـطح کـاوش هـای مـعدنـی در زیـر زمـین، هـمچنین مـقدار زبـالـه هـا یـا مـواد نـخالـه مـوجـود در زمـین و سـایـز

هـــدف هـــمگی مـــعیار هـــایـــی هســـتند کـــه در بهـــره کـــلی سیســـتم هـــای فـــلزیـــاب در جهـــت انـــتقال ســـیگنال بـــا

فرکانس مشخص تاثیر گذار خواهند بود.

تــکنولــوژی FBS حــالــت چــند فــرکــانــسی سیســتم هــای Minelab یــعنی BBS ( طــیف بــانــد گســترده) را بــا

یک میکرو پروسسور قوی جدید ترکیب کرده که در نهایت مزایای زیر را موجب شده است:

عمق شناسایی بیشتر

حساسیت بیشتر در یک محدوده مشخص برای اهداف متفاوت

تاثیر پذیری تداخلی کمتر از منابع الکترومغناطیس خارجی

شناسایی دقیق تر مشخصه های هدف

مـدار FBS بـه شـکل اتـومـاتـیک فـرکـانـس هـای چـندگـانـه ای را بـه شـکل هـمزمـان ارسـال مـی کـند. ایـن حـالـت

مـوجـب افـزایـش مـقدار مـتوسـط محـدوده فـرکـانـسی کـه از سـیگنال ارسـالـی در سـیم پـیچ دتـکتور دریـافـت مـی

شـود، خـواهـد شـده کـه ایـن مـقدار بـازگشـتی در یـک محـدوده گسـترده ای از پـاسـخ هـا آنـالـیز مـی شـود. ایـن

حـالـت بـه E-Trac امـکان آنـالـیز اطـالعـات بیشـتری را از اهـداف مـی دهـد بـه گـونـه ای کـه امـکان شـناسـایـی

هدف یا identification یا ID آن با دقت باالتری انجام می شود.

تــکنولــوژی FBS اســتفاده شــده در سیســتم هــای Minelab یــعنی شــناســایــی دقــیق تــر، حــساس تــر و در

عمق بیشتر

Discrimination (Disc)

Discrimination در حــقیقت تــوانــایــی یــک سیســتم فــلزیــاب بــرای شــناســایــی هــدف مــد نــظر شــما کــه مــثال

سـکه هـا یـا جـواهـرات مـی بـاشـند و حـذف سـیگنال هـایـی کـه مـربـوط بـه مـواد غـیر مـورد نـظر شـما مـی بـاشـند

مانند میخ یا هر فلز نامطلوب دیگری که در زمین وجود داشته باشد، می گردد.

E-Trac را مـی تـوان بـه چـند طـریـق بـه گـونـه ای بـرنـامـه ریـزی کـرد کـه امـکان تـمایـز بـین اهـداف غـیر مـطلوب

شما را در انواع مختلف زمینه ها داشته باشد.

جبران سازی زمین
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E-Trac از دیـدگـاه بـسیار مـناسـبی بـرای حـذف اثـرات مـواد مـعدنـی درون زمـین اسـتفاده مـی کـند. در ایـن

سیســتم از فــیلتریــنگ دیــجیتالــی پیشــرفــته بــرای حــذف اثــر ســیگنال هــایــی کــه از مــواد نــاخــواســته در زمــین

ایـجاد مـی شـود، اسـتفاده مـی گـردد. ایـن حـالـت را مـی تـوان بـه شـکل اتـومـاتـیک بـه دسـت آورد کـه بـه شـما

امکان تمرکز روی اهداف خاص مورد نظرتان را می دهد.

!

FBS شکل . مقایسه

قالب ها یا خواص جدید

LCD نمایشگر

نـــمایـــشگر LCD سیســـتم E-Trac بـــه مـــساحـــت 72 مـــیلیمتر در 48 مـــیلیمتر دارای رزولـــوشـــن بهـــتری در

مـقایـسه بـا نـمونـه هـای فـلزیـاب هـای قـبلی مـی بـاشـد. ایـن سیسـتم امـکان نـمایـش گـرافـیکی تـصاویـر بـر روی

E- صــفحه را بــه خــوبــی فــراهــم کــرده و از ســوی دیــگر امــکان شــناســایــی هــدف و اســتفاده مــناســب تــر از

Trac را فراهم می کند.

Ergonomic قالب صفحه کلید
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صـــــفحه کـــــلید جـــــدیـــــد ایـــــن سیســـــتم در حـــــقیقت شـــــرایـــــط Ergonomic مـــــناســـــبی را فـــــراهـــــم کـــــرده، امـــــکان

دسترسی با یک دست به تمام کلید ها برای تنظیمات E-Trac وجود دارد.

ساختمان قابل حمل Ergonomic مناسب تر

E-Trac بـا طـراحـی مـناسـب تـر بـرای حـمل بـه شـما امـکان رسـیدن بـه تـعادل مـناسـب تـر در زمـان حـمل ایـن

سیســتم را مــی دهــد بــه گــونــه ای کــه شــما هــیچ گــونــه تــفاوت وزنــی احــساس نــخواهــید کــرد در نــتیجه تــمرکــز

خــودتــان را در فــرآیــند فــلزیــابــی در جهــت کــنترل راحــت تــر سیســتم ، هــمچنین ســریــع تــر و دقــیق تــر انــجام

دادن عــملیات کــاوش مــعطوف خــواهــیم کــرد کــه در نــهایــت مــوجــب راحــتی شــما در بهــتریــن حــالــت در پــریــود

زمــانــی فــلزیــابــی مــی گــردد. ایــن حــالــت ایــن اطــمینان را فــراهــم مــی کــند کــه امــکان دیــدن مــناســب LCD و

دســترســی بــه صــفحه کــلید نــیز بــرای شــما فــراهــم شــده کــه در نــتیجه امــکان بــررســی و تــنظیمات در حــاالت

کلی نیز برای شما فراهم می شود.

منوی جدید

هـمراه بـا صـفحه کـلید جـدیـد، یـک مـنوی جـدیـد نـیز بـرای ایـن سیسـتم طـراحـی شـده کـه امـکان دسـترسـی بـه

تـنظیمات را بـرای شـما تـسهیل مـی کـند. مـد هـای کـاربـری و هـمچنین الـگو هـای مـربـوط بـه ایـجاد تـمایـز بـه

شما امکان تنظیمات سریع و ساده را می دهد.

حالت Auto Latch ( ویرایش تمایز شبه اتوماتیک)

E-Trac در حــال حــاضــر دارای یــک قــالــب Auto Latch یــا ذخــیره ســازی اتــومــاتــیک اســت کــه بــرای شــما

امکان ویرایش شبه اتوماتیک الگوهای تمایزی را فراهم می کند.

در ایـــــــــن مـــــــــد ویـــــــــرایـــــــــش ، فـــــــــریـــــــــم ویـــــــــرایـــــــــش بـــــــــه شـــــــــکل اتـــــــــومـــــــــاتـــــــــیک در دو مـــــــــختصات Ferrous (FE) و

حـرکـت کـرده کـه ایـن مـختصات نسـبت بـه هـدف تـشخیص داده شـده سـنجیده مـی Conductivity (CO)

شـونـد. شـما سـپس مـی تـوانـید ایـن مـشخصات بـه دسـت آمـده را در مـورد هـدف تـشخیص داده شـده تـایـید

یـــا رد کـــنید کـــه بـــرای ایـــن کـــار از الـــگوی تـــمایـــزی تـــعریـــف شـــده بـــه کـــمک دکـــمه Accept یـــا Reject یـــعنی

تایید یا رد می توانید استفاده کنید.

QuickMask قالب
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قــــالــــب QuickMask بــــه شــــما امــــکان تــــنظیم ســــطح تــــایــــید یــــا  عــــدم تــــایــــید Ferrous و Conductivity را

جـدای از الـگوی تـمایـزی جـاری مـی دهـد کـه در نـتیجه امـکان سـریـع تـر و سـاده تـر اجـرا کـردن یـا اسـتفاده

از الگوها ویرایشی را می دهد.

مد کاربری

مجـموعـه ای از مـد هـای کـاربـری از پـیش تـعیین شـده بـه شـما امـکان انـتخاب بهـتریـن تـنظیمات مـربـوط بـه

فـلزیـاب را هـمراه بـا الـگوهـای تـمایـزی بـرای شـرایـط مـختلف زمـینی مـی دهـد. 4 مـد کـاربـری از پـیش بـرنـامـه

ریـــزی شـــده در ایـــن سیســـتم بـــرای شـــما تـــعریـــف شـــده کـــه مـــی تـــوانـــید آنـــها را انـــتخاب کـــنید و بـــا در نـــظر

گـرفـنت شـرایـطی کـه کـار مـی  کـنید مـد هـای کـاربـری شـخصی شـده خـودتـان را نـیز بـا تـوجـه بـه نـظرتـان مـی

تـوانـید در سیسـتم ذخـیره کـنید. تـمام مـد هـای کـاربـری از طـریـق مـنو هـا بـه راحـتی قـابـل دسـترسـی هسـتند

که در نتیجه به شما امکان سوئیچ سریع بین مد های کاربری در زمانی که نیاز باشد را می دهد.

حساسیت پیشنهاد شده

زمـانـی کـه از حـالـت حـساسـیت اتـومـاتـیک اسـتفاده مـی کـنید E-Trac بـه شـما حـالـت انـتخاب حـساسـیت را

بــه فــرم حــساســیت پــیشنهاد شــده نــشان مــی دهــد کــه ایــن حــالــت تــوســط خــود دتــکتور یــا سیســتم فــلزیــاب

نسـبت بـه شـرایـط زمـینی انـتخاب شـده اسـت و شـما در صـورت نـیاز یـا صـالح دیـد مـی تـوانـید آن گـزیـنه را

انتخاب کنید.

E-Trac تبادل اطالعات

قـــالـــب تـــبادل اطـــالعـــات E-Trac بـــه شـــما امـــکان بـــرقـــراری ارتـــباط بـــین دســـتگاه فـــلزیـــاب و کـــامـــپیوتـــر را از

طــریــق پــورت USB بــرای تــبادل الــگوهــای تــمایــزی یــا تــنظیمات خــود دســتگاه فــلزیــاب مــی دهــد. ایــن قــالــب

جــــدیــــد و پیشــــرفــــته بــــه گــــونــــه ای طــــراحــــی شــــده کــــه بــــه شــــما امــــکان تــــنظیم ســــریــــع دســــتگاه E-Trac بــــرای

شناسایی در محیط های خاص یا شناسایی اهداف مورد نظرتان را می دهد.

سوار کردن

اتصال سیم پیچ به شفت پایین

تـوجـه کـنید قـبل از اتـصال سـیم پـیچ بـه شـفت پـایـینی پـیچ هـا و مهـره و هـمچنین واشـر را از سـیم پـیچ بـاز

کنید.
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دو واشر الستیکی را درون حفره ها در دو طرف شفت پایینی قرار دهید.

کـابـل سـیم پـیچ را از وسـط شـکاف پـایـینی شـفت پـایـینی عـبور دهـید و اطـمینان حـاصـل کـنید کـه کـابـل سـیم

پیچ در باالی این شفت پایینی کامال قابل مشاهده است.

!

سیم پیچ را روی یک سطح صاف قرار دهید.

شــفت پــایــینی را درون دو لــبه بــرآمــده در بــاالی ســیم پــیچ قــرار دهــید، اطــمینان حــاصــل کــنید کــه ســمت بــاز

شفت پایینی دقیقا به زمین رسیده است.

!

پیچ را از دو صفحه برآمده سیم پیچ و همچنین قسمت پایینی شفت پایینی عبور دهید.

مهـره هـا بـه سـر پـیچ بسـته و آنـها را سـفت کـنید. تـوجـه کـنید کـه آسـیبی بـه مهـره هـا در طـول فـرآیـند بسـنت

نـخورد. مـمکن اسـت بـعدا بـرای قـرار دادن سـیم پـیچ در زاویـه مـناسـب نـیاز بـاشـد کـه ایـن مهـره را شـل کـنید

و سیم پیچ را حول محور شفت حرکت دهید.
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!

هشــدار. کــابــل ســیم پــیچ بــایــد مســتقیم درون ســیم پــیچ مــتصل شــده بــاشــد و  نــبایــد از آن جــدا شــود. هــر

گـونـه تـالش بـرای درآوردن کـابـل از درون سـیم پـیچ مـوجـب از بـین رفـنت شـرایـط پشـتیبانـی از سیسـتم شـما

می شود.

سوار کردن شفت پایینی به شفت باالیی

قفل نگهدارنده شفت باالیی را با کشیدن اهرم به سمت بیرون شفت رها کنید.

کـابـل مـربـوط بـه سـیم پـیچ کـه از شـفت پـایـینی بـیرون آمـده را بـه درون شـفت بـاالیـی انـتقال داده و مـطمئن

شـویـد کـه بـخش مـربـوط بـه قـفل نگهـدارنـده شـفت بـاالیـی بـه پـایـین تـریـن نـقطه شـفت پـایـینی انـتقال داده مـی

شود. ( مانند شکل پایین)

شـفت پـایـینی و بـاالیـی را بـر روی یـکدیـگر بـا تـوجـه بـه شـکل سـفت سـوار کـنید. در ایـن حـالـت کـابـل سـیم پـیچ

از شفت باالیی بیرون خواهد آمد. ( در شکل زیر آن را مشاهده می کنید.)

اتصال مجموعه شفت ها به بخش دستگیره اصلی

مهره یا قفل نگهدارنده مربوط به کنترل باکس را با کشیدن آن به سمت پایین رها کنید.
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اتــصال مــربــوط بــه کــابــل ســیم پــیچ را کــشیده و بــه گــونــه ای در ســوکــت زیــر بــاکــس کــنترل قــرار دهــید کــه بــه

شـکل مـحکم درون آن قـرار گـیرد. بـرای ایـن کـار مـی تـوانـید از حـلقه نگهـدارنـده اسـتفاده کـنید کـه بـا سـفت

کردن آن کابل کامال در جایش محکم می شود.

!

مجموعه بخش دستگیره را بر روی شفت باالیی فشار دهید تا کامال در یکدیگر جفت شوند.

بســت نگهــدارنــده مــربــوط بــه بــاکــس کــنترلــی را بــا فــشار دادن قــسمت تــخت اهــرمــی بــه روی کــنترل بــاکــس

محکم یا قفل کنید.

!

اتصال بازو بند

بـــا تـــوجـــه بـــه شـــکل هـــر دو ســـر بـــازو بـــند را در دو طـــرف بـــخش تـــعبیه شـــده بـــر روی گـــیره مـــورد نـــظر ســـوار

کنید.

سوار کردن هدفن
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فـیش مـربـوط بـه هـدفـن را درون سـوکـت مـربـوط کـه بـر روی مـیله مـشخص اسـت سـوار کـنید. هـمچنین بسـط

الســتیکی را در انــتهای بــاطــری در بــخش دســتی سیســتم قــرار دهــید. هــدفــن مــمکن اســت در صــورتــی کــه

مراقب نباشید به وسیله هر ضربه ای از میله یا سوکت خودش خارج شود.

!

باز کردن سیم پیچ

مراحلی که تا اینجا برایتان توضیح دادیم را به شکل عکس انجام می دهید.

کابل مربوط به سیم پیچ را از درون سوراخ پایینی شفت پایینی با احتیاط بیرون می کشید.

هشـدار. هـرگـز سـعی نـکنید کـه بـه شـکل کـامـل مجـموعـه شـفت را در زمـانـی کـه کـابـل سـیم پـیچ هـمچنان بـه

باکس کنترل شما متصل است از سیم پیچ جدا کنید.

تنظیمات فلزیاب برای راحتی بیشتر برای راحتی انجام عملیات کاوش

مساله مهم صرف زمان برای تنظیم دستگاه فلزیاب به شکل دقیق است.

نگه داشنت فلزیاب

بـــرای ایـــن کـــار بـــایـــد دســـتتان را تـــا بـــازو از درون بـــخش بـــازویـــی و هـــمچنین کـــمربـــند مـــرتـــبط عـــبور دهـــید.

بـــخش دســـتی فـــلزیـــاب را بـــگیریـــد و دســـتگاه فـــلزیـــاب را بـــه راحـــتی بـــا تـــوجـــه بـــه اســـتیل نگهـــداری دســـتتان

تــنظیم کــنید.  حــالــت صــحیح مجــموعــه بــازو بــند بــایــد بــه شــما امــکان حــرکــت مــناســب یــا راحــت دســتگاه را

بــدهــد. زانــوی دســت شــما بــایــد دقــیقا بــاالی قــسمت نگهــدارنــده پشــت دســتی شــما در زیــر بــازویــتان قــرار

گـــیرد بـــه گـــونـــه ای کـــه شـــما احـــساســـی مـــانـــند اعـــمال فـــشار بـــه ســـمت عـــقب بـــر روی بـــازو هـــایـــتان داشـــته

باشید. ( شکل را در زیر مشاهده کنید.)
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!

تنظیمات کمربند بخش نگهدارنده بازویی

کمربند را می توانید با شل کردن پیچ نگهدارنده لبه های باالیی مربوط به بخش بازویی تنظیم کنید.

بـا تـوجـه بـه پـیچانـدن ایـن پـیچ مـی تـوانـید لـبه هـای نگهـدارنـده بـازویـی را بـه سـمت بـیرون یـا بـه سـمت داخـل

برای سفت یا شل تر نگه داشنت کمربند تنظیم کنید.

بــعد از تــنظیم دقــیق لــبه هــای قــسمت بــازویــی دقــیقا پــیچ را ســر جــایــش مــحکم کــنید تــا بــازو هــای شــما از

آسیب یا برخورد با لبه پیچ و آسیب محفوظ بماند.

تنظیم موقعیت قسمت بازویی

مـــی تـــوانـــید از پـــیچ گـــوشـــتی یـــا بـــه کـــمک لـــبه یـــک ســـکه پـــیچ نگهـــدارنـــده مـــرکـــزی بـــخش بـــازویـــی را در جهـــت

خالف عقربه های ساعت بچرخانید.

!

زمــانــی کــه دســتگاه فــلزیــاب را نــگه داشــته ایــد بــخش بــازویــی را حــرکــت دهــید تــا دقــیقا زیــر بــازوی دســت

شما قرار گیرد.
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دســــتتان را بــــیرون آوریــــد، پــــیچ را در جهــــت عــــقربــــه هــــای ســــاعــــت مــــحکم کــــنید تــــا بــــخش بــــازویــــی در جــــای

خودش ثابت باقی بماند.

تنظیم طول شفت ها

طــول صــحیح شــفت بــه شــما امــکان حــرکــت دادن مــناســب ســیم پــیچ بــر روی زمــین بــدون ایــجاد حــالــت نــا

مــــناســــب کــــششی یــــا دادن زاویــــه بــــه بــــدنــــتان را مــــی دهــــد. اگــــر ســــیم پــــیچ از بــــدن شــــما دور تــــر بــــایســــتد

مـشکالتـی از لـحاظ ایـجاد تـوازن و حـفظ تـعادل شـما در زمـان جسـتجو ایـجاد خـواهـد کـرد. اگـر سـیم پـیچ

خــیلی بــه بــدن شــما نــزدیــک بــاشــد در حــقیقت مــمکن اســت هــر فــلزی کــه در لــباس شــما وجــود داشــته بــاشــد

توسط سیم پیچ تشخیص داده شود که این مشکل موجب ایجاد خطا خواهد شد.

تـنظیم شـفت پـایـینی در طـول مـناسـب مـوجـب حـفظ شـرایـط بـخش سـیم پـیچ بـه شـکل مـناسـب تـوسـط قـسمت

بـاالیـی بسـط نگهـدارنـده شـفت بـاالیـی مـی گـردد. حـال هـر چـه شـفت پـایـینی را طـوالنـی تـر کـنید مـی تـوانـید

شرایط بهتری برای افراد بلند قدتر ایجاد کنید.
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!

شکل ها. شفت در طول مناسب صحیح

پایین. شفت خیلی کوتاه ناصحیح

تنظیم فلزیاب برای کاوش راحت

تنظیم زاویه سیم پیچ

پــیچ نگهــدارنــده مــربــوط بــه اتــصال شــفت پــایــینی و ســیم پــیچ را بــه انــدازه ای شــل کــنید کــه امــکان حــرکــت

سـیم پـیچ بـرای تـنظیم وجـود داشـته بـاشـد ولـی مـیزان شـل شـدن ایـن پـیچ بـایـد بـه انـدازه ای بـاشـد کـه سـیم

پیچ بعد از تنظیم در حالت دلخواه بتواند شرایطش را حفظ کند.

در شـرایـطی کـه دسـتگاه فـلزیـاب را در حـالـت نـرمـال نـگه داشـته ایـد ابـتدا سـیم پـیچ را انـدکـی بـر روی زمـین

فـشار دهـید تـا در حـالـت تـخت نسـبت بـه زمـین قـرار گـرفـته، سـپس آن را از زمـین جـدا کـرده تـا یـک فـضای
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مـــوازی بـــین ســـیم پـــیچ و زمـــین بـــه وجـــود بـــیایـــد. ســـیم پـــیچ بـــایـــد تـــا فـــاصـــله 25 مـــیلیمتری بـــاالی زمـــین نـــگه

داشته شود تا شرایط مناسب فراهم گردد.

پیچ نگه دارند را ببندید. توجه کنید که آن را بیش از اندازه سفت نکنید.

در شکل ها شرایط مناسب تنظیمات سیم پیچ را می بینید.

!

Pack های باطری

E-Trac دو نــوع Pack بــاطــری دارد. یــکی از آنــها Pack بــاطــری هــیدریــد فــلز نــیکل (NiMH) بــا قــابــلیت

Pack .شـارژ مـی بـاشـد کـه هـمراه بـا شـارژر و دو شـاخـه بـرای اتـصال بـه سـوکـت مـناسـب ارائـه شـده اسـت

بـاطـری NiMH ابـتدا بـه شـکل د شـارژ شـده در اخـتیار شـما قـرار مـی گـیرد لـذا بـایـد بـه مـدت 18 سـاعـت
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قــبل از ســوار کــردن آن روی دســتگاه شــارژ شــود. Pack دیــگر بــاطــری ارائــه شــده شــامــل 8 عــدد بــاطــری

آلکاالین سلولی مدل ’AA‘ می باشد.

!

تـــوجـــه : از آنـــجا کـــه مـــمکن اســـت گـــزیـــنه هـــای مـــختلفی بـــرای ایـــن دو دســـتگاه فـــلزیـــاب وجـــود داشـــته بـــاشـــد

تــجهیزات نــیز مــمکن اســت بــا تــوجــه بــه مــدل یــا آیــتم ســفارش داده شــده شــما بــرای فــلزیــاب مــتفاوت بــاشــد.

تـوضـیحات و هـمچنین مـوارد بـیان شـده مـمکن اسـت نسـبت بـه مـدل اصـلی کـه در ایـنجا بـرای شـما تـوضـیح

می دهیم نیز اندکی متفاوت باشد.

هشــدار. هــرگــز بــرای جــدا ســازی Pack بــاطــری NiMH تــالش نــکنید. اگــر مــی خــواهــید Pack بــاطــری را

دور بـیانـدازیـد آن را در مـحیط زیسـت رهـا نـکنید بـلکه بهـتر اسـت بـا نـمایـندگـی هـای تـایـید صـالحـیت شـده

ما تماس بگیرید تا در زمینه بازیافت یا دفع این نوع باطری ها شما را راهنمایی کنند.

در آوردن Pack باطری از جای سوار کردن باطری

اطمینان حاصل کنید که دستگاه فلزیاب قبل از در آوردن Pack باطری خاموش شده است.

دستگاه فلزیاب را روی یک سطح تخت قرار دهید. هدفن را از آن جدا کنید.

بسـط السـتیکی مـربـوط بـه غـالف بـاطـری را کـه در انـتهای قـسمت دسـتی یـا مـیله دسـتی نـگه دارنـده فـلزیـاب

می باشد بلند کنید.

یـک درپـوش زرد رنـگ را بـرای رهـا شـدن فـنر مـربـوط بـه Pack بـاطـری هـای قـرار گـرفـته درون دسـته نـیز در

بیاورید.

Pack باطری را به شکل کامل از غالف باطری خارج کنید.
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Pack باطری را از دستگاه خارج کنید.

ســـوکـــت مـــربـــوط بـــه شـــارژر مـــاشـــینی را درون قـــسمت مـــورد نـــظر بـــر روی مـــاشـــینتان( هـــمان فـــندک ) وارد

کنید.

انــتهای دیــگر شــارژر مــاشــینی را بــه ســوراخ پــوشــش دار Pack بــاطــری بــزنــید. وجــود یــک نــور کــوچــک بــر

روی شارژر ماشینی نشان دهنده این است که شارژر  ماشینی در حال کار می باشد.

بــاطــری را بــه مــدت 18 ســاعــت بــه حــال خــود بــگذاریــد. اگــر بــاطــری کــامــال خــالــی نشــده بــاشــد ایــن زمــان

ممکن است کوتاه تر باشد.

در بـرخـی مـوارد بـرای ایـن کـه شـارژر مـاشـین روشـن بـمانـد نـیاز اسـت کـه مـاشـین شـما در حـالـت فـعال یـا

روشن باقی بماند.

شـارژ بـاطـری بـرای زمـان بیشـتر از 18 سـاعـت مـوجـب آسـیب دیـدن Pack بـاطـری NiMH نـخواهـد شـد.

البته ممکن است احتمال به تدریج موجب د شارژ باطری شما گردد.

تــوجــه : شــارژر مــاشــین یــک فــیوز بــرای حــفاظــت از اتــصال کــوتــاه دارد. بــرای دســترســی بــه ایــن فــیوز مــی

تـــوانـــید پـــیچ نـــوک دو شـــاخـــه ی شـــارژر را بـــاز کـــنید ( بـــا تـــوجـــه بـــه شـــکل زیـــر) و در صـــورت لـــزوم فـــیوز را

تعویض کنید.

!

‘AA’ جایگزین کردن باطری های

بـــرای درآوردن بـــاطـــری هـــای ’AA‘ بـــا تـــوجـــه بـــه شـــکل بـــایـــد دریـــچه مـــربـــوط بـــه Pack بـــاطـــری را در جهـــت

پیکان نشان داده شده بیرون بکشید تا پوشش روی Pack به فرم زیر باز شود.
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8 عـدد بـاطـری آلـکاالیـن سـلولـی ’AA‘ را درون Pack بـاطـری قـرار دهـید و مـطمئن شـویـد کـه قـطب مـثبت

مــنفی تــرمــینال هــای آنــها بــا تــوجــه بــه حــالــتی کــه در روی بــرچســب آنــها نــشان داده شــده اســت قــرار مــی

گیرند.

!

دریــچه مــربــوط بــه مــحفظه ورود بــاطــری هــا در Pack را ســر جــای خــودش قــرار داده و خــالف جهــت فــلش

نشان داده شده به سمت معکوس نشان دهید تا با صدای کلیک در جای خودش محکم شود.

بــاطــری هــای آلــکاالیــن بــا کــیفیت مــناســب بــرای رســیدن بــه بهــتریــن زمــان بــرای کــار بــا سیســتم تــوصــیه مــی

شـونـد. آلـکاالیـن هـای قـابـل شـارژ یـا بـاطـری هـای NiMH و NiCad نـیز مـمکن اسـت مـورد اسـتفاده قـرار

بگیرند ولی جایگزین کردن یا شارژ کردن دوباره آنها باید به شکل مجزا انجام شود.

قــابــلیت شــارژ دوبــاره بــاطــری هــا را قــبل از خــریــد آنــها چــک کــنید چــرا کــه بــرخــی از نــمونــه هــا بــا تــوجــه بــه

شرایط سایز استانداردشان ممکن است حالت های مناسبی را نداشته باشند.

هشدار. لطفا به موارد زیر توجه کنید.

از بـاطـری هـای لـیتیوم لـون قـابـل شـارژ در دسـتگاه E-Trac اسـتفاده نـکنید. آنـها مـوجـب آسـیب بـه دسـتگاه

فـلزیـاب شـما و از بـین رفـنت شـرایـط پشـتیبانـی مـی گـردنـد. بـاطـری هـای لـیتیوم لـون قـابـل شـارژ در حـقیقت

ولـتاژ تـرکـیبی بـاالی 13 ولـت فـراهـم کـرده و نـمی تـوان آنـها را در یـک سیسـتم فـلزیـاب مـورد اسـتفاده قـرار

داد. فـــلزیـــاب دارای یـــک مـــدار حـــفاظـــت در بـــرابـــر ولـــتاژ بـــیش از حـــد نـــیز مـــی بـــاشـــد کـــه اگـــر ولـــتاژ بـــاطـــری

خیلی زیاد باشد این مدار فعال نخواهد شد.

بــاطــری هــای ’AA‘ مــصرف شــده را درون دســتگاه فــلزیــاب بــه حــال خــود رهــا نــکنید چــرا کــه مــمکن اســت

موجب آسیب دستگاه شوند.

Pack باطری اگر برای بیشتر از 18 ساعت به شارژر متصل بماند آسیب نخواهد دید.

شارژر باطری های NiCad قابل شارژ یا آلکاالین قابل شارژ را شارژ نخواهد کرد.
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بـا اسـتفاده از یـک شـارژر غـیر Minelab ( شـارژری بـا مـارک دیـگر) مـمکن اسـت آسـیب بـه Pack بـاطـری

وارد شود که در نتیجه پشتیبانی دستگاه شما مختل می شود.

بـر خـالف بـاطـری هـای نـیکل کـادنـیوم، Pack بـاطـری هـای NiMH نـیاز بـه خـارج شـدن تـمام تـوانـشان قـبل

از ایـــن کـــه دوبـــاره شـــارژ شـــونـــد نـــدارنـــد. یـــعنی ضـــرورتـــا نـــبایـــد آنـــها را کـــامـــال خـــالـــی کـــنیم و ســـپس دوبـــاره

شارژ کنیم. اگر اندکی شارژ در آنها باشد نیز قابل شارژ می باشند.

باطری را در دمای باالتر از 45 درجه سانتی گراد شارژ نکنید.

باطری را در دمای غیر صفر درجه شارژ نکنید.

بـاطـری در مـعرض شـرایـط دمـای خـیلی بـاال مـثال درون داشـبورد یـا در سـکوی عـقب مـاشـین یـا در شـرایـط

خیلی سرد قرار ندهید.

معرفی پنل کنترل

!

کلید خاموش روشن کردن

بـا کـمک ایـن کـلید مـی تـوانـید دسـتگاه فـلزیـاب را خـامـوش روشـن کـنید. اگـر ایـن کـلید را بـرای 3 ثـانـیه نـگه

داریـــد دســـتگاه reset مـــی شـــود و بـــه تـــنظیمات از پـــیش تـــعیین شـــده کـــارخـــانـــه قـــبل از راه انـــدازی مجـــدد

خواهد رفت.
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شیفت به سمت چپ

فشـردن ایـن کـلید در صـفحه مـربـوط بـه ویـرایـش مـوجـب تـغییرات سـایـز فـریـم ویـرایـش مـی گـردد. فشـردن ایـن

کلید موجب عکس شدن الگوی تمایز یا Discrimination انتخاب شده نیز می گردد.

کلید های مکان نما

بـرای تـنظیمات در صـفحه Detect یـا شـناسـایـی بـه کـار مـی رونـد. هـمچنین در مـنوی مـکان یـابـی نـیز مـورد

استفاده قرار می گیرند.

دکمه منو

بــرای دســترســی بــه مــنوی اصــلی در هــر مــرحــله از عــملکرد فــلزیــاب اســتفاده مــی شــود. ایــن دکــمه بــه شــما

امکان دسترسی به تنظیمات مختلف را می دهد.

Pinpoint دکمه

فشــــردن ایــــن دکــــمه مــــوجــــب خــــامــــوش و روشــــن شــــدن حــــالــــت Pinpoint مــــی گــــردد. Pinpoint بــــه شــــما در

تعیین موقعیت دقیق یک هدف قبل از بازیابی آن کمک می کند.

دکمه نور پس زمینه

بــا فشــردن ایــن دکــمه نــور پــس زمــینه خــامــوش و روشــن مــی شــود. نــور پــس زمــینه بــه شــما وضــوح بیشــتر

تـــصویـــر را در شـــرایـــط کـــم نـــوری مـــی دهـــد. پـــس زمـــینه در طـــول فـــرآیـــند آغـــاز بـــه کـــار سیســـتم نـــیز روشـــن

خواهد بود ولی اگر آن را خاموش کنید طول عمر باطری شما بیشتر خواهد شد.

کلید شیفت به راست یا انتقال به راست

فشـــردن ایـــن کـــلید مـــوجـــب تـــغییرات صـــفحه ویـــرایـــش در مـــد ویـــرایـــش مـــی گـــردد. فشـــردن ایـــن کـــلید مـــوجـــب

عکس شدن الگوی  تمایزی انتخاب شده می گردد.

QuickMask کلید

بــــرای دســــترســــی بــــه مــــنوی QuickMask از ایــــن اســــتفاده مــــی شــــود کــــه امــــکان ســــوئــــیچ بــــین دو حــــالــــت

QuickMask و Detect screen ( صفحه مربوط به Detect یا شناسایی ) را فراهم می کند.

دکمه حذف نویز
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مـوجـب آغـاز اسـکن بـرای کـم نـویـز تـریـن فـرکـانـس عـملیاتـی مـی شـود. ایـن اسـکن مـدت 30 ثـانـیه طـول مـی

کشد.

کلید تایید یا رد

بـا فشـردن ایـن کـلید در صـفحه مـربـوط بـه Detection یـا تـشخیص مـی تـوان تـایـید یـا رد هـدف تـشخیص

داده شده را انجام داد. با فشردن این کلید در صفحه منو یک مرحله به عقب باز خواهید گشت.

گزینه Detect یا شناسایی

بــا فشــردن ایــن کــلید در صــفحه مــربــوط بــه Pattern یــا الــگو امــکان ســوئــیچ بــین صــفحه Detect و صــفحه

دیـجیتال و یـا بـالـعکس اگـر در صـفحه دیـجیتال بـاشـید فـراهـم مـی گـردد. فشـردن ایـن کـلید در مـنوی اصـلی

یــا مــنوی QuickMask یــا صــفحه edit یــا ویــرایــش مــوجــب بــازگشــت بــه صــفحه Pattern/Digital در هــر

مرحله عملیات می گردد.

روشن کردن فلزیاب

!

دکـــمه خـــامـــوش روشـــن کـــردن بـــر روی فـــلزیـــاب مـــوجـــب راه انـــدازی یـــا خـــامـــوش شـــدن آن  مـــی گـــردد. دکـــمه

خـامـوش روشـن کـردن را یـک بـار فـشار دهـید تـا دسـتگاه فـلزیـاب روشـن شـود. در ایـن حـالـت دسـتگاه شـروع

Pattern بــه آغــاز کــار نــموده و یــک انــیمیشن و صــدایــی از آن پــخش مــی شــود. بــعد از مــشاهــده صــفحه

screen یا صفحه الگو دستگاه شما آماده برای یافنت گنج است.

!
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بهترین حالت این است که از این دستگاه فقط در مصارف خارج از ساختمان و دور از امواج یا

تداخالت الکترومغناطیس مانند خطوط انتقال برق یا برج های تلفن استفاده کنید. این منابع ممکن

است موجب آسیب به دستگاه فلزیاب گردد که در نهایت سیگنال های غلطی به شما خواهد داد و

مشخصه Target ID یا قالب شناسایی هدف را با خطا مواجه خواهد کرد. همچنین اجسام فلزی

متعددی در خانه وجود دارد مانند سوزن ها یا میخ هایی که روی کف اتاق قرار دارد یا این که میخ

هایی که دیوار کوبیده شده ، خود تلویزیون یا سایر لوازم خانگی که ممکن است موجب بارگذاری بیش

از حد مدارات الکترونیک درون دستگاه فلزیاب شما گردد. البته این بارگذاری بیش از حد برای

دستگاه شما چندان خطرناک نخواهد بود چرا که دستگاه E-Trac به گونه ای طراحی شده که بتواند

در برابر حالت بارگذاری بیش از اندازه سیم پیچ شما مقاومت کند.

!

تـــوجـــه کـــنید کـــه در بـــرخـــی مـــوارد مـــمکن اســـت یـــک جـــسم نســـبتا بـــزرگ نـــزدیـــک ســـیم پـــیچ شـــما قـــرار داشـــته

بــاشــد کــه مــوجــب بــارگــذاری بــیش از انــدازه بــر روی مــدارات دســتگاه فــلزیــاب شــما گــردد. زمــانــی کــه ایــن

حــالــت روی داد، سیســتم یــک پــیغام Overload یــا بــارگــذاری بــیش از انــدازه را نــشان مــی دهــد و صــدای

مـربـوط بـه رسـیدن بـه حـالـت Overload را بـه شـکل تـکراری از خـود خـارج مـی کـند تـا زمـانـی کـه سـیم پـیچ

شما از منبع ایجاد حالت Overload دور شود.

زمـــانـــی کـــه شـــما دســـتگاه را روشـــن کـــنید آخـــریـــن صـــفحه مـــربـــوط بـــه Detection screen قـــبل از خـــامـــوش

کــــردن دســــتگاه نــــمایــــش داده خــــواهــــد شــــد.الــــبته اگــــر دســــتگاه شــــما در زمــــان خــــامــــوش کــــردن در صــــفحه

Digital screen بــاشــد بــعد از زدن دکــمه خــامــوش کــردن صــفحه Detecting screen نــمایــش داده شــده

و دســتگاه خــامــوش مــی شــود و زمــانــی کــه سیســتم شــما دوبــاره روشــن شــود صــفحه Digital screen بــه

عنوان اولین صفحه نمایش داده خواهد شد.
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برای خاموش کردن دستگاه دکمه خاموش را فشار دهید.

سیســـتم E-Trac یـــک ســـری تـــنظیمات پـــیش فـــرض تـــعیین شـــده تـــوســـط کـــارخـــانـــه دارد کـــه بـــه شـــما امـــکان

انـجام فـرآیـند کـاوش را بـه راحـتی مـی دهـد. مـقادیـر تـنظیم شـده کـارخـانـه E-Trac بـرای یـک سـری اهـداف

فــــلزی بــــا خــــاصــــیت فــــرو مــــغناطــــیس نــــرم مــــانــــند ســــکه هــــای نــــقره ای یــــا جــــواهــــرات بــــوده و از اهــــداف بــــا

مـشخصات فـرو مـغناطـیس بـاال مـانـند مـیخ هـا یـا نـظایـر آنـها صـرف نـظر مـی کـند. هـر گـونـه تـغییرات ایـجاد

شــده در تــنظمیات E-Trac بــه شــکل اتــومــاتــیک در زمــان انــجام فــرآیــند شــناســایــی یــا Detect ذخــیره مــی

شـود. ایـن تـنظیمات تـا زمـانـی کـه آنـها را تـغییر نـداده ایـد بـاقـی خـواهـند مـانـد. یـا زمـانـی کـه دکـمه مـربـوط بـه

Reset کـردن یـا بـاز راه انـدازی سیسـتم بـا تـوجـه بـه تـنظیمات انـجام شـده اولـیه از طـرف کـارخـانـه یـا دکـمه

Reset اصلی را نزنید سیستم به کار خودش ادامه می دهد.

!

زمــانــی کــه دســتگاه شــما خــامــوش بــاشــد فشــردن و نــگه  داشــنت دکــمه power  بــرای مــدت 3 ثــانــیه مــوجــب

مـــی شـــود کـــه دســـتگاه شـــما روشـــن و reset شـــود. در فـــرآیـــند reset تـــمام تـــنظیمات از پـــیش تـــعریـــف شـــده

کـارخـانـه بـر مـبنای مـد کـاربـری بـر روی سیسـتم دوبـاره تـنظیم شـده و تـنظیمات اصـلی سیسـتم نـیز دوبـاره

انــجام مــی شــود. مــد کــاربــری و هــمچنین الــگو هــای تــمایــزی کــاربــری در زمــانــی کــه دســتگاه را reset مــی

preferences menu کـنید بـا تـغییر مـواجـه نـخواهـد شـد. تـمام تـغییرات در مـنوی مـربـوط بـه اولـویـت هـا یـا

در زمانی که شما Reset اصلی را انجام دهید یا Master reset کنید از بین خواهند رفت.

برای reset کردن دستگاه:

در زمـــانـــی کـــه دســـتگاه شـــما خـــامـــوش اســـت دکـــمه خـــامـــوش روشـــن را بـــرای مـــدت 3 ثـــانـــیه نـــگه داریـــد. یـــک

پـیغام reset بـر روی صـفحه نـمایـان شـده و یـک صـدایـی نـیز شـنیده مـی شـود. بـعد از ایـن کـه آغـاز بـه کـار

کامل شد دستگاه reset شده و برای انجام فرآیند کاوش آماده خواهد بود.
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هشــدار. بــعد از خــامــوش کــردن دســتگاه حــداقــل 1 ثــانــیه قــبل از دوبــاره روشــن کــردن دســتگاه بــایــد زمــان

صـرف کـنید. یـعنی بـایـد بـین خـامـوش کـردن و روشـن کـردن آن 1 ثـانـیه زمـان بـاشـد. ایـن حـالـت بـه دسـتگاه

شـما  امـکان ذخـیره کـردن تـنظیمات کـاربـری انـجام شـده بـر روی حـافـظه را مـی دهـد بـه گـونـه ای کـه زمـانـی

که باطری سیستم از سیستم جدا شود این اطالعات از بین نخواهند رفت.

تمایز

تـــمایـــز در حـــقیقت تـــوانـــایـــی دســـتگاه فـــلزیـــاب رای حـــذف ســـیگنال هـــای بـــه دســـت آمـــده مـــربـــوط بـــه اهـــداف

نـامـطلوب و تـایـید مـربـوط بـه اهـداف مـطلوب مـی بـاشـد. نسـبت هـای پـردازش سـیگنال پیشـرفـته ایـن دسـتگاه

فــــلزیــــاب مــــی تــــوانــــد اجــــسامــــی را شــــناســــایــــی کــــند کــــه بــــا تــــوجــــه بــــه رســــانــــایــــی و هــــمچنین مــــشخصه فــــرو

مـغناطـیس آنـها در محـدوده قـابـل شـناسـایـی ایـن دسـتگاه تـعریـف مـی شـونـد. ایـن حـالـت شـما را قـادر مـی

ســازد کــه بــرخــی از انــواع اهــداف را تــایــید و بــرخــی از آن را رد کــنید. تــرکــیب ایــن تــایــید و رد کــردن هــای

اهـــداف در حـــقیقت یـــک الـــگوی تـــمایـــز هـــوشـــمند یـــا الـــگوی تـــمایـــز جســـتجوی هـــوشـــمند را شـــکل مـــی دهـــد.

بــــنابــــرایــــن هــــر گــــونــــه تــــنظیمات مــــربــــوط بــــه الــــگوی تــــمایــــز جســــتجوی هــــوشــــمند کــــه در صــــفحات مــــربــــوط بــــه

QuickMask ، صـفحه edit یـا هـمان ویـرایـش و صـفحه pattern یـا الـگو وجـود دارد را مـی تـوان بـا تـایـید

پاک کرد یا زمانی که صفحه سیاه شود آن را رد کرد که این ممکن است همان هدف واقعی باشد.

صـفحات سـفید الـگوی تـمایـزی جسـتجوی هـوشـمند نـشان دهـنده مـختصات هـدف خـاصـی اسـت کـه تـایـید

شده است و نواحی سیاه نشان دهنده مختصاتی است که رد شده است.

!

الـگوی نـشان داده شـده بـاال در حـقیقت الـگوی تـمایـز مـد مـربـوط بـه یـک سـکه از پـیش تـعریـف شـده تـوسـط

کـارخـانـه بـرای دسـتگاه مـی بـاشـد در حـالـیکه مـشخصات کـلی مـربـوط بـه سـکه هـای غـیر فـرو مـغناطـیس را
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نـــشان مـــی دهـــد و تـــرکـــیبی از هـــزاران ســـکه کـــه تـــرکـــیب آن مـــتناســـب بـــا فـــلزاتـــی اســـت کـــه در دنـــیا مـــورد

استفاده قرار می دهد.

ایــن حــالــت ســیگنال بــه دســت آمــده از اهــداف غــیر فــرو مــغناطــیس را تــایــید کــرده و ســیگنال هــایــی کــه از

بیشـتر اهـداف فـرو مـغناطـیس بـه دسـت مـی آیـند را رد مـی کـند. زمـانـی کـه یـک هـدف تـایـید شـده شـناسـایـی

شـود یـعنی مـشخصه هـای رسـانـایـی و هـمچنین فـرو مـغناطـیس سـکه مـنطبق بـر الـگوی تـعریـف شـده بـاشـند

صفحه Target Crosshair در صفحه سفید مشخص شده و پاسخ مربوط به هدف شنیده می شود.

زمـــانـــی کـــه یـــک هـــدف رد شـــده یـــا تـــایـــید نشـــده تـــشخیص داده شـــود یـــعنی هـــیچ تـــطبیقی بـــین رســـانـــایـــی و

مــشخصه فــرو مــغناطــیس ســکه هــا نــباشــد گــزیــنه حــد آســتانــه چــشمک مــی زنــد و Target Crosshair در

موقعیت مربوط به آخرین هدف تایید شده نمایان خواهد شد.

E-Trac محـــدوده ای از الـــگوهـــای تـــمایـــز جســـتجوی هـــوشـــمند را ارائـــه مـــی دهـــد کـــه مـــی تـــوان آنـــها را بـــه

شکل ترکیبی یا به شکل مجزا مورد استفاده قرار داد.

جستجوی هوشمند

جسـتجوی هـوشـمند در حـقیقت یـک قـابـلیت مـنحصر بـه فـرد دسـتگاه هـای Minelab در مـقیاس دو بـعدی

برای ایجاد تمایز بین حالت های مختلف است.

جســتجوی هــوشــمند بــه شــکل گــرافــیکی مــشخصات FE و CO یــعنی رســانــایــی و هــمچنین فــرو مــغناطــیس

هــدف را بــر روی یــک صــفحه نــمایــش مــی دهــد. نســبت هــای بــردار افــقی هــدف بــر مــبنای ســایــز رســانــایــی

یـعنی CO، محـدوده ای بـین 1 تـا 50 از چـپ بـه راسـت را شـامـل مـی شـود. نسـبت هـای بـردار عـمودی نـیز

در حــقیقت نــشان دهــنده مــشخصه فــرو مــغناطــیس هــدف یــا FE اســت کــه محــدوده مــعادل 1 تــا 35 را از

باال تا پایین نشان می دهد.

مـــقدار FE1 در حـــقیقت نـــشان دهـــنده پـــایـــین تـــریـــن مـــشخصه فـــرو مـــغناطـــیس و مـــقدار 35 نـــشان دهـــنده

بـــاالتـــریـــن مـــقدار آن اســـت. هـــمچنین یـــک مـــقدار 1 بـــرای CO نـــشان دهـــنده رســـانـــایـــی پـــایـــین و 50 نـــشان

دهنده رسانایی باال است.
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زمــــانــــی کــــه ســــیم پــــیچ از روی ایــــن هــــدف عــــبور کــــند Detector یــــا دســــتگاه فــــلزیــــاب بــــه شــــکل دیــــجیتالــــی

ســیگنال هــای بــه دســت آمــده از هــدف را پــردازش کــرده و یــک Target Crosshair را در پنجــره مــربــوط بــه

Target Crosshair جسـتجوی هـوشـمند در انـتهای فـرآیـند شـناسـایـی یـا کـاوش نـمایـش مـی دهـد. مـوقـعیت

نسبت مستقیم با مشخصات فرو مغناطیس و همچنین رسانایی هدف دارد.

اهـدافـی کـه مـشخصات فـرو مـغناطـیس دارنـد مـانـند مـیخ هـا در حـقیقت مـقادیـر زیـادی آهـن داشـته یـا یـک

ســـــری مـــــواد مـــــغناطـــــیسی مـــــعمول دیـــــگری مـــــمکن اســـــت در آن هـــــا بـــــکار بـــــرود. از آنـــــجا کـــــه آنـــــها شـــــرایـــــط

مـغناطـیسی دارنـد اهـداف فـرو مـغناطـیس بـه طـور کـلی Target Crosshair را در پـایـین پنجـره جسـتجوی  

هوشمند نشان می دهد.

اهــداف غــیر فــرو مــغناطــیس مــانــند طــالی خــالــص، نــقره، مــس و یــا بــرنــز در حــقیقت شــامــل مــواد مــغناطــیس

نیسـتند. از آنـجا کـه مـغناطـیس نیسـتند در نـتیجه اهـداف غـیر فـرو مـغناطـیس بـه طـور کـلی Crosshair را

در بــاالی پنجــره جســتجوی هــوشــمند نــشان مــی دهــند. تــوجــه کــنید کــه اهــداف غــیر فــرو مــغناطــیس مــقادیــر

FE بیشـتر از 1 نـیز تـولـید مـی کـنند. اهـداف بـا رسـانـایـی بـاال مـانـند سـکه هـای نـقره ای بـزرگ یـا قـطعات

فــلز مــوجــب ایــن مــی شــونــد کــه Target Crosshair در ســمت راســت پنجــره جســتجوی هــوشــمند مــشاهــده

شود.

اهــداف بــا رســانــایــی پــایــین مــانــند ســکه هــای آلــیاژی کــوچــک، فــویــل هــای 9ct و جــواهــرات مــوجــب ایــجاد

Crosshair در ســمت چــپ پنجــره جســتجوی هــوشــمند مــی گــردنــد. ســایــز هــدف نــیز اثــر قــابــل تــوجــهی در

نسبت رسانایی هدف دارد. به طور کلی اهداف بزرگ تر نسبت رسانایی معادل بیشتری دارند.

معرفی صفحات شناسایی یا Detecting screen ها
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Detecting یــــــک ســــــری صــــــفحات از پــــــیش تــــــعیین شــــــده ای را در 3 صــــــفحه E-Trac دســــــتگاه فــــــلزیــــــاب

screen یـعنی 3 صـفحه شـناسـایـی واحـد دارد. انـتخاب صـفحه شـناسـایـی مـناسـب بـرای شـرایـط جـاری بـه

نوع عملکرد و تجربه شما بستگی دارد. 3 صفحه موجود در این سیستم عبارتند از:

صفحه pattern یا الگو

digital صفحه

QuickMask صفحه

تــمام اطــالعــات مــورد نــیاز بــرای شــناســایــی هــدف در ایــن 3 صــفحه قــرار دارد و زمــانــی کــه بــا پــاســخ قــابــل

شنیدن هدف ترکیب شود دیگر هیچ گنجی غیر قابل شناسایی نخواهد بود.

دکــمه مــربــوط بــه Detect یــا شــناســایــی بــر روی پــنل اصــلی مــوجــب ســوئــیچ کــردن بــین صــفحات pattern و

edit یـا ویـرایـش یـا QuickMask و یـا بـاز گشـنت بـه ایـن صـفحات اگـر  در صـفحه مـنوی اصـلی digital

بـــــاشـــــید، مـــــی گـــــردد. عـــــالوه بـــــر ایـــــن دکـــــمه QuickMask یـــــک راه مـــــیان بـــــر بـــــین صـــــفحه QuickMask و

صفحات مربوط به pattern و digital خواهد بود.

برای اطالعات بیشتر به دیاگرام زیر توجه کنید.

آخــریــن صــفحه Detectنــهایــی مــورد اســتفاده در زمــان بــعدی کــه شــما سیســتم را روشــن کــنید بــرای شــما

نــمایــش داده خــواهــد شــد. هــر گــونــه تــنظیمات مــربــوط بــه pattern هــا یــا الــگو هــای تــمایــزی کــه در صــفحه

pattern انـــجام شـــود در ایـــن حـــالـــت نـــیز بـــاقـــی مـــانـــده و در صـــفحه digital نـــیز مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی

گیرد.
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pattern پـــایـــین شـــکل. ایـــن صـــفحه زمـــانـــی کـــه نـــمایـــان شـــود بـــه شـــما امـــکان تـــایـــید یـــا انـــتخاب بـــار گـــذاری

تـمایـزی QuickMask را درون صـفحه pattern یـا صـفحه digital مـی دهـد. یـعنی بـه شـما حـق انـتخاب

بین این دو صفحه را می دهد.

pattern یا صفحه Pattern screen

زمــانــی کــه سیســتم شــما بــرای اولــین بــار روشــن شــود pattern screen یــا صــفحه مــربــوط بــه الــگو بــر روی

LCD نـمایـش داده مـی شـود و دسـتگاه شـما آمـاده جسـتجو مـی بـاشـد. اطـالعـات هـدف از طـریـق الـگوی

تــــمایــــزی جســــتجوی هــــوشــــمند یــــا Smartfind Discrimination Pattern بــــرای شــــما نــــمایــــش داده مــــی

شـود. هـمچنین اطـالعـات از گـیج مـربـوط بـه حـساسـیت ، هـمچنین اعـداد مـربـوط بـه مـشخصه فـرو مـغناطـیس

و همچنین رسانایی و گیج تعیین عمق به این صفحه ارسال می شود.

اطـالعـات مـوجـود بـرای شـما در صـفحه Pattern screen بـرای رسـیدن بـه شـرایـط کـاوش مـوفـقیت آمـیز بـه

کــمک دســتگاه E-Trac نــاکــافــی بــه نــظر مــی رســد. اطــالعــاتــی کــه بــه شــکل هــمزمــان تــغییر مــی کــنند یــا بــه

روز مـی شـونـد امـکان نـمایـش کـیفیت بـالـقوه اهـداف بـه شـکل سـریـع، واضـح و قـابـل اطـمینان را فـراهـم مـی

کـنند. در عـمل بـا تـوجـه بـه تجـربـه شـما مـی تـوانـید قـابـلیت هـای بهـتر بـرای بـه دسـت آوردن اطـالعـات مـناسـب

تر که در نهایت منجر به شناسایی با موفقیت بیشتر می شود را به دست بیاورید.
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پنجـــــره جســـــتجوی هـــــوشـــــمند کـــــه در مـــــرکـــــز صـــــفحه Pattern screen قـــــرار مـــــی گـــــیرد Pattern یـــــا الـــــگوی

تــمایــزی فــعال را نــمایــش مــی دهــد. بــاالی پنجــره جســتجوی هــوشــمند نــاحــیه ای اســت کــه اعــداد مــربــوط بــه

مـشخصه فـرو مـغناطـیس و رسـانـایـی هـدف مـورد نـظر مـا نـمایـش داده مـی شـود. در طـول و بـعد از انـجام

فــرآیــند شــناســایــی یــک Target Crosshair نــیز در پنجــره جســتجوی هــوشــمند نــمایــش داده مــی شــود کــه

مـختصات رسـانـایـی و فـرو مـغناطـیس هـدف را بسـته بـه الـگو یـا pattern تـمایـزی تـعریـف شـده نـشان مـی

دهد.

اعــداد مــربــوط بــه مــشخصه رســانــایــی و فــرو مــغناطــیس و هــمچنین Target Crosshair تــا زمــانــی کــه یــک

هدف تایید شده دیگر شناسایی نشود در همین مقدار باقی می مانند.

زمـان بـاقـی مـانـده یـا Time out نـمایـش داده شـده در مـنوی اولـویـت بـندی را نـیز مـی تـوان در ایـنجا فـعال

کرد که در نهایت نتایج مربوط به هر بار شناسایی را بعد از مدت 5 ثانیه از صفحه پاک خواهد کرد.

گـــیج یـــا هـــمان شـــاخـــص انـــدازه گـــیری عـــمق در ســـمت راســـت الـــگوی Discrimination یـــا هـــمان الـــگوی

تمایزی نمایش داده می شود.

گـیج مـربـوط بـه حـساسـیت یـا شـاخـص مـربـوط بـه حـساسـیت نـیز در سـمت چـپ قـرار دارد و بـه شـکل پـیش

preference فــرض فــعال اســت. شــاخــص حــساســیت را مــی تــوان از طــریــق مــنوی اولــویــت بــندی یــا هــمان

خاموش کرد.

الگوی تمایزی تایید شده

نـاحـیه سـفید مـربـوط بـه pattern یـا الـگوی صـفحه شـناسـایـی شـده هـدف بـا تـوجـه بـه اعـداد فـرو مـغناطـیس

و رسانایی تایید شده از طرف شما است.

شاخص حساسیت اتوماتیک

ستون سمت چپ و عدد باالی آن در حقیقت میزان حساسیت تنظیم شده توسط کاربر است.

ستون سمت راست مقدار حساسیت پیشنهادی است.

باال سمت راست

اعداد مربوط به مشخصه فرو مغناطیس و رسانایی

این ناحیه اعداد مربوط به مشخصه فرو مغناطیس و رسانایی هدف تایید شده را نمایش می دهد.
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شاخص عمق

نمایش دهنده عمق تقریبی هدف در زیر سیم پیچ است.

محدوده از باال تا پایین بین صفر تا 30 سانتی متر می باشد.

الگوی تمایزی رد شده

ناحیه سیاه الگو صفحه مربوط به اعداد فرو مغناطیس و رسانایی هدف رد شده می باشد.

!

Digital صفحه

سیســتم E-Trac یــک صــفحه digital دارد کــه بــه شــما مــقدار ظــرفــیت فــرو مــغناطــیس و مــقدار رســانــایــی

هدف را نشان می دهد.

اعـــــداد بـــــزرگ تـــــر FE  و CO در حـــــقیقت مـــــختصات Target Crosshair نـــــمایـــــش داده شـــــده در الـــــگوی

تمایزی جستجوی هوشمند می باشد.

یـک شـاخـصه ای از صـفحه مـربـوط بـه الـگوی تـمایـزی اکـتیو در حـال کـار نـیز در بـاالی اعـداد نـمایـش داده

شده با توجه به شکل مشاهده می شود.

بــرای ســوئــیچ کــردن بــین صــفحه نــمایــش مــربــوط بــه pattern یــا الــگو و هــمچنین صــفحه نــمایــش جســتجوی

هوشمند می توانید از دکمه Detect استفاده کنید.

اطـــالعـــات مـــربـــوط بـــه مـــشخصات فـــرو مـــغناطـــیس و هـــمچنین رســـانـــایـــی هـــدف زمـــانـــی کـــه بـــین دو صـــفحه

pattern و هــمچنین digital ســوئــیچ کــنید تــا زمــانــی کــه فــرآیــند Detect یــا تــشخیص بــعدی انــجام نــشود

برای شما نمایش داده خواهد شد.

توجه کنید زمانی که از صفحه digital  استفاده می کنید الگوی تمایزی همچنان فعال خواهد بود.
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شکل پایین

!

صفحات کوچک نمایش دهنده الگوی تمایزی

یـــک تـــصویـــر کـــوچـــک مـــربـــوط بـــه الـــگوی تـــمایـــزی فـــعال یـــا جـــاری در بـــاالی صـــفحه اعـــداد رســـانـــایـــی و فـــرو

مغناطیس

در این جا اعداد بزرگ شده رسانایی و فرو مغناطیس برای هدف تایید شده نمایش داده می شود.

شـــــاخـــــص عـــــمق کـــــه در صـــــفحات مـــــربـــــوط بـــــه pattern ، صـــــفحه digital و صـــــفحه QuickMask قـــــابـــــل

مـشاهـده اسـت در حـقیقت عـمق تـقریـبی هـدف تـشخیص داده شـده را نـشان مـی دهـد. بـاالی ایـن شـاخـص

مــوقــعیت ســیم پــیچ شــما و پــایــین آن فــاصــله در حــدود 30 ســانــتی مــتری نســبت بــه ســیم پــیچ را نــشان مــی

دهد.

!

زمــــانــــی کــــه هــــدفــــی تــــشخیص داده شــــد یــــک Crosshair در شــــاخــــص گــــیج مــــشخص مــــی شــــود کــــه عــــمق

تقریبی هدف را نشان می دهد.
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گــیج نــشان دهــنده عــمق بــرای اهــداف رد شــده یــا تــایــید نشــده نــیز فــاصــله عــمق تــا ســیم پــیچ را نــشان مــی

دهد.

Detection screen یا Detection خالصه ای از مشخصات صفحات مربوط به

زمـانـی کـه فـلزیـاب شـما بـرای اولـین بـار روشـن شـود Pattern screen بـر روی LCD نـمایـش داده شـده و

دسـتگاه آمـاده انـجام فـرآیـند detect یـا تـشخیص یـا جسـتجو مـی بـاشـد. اطـالعـات هـدف از طـریـق عـالئـم

صوتی و بصری روی صفحه نمایش داده می شوند.

مـــعرفـــی املـــان هـــای مـــعمول یـــا مـــهم صـــفحات Detection یـــا شـــناســـایـــی یـــا Detection screen در زیـــر

نشان داده شده است.

!
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!

آیـکون USB کـه زمـانـی کـه فـلزیـاب شـما از طـریـق کـابـل USB بـه کـامـپیوتـر وصـل شـود ایـن آیـکن نـمایـش

داده می شود.

Minelab مد کاربری

این لوگوی Minelab زمانی نمایش داده می شود که مد کاربری Minelab انتخاب شده باشد.

شـماره یـا عـدد مـربـوط بـه مـد کـاربـری یـک عـددی کـه درون یـک کـادر قـرار مـی گـیرنـد در حـقیقت تـعیین کـننده

مد کاربری مورد استفاده است.

مد کاربری اصالح شده

ایــن آیــکون پــرچــم مــانــند در زمــانــی نــمایــش داده مــی شــود کــه مــد کــاربــری اصــالح شــده بــاشــد ولــی ذخــیره

نشده باشد.

انیمیش مربوط به حساسیت اتوماتیک

زمانی نمایش داده می شود که حالت حساسیت اتوماتیک کار می کنیم.

اعداد مربوط به رسانایی یا فرو مغناطیس

اعـداد مـربـوط بـه مـشخصه رسـانـایـی یـا فـرو مـغناطـیس آن نـاحـیه بـرای هـدف تـایـید شـده در ایـن جـا نـمایـش

داده می شوند.
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آیکون مربوط به مد کاربری من ( یعنی مختص فرد کاربر)

این آیکون زمانی نمایش داده می شود که یکی از مد های کاربری شما انتخاب شده باشد.

آیکون حذف یا عدم قبول

بــه شــما خــاطــر نــشان مــی کــند کــه شــما از دکــمه رد یــا قــبول بــرای رد کــردن مــشخصات هــدف شــناســایــی

شده استفاده کرده اید.

گیج یا شاخص عمق

نــمایــش دهــنده عــمق تــقریــبی هــدف زیــر ســیم پــیچ اســت. محــدوده ای از بــاال تــا پــایــین مــعادل 30 ســانــتی

متر است.

Target Crosshair

زمــــانــــی نــــمایــــش داده مــــی شــــود کــــه هــــدف تــــایــــید شــــده شــــناســــایــــی شــــود. در ایــــن حــــالــــت مــــشخصات فــــرو

مغناطیس و همچنین رسانایی هدف را نشان خواهد داد.

شاخص حساسیت اتوماتیک

ســـــتون ســـــمت چـــــپ و عـــــدد بـــــاالی آن مـــــربـــــوط بـــــه حـــــساســـــیت تـــــنظیم شـــــده کـــــاربـــــر و ســـــتون ســـــمت راســـــت

حساسیت پیشنهاد شده است.

آیکون تایید

بـه شـما خـاطـر نـشان مـی کـند کـه شـما از دکـمه تـایـید یـا رد بـرای تـایـید شـرایـط هـدف تـشخیص داده شـده

استفاده کرده اید.

شاخص تنظیم حساسیت دستی

ســــتون ســــمت چــــپ و عــــدد بــــاالی آن حــــساســــیت تــــنظیم شــــده کــــاربــــر و ســــتون ســــمت راســــت حــــساســــیت

پیشنهادی است.

آیکون مربوط به نور پس زمینه

زمانی نمایش داده می شود که نور پس زمینه روشن باشد.

آیکون مربوط به باطری
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نــشان دهــنده مــقدار شــارژ بــاقــی مــانــده بــاطــری اســت. زمــانــی کــه بــاطــری کــم شــود ایــن آیــکون شــروع بــه

چشک زدن خواهد زد.

مبانی شناسایی یا مبانی detect کردن

حرکت دادن سیم پیچ

آوریـد کـه آنـرا کـامـالً بـه شـکل مـوازی بـا زمـین حـرکـت شـما بهـتریـن عـملکرد را از سـیم پـیچ زمـانـی بـدسـت مـي

دهـید ایـن حـالـت مـوجـب افـزایـش عـمق جسـتجو سـیم پـیچ و بهـبود پـاسـخ مـربـوط بـه اجـسام کـوچـک مـيگـردد.

از کـــشیدن ســـیم پـــیچ روی زمـــین اجـــتناب کـــنید. اگـــرچـــه مجـــموعـــه ســـاخـــتمان ســـیم پـــیچ کـــامـــالً مســـتحکم و

بــــادوام اســــت ولــــی هــــرگــــونــــه ضــــربــــه نــــاگــــهانــــی یــــا اثــــرات خــــارجــــی مــــوجــــب ایــــجاد ســــیگنالــــهای تــــصادفــــی و

کـند کـه عـملکرد سـیم پـیچ در گـردد. حـرکـت دقـیق ایـن اطـمینان را فـراهـم مـي شـناسـایـی نـامـناسـب هـدف مـي

گیرد. سطح مناسبی در هر زمان قرار مي

!

توجه: حرکت دادن نامناسب سیم پیچ موجب ایجاد سیگنالهای غلط یا عدم شناسایی اهداف ميگردد.

در حـــالـــت عـــملی بـــرای حـــرکـــت دادن ســـیم پـــیچ روی زمـــین مـــيتـــوانـــید از یـــک حـــرکـــت چـــپ و راســـت و گـــام

بــرداشــنت بــه آرامــيبــه ســمت جــلو در انــتهای هــر بــار چــپ و راســت کــردن ســیم پــیچ اســتفاده بــکنید درایــن

حـالـت بـایـد سـطوح مـربـوط بـه نـاحـیه جسـتجو شـده قـبلی را نـیز بـه شـکل هـمپوشـانـی یـا روی هـم افـتادگـی

لــبههــا جســتجو بــکنید تــا از پــوشــش کــامــل زمــین زیــر پــایــتان اســتفاده بــکنید. ســرعــت حــرکــت چــپ و راســت

سیم پیچ باید به اندازه 4 ثانیه برای حرکت از چپ به راست تا دوباره به چپ طول بکشد.
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اهداف:

اجــسام فــلزی در حــقیقت بــه عــنوان هــدف مــطرح مــيشــونــد. اهــداف شــامــل فــلزات فــرومــغناطــیس یــا فــلزات

غـیر فـرومـغناطـیس مـيبـاشـند. فـلزات فـرومـغناطـیس آنـهایـی هسـتند کـه حـاوی طـال مـيبـاشـند مـانـند فـوالد،

مـــیخهـــا و بـــرخـــی از انـــواع ســـکههـــا فـــلزات غـــیر فـــرومـــغناطـــیس آنـــهایـــی مـــيبـــاشـــند کـــه شـــرایـــط مـــغناطـــیسی

ندارند مانند طال، مس، نقره و آلومینیوم.

شما ممکن است به دنبال یافنت مجموعه ای از مواد فرومغناطیس و غیر فرومغناطیس باشید.

نمونه ای از اهداف معمول

اهــــداف بــــا فــــرومــــغناطــــیس بــــاالی مــــطلوب شــــامــــل ســــالحهــــای جــــنگی یــــا گــــنجینههــــای جــــنگی - اهــــداف بــــا

فـــرومـــغناطـــیس نـــامـــطلوب شـــامـــل مـــیخهـــای فـــوالدی یـــا آهـــنی – اهـــداف غـــیر فـــرومـــغناطـــیس مـــطلوب شـــامـــل

سکههای طال – اهداف غیر فرومغناطیس نامطلوب شامل درب بطری.

یک تمرین ساده برای عملیات جستجو

قــــبل از ایــــنکه بــــه دنــــبال جســــتجوی اهــــداف واقــــعی بــــاشــــید مــــسئله مــــهم درک دقــــیق در زمــــینه شــــناســــایــــی

ســیگنالــهای صــوتــی و بــصری فــلزیــاب مــيبــاشــد جــمع آوری مجــموعــه ای از اجــسام فــلزی مــتفاوت مــانــند

سـکههـای مـختلف، جـواهـرات نـقره ای یـا طـالئـی، یـک مـیخ، یـک درب نـوشـابـه، یـک فـویـل آلـومـینیومـيو یـا یـک

آوری بکند. قطعه برنجی را جمع

بــه بــیرون از خــانــه بــرویــد و از مــنابــع ایــجاد کــننده مــیدان مــغناطــیسی یــا اجــسام فــلزی دوری بــکنید ایــن

اجـسام را در یـک خـط بـه انـدازه کـافـی جـدا از یـکدیـگر روی زمـین بـچینید بـه گـونـه ای کـه سـیم پـیچ در بـین

آنها با توجه به شکل حرکت بکند.
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اصوات فلزیاب

فـلزیـاب را روشـن بـکنید در ایـن حـالـت یـک صـدای hum در پـس زمـینه تـوسـط فـلزیـاب تـولـید مـيشـود کـه بـه

آن حـــد آســـتانـــه یـــا Threshold گـــفته مـــيشـــود. تـــغییرات حـــد آســـتانـــه بـــه شـــما امـــکان شـــنیدن مـــشخصات

مــــربــــوط بــــه اهــــداف خــــیلی کــــوچــــک یــــا اهــــداف در عــــمقهــــای مــــشخص را مــــيدهــــد هــــمچنین از ایــــن صــــدا

ميتوان برای تشخیص اهداف مطلوب یا نامطلوب استفاده کرد.

شــناســاگــر یــا هــمان detector مــيتــوانــد ســیگنالــهای غــلط و نــویــز را نــیز در زمــانــی کــه بــر روی زمــین قــرار

نـدارد یـا ایـنکه سـیم پـیچ در حـالـت بـدون حـرکـت قـرار گـرفـته تـولـید بـکند ایـن حـالـت مـمکن اسـت سـیگنالـهای

هــدف نــباشــند ولــی بــه واســطه وجــود تــداخــالت الــکترومــغناطــیس احــاطــه کــننده ســیم پــیچ ایــجاد شــونــد شــما

مــيتــوانــید ایــن ســیگنالــهای غــلط را بــا انــجام عــملیات حــذف نــویــز، مــينــیمم بــکنید یــا بــا کــاهــش حــساســیت

دسـتگاه فـلزیـاب مـيتـوانـید ایـن سـیگنالـها را بـه حـداقـل بـرسـانـید. بـه طـور کـلی بهـتر اسـت کـه سـعی بـکنید

ســـیگنالـــهای غـــلط را بـــا تـــنظیم کـــلید حـــذف نـــویـــز قـــبل از ذخـــیره کـــردن یـــا کـــاهـــش مـــیزان حـــساســـیت تـــنظیم

بکنید، حرکت دادن سیم پیچ را یک بار حول اهداف بیان شده حرکت بدهید.

بـــه LCD نـــگاه بـــکنید و بـــه اصـــوات ایـــجاد شـــده تـــوســـط فـــلزیـــاب زمـــانـــی کـــه از روی اجـــسام عـــبور مـــيکـــند

گـوش دهـید اگـرچـه LCD بـه شـما اطـالعـاتـی بـا جـزئـیات کـامـل در مـورد شـناسـایـی هـدف مـيدهـد مـسئله

مـهم ایـن اسـت کـه شـما اصـوات مـختلفی کـه در پـاسـخ بـه شـناسـایـی هـر کـدام از اجـسام ایـجاد مـيشـود

نیز داشته باشید.

آوریـد مـمکن اسـت در ایـن تـوجـه: اگـر شـما سـیگنالـهایـی را از یـک نـاحـیه قـابـل مـشاهـده در زمـین بـدسـت مـي

حــــالــــت اجــــسام فــــلزی بــــدرد نــــخوری یــــا نــــامــــناســــبی در آن نــــاحــــیه وجــــود داشــــته بــــاشــــند. یــــعنی اگــــر شــــما

سـیگنالـهایـی را از بـخشی از زمـین کـه کـامـالً بـه شـکل مـشهود پـاک یـا بـدون جـسم فـلزی مـيبـاشـید بـدسـت

آوریـــد ایـــن نـــشان مـــيدهـــد کـــه اجـــسام فـــلزی نـــامـــناســـب یـــا بـــدرد نـــخوری در آنـــجا وجـــود دارد. لـــذا بـــه مـــي

جستجوی ناحیه دیگر بپردازید.
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پـاسـخ هـدف در حـقیقت صـدای ایـجاد شـده تـوسـط فـلزیـاب در زمـانـی مـيبـاشـد کـه هـدف شـناسـایـی شـده و

رد نشـده بـاشـد یـک هـدف بـا رسـانـایـی بـاال مـانـند یـک سـکه نـقره بـزرگ بـه طـور کـلی یـک صـدای تـقویـت شـده

کـند. اهـداف بـزرگ تـر قـوی و یـک جـسم بـا رسـانـایـی پـائـین مـانـند یـک فـویـل صـدایـی بـا تـن ضـعیف تـولـید مـي

یا اهدافی که به سطح زمین نزدیک تر هستند سیگنالهای بلندتری را تولید ميکنند.

زمـــــانـــــی کـــــه هـــــدف رد شـــــده ای تـــــشخیص داده شـــــود عـــــالمـــــت مـــــربـــــوط بـــــه حـــــالـــــت حـــــد آســـــتانـــــه یـــــا هـــــمان

Threshold blanks خـامـوش مـيشـود کـه نـشان مـيدهـد هـدف دقـیقاً زیـر سـیم پـیچ قـرار دارد ولـی تـوسـط

الـگوی تـمایـزی یـا Discrimination Pattern قـبالً حـذف شـده اسـت یـا تـأیـید نشـده اسـت، رد شـده اسـت.

حــالــت Threshold blanking در حــقیقت راه حــل مــناســبی بــرای تــمایــز بــین اهــداف مــطلوب و نــامــطلوب

ميباشد.

تـوجـه کـنید زمـانـی کـه سـیم پـیچ از روی سـیم عـبور مـيکـند صـدای hum کـه مـربـوط بـه حـد آسـتانـه بـود قـطع

ميشود یا blank ميشود. به شکل زیر توجه بکنید.

!
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اهــداف بــزرگــتری کــه نــزدیــک ســیم پــیچ هســتند نــیز مــمکن اســت مــوجــب بــارگــذاری بــیش از انــدازه بــر روی

قــطعات الــکترونــیک فــلزیــاب گــردنــد زمــانــی کــه ایــن حــالــت روی بــدهــد در صــفحه نــمایــش سیســتم یــک پــیغام

مـربـوط بـه حـالـت بـارگـذاری بـیش از حـد نـمایـش داده شـده و صـدای مـربـوط بـه حـالـت سـرریـز یـا بـارگـذاری

بـین از حـد بـه شـکل تـکرار شـروع مـيشـود تـا زمـانـی کـه سـیم پـیچ از مـنبع ایـجاد حـالـت اضـافـه بـار یـا بـار

بیش از حد دور شود.

!

الـبته ایـجاد حـالـت اضـافـه بـار یـا over loading بـرای سیسـتمهـای الـکترونـیک ایـن دسـتگاه زیـانـی نـخواهـد

داشت.

مسئله مهم آشنایی با اصوات مهم زمانی است که شما یک دکمه درست یا غلط را فشار ميدهید.

شـما مـعموالً بـا ایـن اصـوات در زمـان تـنظیمات سیسـتم بـه کـمک مـنوی اصـلی مـواجـه خـواهـید شـد. فشـردن

ba-dump و فشـــــردن یـــــک کـــــلید نـــــادرســـــت مـــــوجـــــب صـــــدای bip یـــــک کـــــلید درســـــت مـــــوجـــــب ایـــــجاد صـــــدای

ميگردد.

حذف نویز

سیســتم فــلزیــاب E-Trac مــمکن اســت بــه واســطه وجــود تــداخــالت الــکتریــکی از خــطوط بــرق نــزدیــک محــل

اکـتشاف شـما یـا تـجهیزات الـکتریـکی یـا سـایـر تـجهیزات فـلزیـابـی کـه نـزدیـک دسـتگاه شـما کـار مـيکـنند بـا

نــویــز مــواجــه شــود در ایــن حــالــت یکســری تــغییراتــی بــه شــکل تــداخــالت در ایــن سیســتم ایــجاد مــيشــود و

صـــداهـــایـــی مـــانـــند bip کـــوتـــاه از دســـتگاه شـــنیده شـــده و Target Crosshair نـــیز بـــه شـــکل نـــاگـــهانـــی در

پنجـره جسـتجوی هـوشـمند حـرکـت مـيکـند یـا ایـنکه عـدد مـربـوط بـه مـشخصه ی فـرومـغناطـیس یـا رسـانـایـی

یعنی FE-CO در صفحهي دیجیتالی با تغییرات ناگهانی مواجه ميشوند.
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حـــذف نـــویـــز یـــا نـــویـــز cancel بـــرای مـــينـــیمم کـــردن مـــیزان تـــداخـــالت در مـــحیط جـــاری اســـتفاده مـــيشـــود.

کـــانـــال را بـــه شـــکل اتـــومـــاتـــیک مـــيتـــوان بـــا فـــشار دادن دکـــمه نـــویـــز cancel یـــا بـــه شـــکل دســـتی از طـــریـــق

تنظیمات حذف نویز در منوی expert یا منوی هوشمند یا منوی حرفه ای حذف یا تغییر داد.

حذف نویز اتوماتیک

دکـمه حـذف نـویـز در حـقیقت فـلزیـاب را بـه شـکل اتـومـاتـیک بـرای گـوش دادن بـه هـر کـانـال و انـتخاب بهـتریـن

کـانـال بـا حـداقـل تـداخـل تـنظیم مـيکـند. حـذف نـویـز اتـومـاتـیک مـمکن اسـت 30 ثـانـیه طـول بکشـد فـلزیـاب در

ایــن حــالــت فــرآیــند را بــر روی صــفحه نــمایــش نــشان داده و یــک صــدایــی در انــتهای ایــن پــریــود از سیســتم

خـارج مـيشـود بـعد از ایـنکه حـذف نـویـز کـامـل شـد. کـانـال انـتخاب شـده بـر روی صـفحه نـمایـش داده شـده

و سپس فلزیاب عملکرد معمول خودش را ادامه ميدهد.

!

برای آغاز به کار فرآیند حذف نویز اتوماتیک

فــلزیــاب را بــه فــاصــله 30 ســانــتی مــتر بــاالی ســطح زمــین قــرار داده و اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه اهــداف

نسبتاً بزرگ یا منابع قابل توجه ایجاد میدان الکترو مغناطیسی نزدیک سیم پیچ قرار ندارند.

!

دکـمه حـذف نـویـز را بـزنـید در عـین حـال دسـتگاه فـلزیـاب بـه فـاصـله ی 30 سـانـتی مـتر بـاالی سـطح زمـین

نگه داشته و کامالً در طول فرآیند انتخاب کانال اتوماتیک ثابت بایستید.
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توجه کنید که این حالت 30 ثانیه طول ميکشد.

!

Quick Mask

Quick Mask بــه شــما امــکان ســطح حــذف مــیزان رســانــایــی و هــمچنین فــرومــغناطــیسی را بــدون در نــظر

گرفنت الگوی تمایزی صفحهي هوشمند، دیجیتال یا pattern ميدهد.

Quick Mask ابـــزار کـــاربـــردی مـــناســـبی بـــرای چـــک کـــردن اهـــداف تـــأیـــید یـــا رد شـــده بـــه کـــمک یـــک الـــگوی

تــمایــزی یــا Discrimination Pattern اضــافــی بــدون نــیاز بــه بــارگــذاری یــا ویــرایــش pattern یــا الــگوی

تمایزی صفحهي جستجوی pattern digital جاری ميباشد.

Quick Mask در حـقیقت دو کـنترل جـانـبی بـرای تـعیین سـطح مـشخصه ی تـمایـز مـغناطـیس و رسـانـایـی

دارد، سـطح تـمایـزی فـرومـغناطـیس را مـيتـوان بـا کـلیدهـای مـکان نـمای بـاال و پـائـین کـه بـر روی صـفحهي

پـــانـــل کـــنترل قـــرار دارنـــد تـــنظیم کـــرد. ســـطح رســـانـــایـــی تـــمایـــزی را نـــیز مـــيتـــوان بـــه کـــمک دکـــمههـــای چـــپ و

راست مکان نما تنظیم کرد که در صفحهي کنترلی قرار دارند.

!
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در Quick Mask تــنظیمات پــیش فــرض بــرای مــشخصات فــرومــغناطــیس یــا FE حــالــت All metal یــعنی

هـــمه فـــلزات بـــوده و بـــرای رســـانـــایـــی یـــعنی CO نـــیز حـــالـــت صـــفر انـــتخاب شـــده اســـت ایـــن حـــالـــت مـــوجـــب

Quick Mask یــک الــگوی تــمایــزی All metal یــعنی تــمام فــلزی داشــته اســت کــه ایــن بــدان مــعناســت کــه

شـما مـيتـوانـید دقـیقاً بـا فشـردن دکـمه Quick Mask سـیگنالـهای هـدف تـأیـید شـده از تـمام انـواع فـلزات

را بدست بیاورید.

تـــوجـــه: تـــنظیم الـــگوی Quick Mask در حـــقیقت الـــگوی تـــمایـــزی جســـتجوی هـــوشـــمند را تـــحت تـــأثـــیر قـــرار

نــميدهــد. الــگوی تــمایــزی Quick Mask را مــيتــوان در پنجــره جســتجوی هــوشــمند pattern digital بــا

فشار دادن دکمه detect بارگذاری کرد.

شکل پائین: تنظیم رسانایی، تنظیم افقی عدم تأیید رسانایی، محدود 1 تا 50، چپ تا راست

تـنظیمات فـرو مـغناطـیس، تـنظیمات عـمودی بـرای عـدم تـأیـید یـا رد کـردن مـشخصه ی فـرومـغناطـیس از 1 تـا

35 برای تمام فلزات باال تا پائین.

الــگوی تــمایــزی Quick Mask، تــنظیمات فــرومــغناطــیس، رســانــایــی در حــقیقت یــک الــگوی تــمایــزی ایــجاد

ميکند که آنرا ميتوان توسط فشردن دکمه Quick Mask تعیین کرد یا بدان دسترسی پیدا کرد.

Pinpoint یا نشانه گیری

کند. Pinpoint به شما در مکان یابی موقعیت دقیق هدف تشخیص داده شده تان کمک مي

بـه طـور مـعمول دسـتگاه فـلزیـاب E-Trac یـک دسـتگاه تـشخیص دهـنده حـرکـت نـیز مـيبـاشـد یـعنی بـایـد بـر

روی هـدف حـرکـت بـکند تـا بـتوانـد آنـرا شـناسـایـی بـکند زمـانـی کـه حـالـت Pinpoint یـا نـشانـه گـیری فـعال

کــند یــعنی یــک پــاســخ بــاشــد. دســتگاه E-Trac بــه صــورت یــک دســتگاه شــناســایــی کــننده حــرکــت عــمل مــي

صـوتـی ثـابـت را تـا زمـانـی کـه سـیم پـیچ بـه شـکل ثـابـت بـر روی هـدف قـرار گـرفـته بـاشـد ایـجاد مـيکـند. حـالـت

Pinpoint یــا نــشانــه گــیری در حــقیقت مــوجــب مــيشــود فــلزیــاب شــما بــر مــبنای الــگوهــای تــمایــزی تــعریــف

شــــده بــــرای آن عــــمل بــــکند. بــــنابــــرایــــن تــــمام اهــــداف در صــــورتــــی کــــه زیــــر ســــیم پــــیچ قــــرار داشــــته بــــاشــــند

شوند. شناسایی مي
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نــتایــج شــناســایــی مــانــند مــشخصات مــربــوط بــه شــاخــصه ی فــرومــغناطــیس و رســانــایــی وهــمچنین عــمق در

ایــــن حــــالــــت بــــه روز مــــيشــــونــــد. حــــالــــت Pinpoint یــــا نــــشانــــه گــــیری در صــــفحات pattern یــــا دیــــجیتال یــــا

Quick Mask ميتوانند فعال شود.

زمــــانــــی کــــه حــــالــــت نــــشانــــه گــــیری فــــعال بــــاشــــد یــــک شــــاخــــصه در نــــزدیــــکی بــــاالی صــــفحهي detection یــــا

صفحهي نهایی نمایش داده ميشود.

!

ایـن شـاخـصه از سـمت بـیرون تـا مـرکـز سـیم پـیچ در زمـانـی کـه سـیم پـیچ بـه هـدف نـزدیـک تـر بـشود حـرکـت

خـواهـد کـرد. زمـانـی کـه هـدف دقـیقاً زیـر سـیم پـیچ قـرار بـگیرد ایـن شـاخـصه کـامـالً تـیره خـواهـد شـد بـا تـوجـه

به شکل زیر.

!

پـاسـخ صـوتـی بـه هـدف نـیز تـغییر خـواهـد کـرد یـعنی هـم قـدرت صـوت و هـمچنین صـدای آن زمـانـی کـه سـیم

پـیچ بـه هـدف بـرسـد افـزایـش پـیدا خـواهـد کـرد. قـدرت صـوت نـیز در زمـانـی کـه قـدرت سـیگنال بـدسـت آمـده

افــزایــش پــیدا بــکند تــغییر پــیدا خــواهــد کــرد. صــدا یــا حجــم صــدای تــولــید شــده نــیز زمــانــی کــه ســیم پــیچ بــه

هدف نزدیک تر شود افزایش پیدا خواهد کرد.

تــــوجــــه کــــنید: بــــا تــــوجــــه بــــه صــــفحهي 76-7 بــــرای اطــــالعــــات بیشــــتر در زمــــینه حــــالــــت نــــشانــــه گــــیری یــــا مــــد

Pinpoint  مراجعه بکنید.

نشانه گیری هدف:

ابـتدا مـوقـعیت تـقریـبی هـدف را مـشخص بـکنید. زمـانـی کـه مـوقـعیت تـقریـبی هـدف را مـيدانـید سـیم پـیچ را

در یک طرف موقعیت قرار داده با دکمه Pinpoint را بزنید.
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سـیم پـیچ را بـه آرامـيدر روی مـوقـعیت هـدف حـرکـت بـدهـید تـوجـه بـکنید کـه سـیم پـیچ را بـه شـکل مـوازی بـا

سطح زمین در فرآیند نشانه گیری یا Pinpointing قرار دهید.

تــوجــه بــکنید مجــموعــه ســطح حــرکــت ســیم پــیچیتان را کــمتر بــکنید تــا زمــانــی کــه بــه مــوقــعیت اصــلی هــدف

بـرسـید. تـوجـه ذهـنی شـما بـه ایـن مـوقـعیت بـایـد کـامـالً مـعطوف بـاشـد یـا ایـنکه بـا یـک خـط بـر روی خـاک یـا

یک ابزار عالمت گذاری آن ناحیه بدست آمده را مشخص بکنید.

بـه یـک طـرف دیـگر حـرکـت بـکنید بـه گـونـه ای کـه بـتوانـید سـیم پـیچ را بـر روی هـدف بـا زاویـه قـائـم نسـبت بـه

حالت جهت اولیه تان قرار دهید.

روش باال را در جهت جدید ادامه دهید تا به شما موقعیت دقیق نقطه مورد نظرتان را بدهد.

!

منوی اصلی

مـــنوی اصـــلی امـــکان دســـترســـی شـــما بـــه عـــملیاتهـــا و تـــنظیمات مـــختلف دســـتگاه فـــلزیـــاب را مـــيدهـــد بـــا

شود. فشردن دکمه منو در هر زمان منوی اصلی بر روی صفحهي نمایش داده مي

!

منوی اصلی به شما امکان رفنت به منوهای دیگر را ميدهد این منوها عبارتند از:

!

- مدهای کاربری

- حالت Discrimination یا تمایزی
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- حساسیت

- حالت صوت

- حالت حرفه ای

- حالت preferences یا اولویت بندی

با استفاده از دکمههای مکان نمای چپ و راست شما ميتوانید در بین این منوها حرکت بکنید.

!

هـر مـنو در زیـر مـنوی اصـلی نـمایـش داده مـيشـود و تـنظیمات آن مـنو را مـيتـوان انـتخاب و اصـالح کـرد

بــه کــمک دکــمه مــکان نــمای روبــه پــائــین مــيتــوانــید بــر روی تــنظیمات زیــر هــر کــدام از مــنوهــا حــرکــت بــکنید.

اگـــر تـــنظیمات مـــطلوب شـــما انـــتخاب شـــده اســـت مـــيتـــوانـــید بـــا فشـــردن دکـــمههـــای چـــپ و راســـت تـــنظیمات

مـورد نـظرتـان را انـجام بـدهـید زمـانـی کـه بیشـتر از مـقادیـر مـاکـزیـمم و مـينـیمم دسـتگاه را بـرای آن تـعریـف

بـــکنید یـــک صـــدای فشـــردن دکـــمه نـــامـــناســـب را اگـــر بـــخواهـــید مـــقادیـــر را بیشـــتر از آنـــچه کـــه هســـت تـــنظیم

بکنید خواهید شنید.

بـرخـی از تـنظیمات یکسـری مـنوهـای فـرعـی دارنـد مـانـند tone ID کـه بـا اسـتفاده از کـلیدهـای مـکان نـمای

چــپ و راســت مــيتــوانــید بــه آنــها وارد شــویــد شــما هــمچنین مــيتــوانــید تــنظیمات ایــن زیــر مــنوهــا را مــشابــه

حالتی که برای منوهای اصلی انجام داده اید تغییر داده و ذخیره بکنید.

بـعد از ایـنکه هـرگـونـه تـنظیماتـی مـورد نـظرتـان را انـجام دادیـد یـا مـقادیـر یـک تـنظیم مـشخص را مـشاهـده

کـردیـد مـيتـوانـید دکـمه Accept/reject کـردن را بـرای بـازگشـنت بـه یـک مـرحـله قـبل بـزنـید. دکـمه مـنو بـرای

بــازگشــنت بــه مــنوی اصــلی اســت. یــا دکــمه detect بــرای بــازگشــنت بــه حــالــت detect یــا هــمان شــناســایــی
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مــيبــاشــد. هــر گــونــه تــنظیمات بــرای ایــن مــقادیــر بــه شــکل اتــومــاتــیک ذخــیره مــيشــود. مــگر ایــنکه یــک پنجــره

محاوره ای این مطلب را از شما بپرسد یعنی شرایط ذخیره سازی را از شما بپرسد.

!

ساختار منو
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پنجرههای محاوره ای

زمـانـی کـه شـما عـملیات اصـلی را بـا E-Trac انـجام مـيدهـد یـک پنجـره مـحاوره ای نـمایـان مـيشـود کـه از

شما برای تأیید تنظیماتی که انجام داده اید سوال ميکند.

این یک نمونه از آن پنجره ميباشد.

!

در اینجا سه حالت برای انتخاب وجود دارد
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یکی حالت yes یا تأیید است که تأیید ميکند تنظیماتی که انجام داده اید اعمال شود.

یکی حالت no است که در حقیقت تنظیماتی که شما انجام داده اید را رد ميکند.

حـالـت cancel نـیز تـنظیمات انـجام شـده تـوسـط شـما را رد کـرده و بـه صـفحهي مـربـوط بـه تـنظیماتـی کـه در

مرحله قبلی بوده اید ميرود.

تــوجــه: هــر زمــانــی کــه شــما احــتماالً هــیچ کــدام از ســه گــزیــنه بــاال را انــتخاب نــکنید هــر کــدام از آنهــا کــه

انتخاب شده باشند بسته به شرایط تنظیمات سیستم اجرا خواهند شد.

E-Trac مدهای

تنظیمات مد، تنظیمات کلی و اولویتها

تـنظیمات E-Trac را مـيتـوان بـه سـه دسـته تـقسیم کـرد. تـنظیمات مـد، تـنظیمات کـلی و اولـویـتهـا. اهـمیت

هر کدام از این بخشها را در ادامه برایتان توضیح ميدهیم.

تنظیمات مد

ایـن تـنظیمات در حـقیقت عـملکرد E-Trac را بـرای مـوقـعیت خـاص مـانـند زمـین کـنار دریـا یـا پـارک یـا نـوع

کــند. E-Trac بــه گــونــه ای هــدفــی کــه مــيخــواهــید شــکار بــکنید مــانــند ســکه یــا گــنجینه خــاص مــشخص مــي

طـراحـی شـده کـه بـه شـما امـکان تـنظیمات ایـن مـد را بـه عـنوان یـک مـد کـاربـری مـيدهـد. یـک مـد کـاربـری را

مــيتــوان ذخــیره کــرد یــا مــيتــوان از حــافــظه E-Trac فــراخــوانــی کــرد یــا آنــرا بــا یــک کــاربــر دیــگر از طــریــق

box تبادلی اطالعات E-Trac به اشتراک گذارد.

تنظیمات کلی

ایــن تــنظیمات در حــقیقت عــملکرد E-Trac تــحت تــأثــیر قــرار مــيدهــد ولــی مــيتــوان آنهــا را بــدون در نــظر

گـــرفـــنت مـــوقـــعیت و هـــمچنین نـــوع هـــدفـــی کـــه مـــدنـــظر قـــرار داده ایـــد تـــنظیم کـــرد. تـــنظیمات کـــلی بـــا تـــوجـــه بـــه

گــــزیــــنههــــای شــــناســــایــــی شــــخصی شــــما یــــعنی مــــیزان حــــساســــیت، حــــذف نــــویــــز و مــــقدار پــــیچ حــــد آســــتانــــه

Threshold Pitch تعیین ميشود.

اولویتها

ایـــن تـــنظیمات در حـــقیقت عـــملکرد E-Trac را تـــحت تـــأثـــیر قـــرار نـــداده و بـــه شـــما امـــکان شـــخصی ســـازی

نمایش اطالعات بر روی صفحات detection یعنی میزان contrast یا حساسیت را ميدهد.
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مدهای کاربری

یـک مـد کـاربـری در حـقیقت مجـموعـه ای از مـشخصات تـنظیم شـده دسـتگاه فـلزیـاب و یـک الـگوی تـمایـزی

یا Discrimination Pattern ميباشد. تنظیمات زیر بخشی از یک مد کاربری ميباشد.

صوت، gain صدا

صوت، پاسخ

صوت، Tone ID یعنی شماره آن toneها.

صوت، tone ID اصوات.

صوت، tone ID یا تغییرات آن.

هایش صوت، tone ID و محدودیت

حرفه ای، عمق پوششی

حرفه ای ، سرعت پوششی

trash dencityحرفه ای ، تراکم زبالهها یا مواد نامطلوب

حرفه ای ، زمین

E-Trac بــــا 4 مــــد کــــاربــــری Minelab بــــه شــــکل پــــیش فــــرض بــــرنــــامــــه ریــــزی شــــده کــــه یــــکی مــــد مــــربــــوط بــــه

سـکههـا، یـکی مـد مـربـو بـه حـالـت زیـاد یـا high trash یـکی دیـگر مـد مـربـوط بـه زمـینهـای سـاحـلی و دیـگر

مد مربوط به یافنت گنجینهها ميباشد.

مـــد ســـکههـــا در حـــقیقت مـــد کـــاربـــری پـــیش فـــرض اســـت و زمـــانـــی کـــه شـــما بـــرای اولـــین بـــار سیســـتم تـــان را

کـنید یـا بـعد از ایـنکه سیسـتم تـان را reset بـکنید یـا زمـانـی کـه Master reset یـا reset اصـلی روشـن مـي

E- را انـجام بـدهـید فـعال مـيشـود. یـک مـد کـاربـری را مـيتـوان بـارگـذاری، اصـالح و یـا ذخـیره در حـافـظه

Trac در یکی از slot 4 حافظه یعنی my mode1,my mode2, my mode3, mymode 4 قرار داد.

اگــر شــما حــالــت نــمایــش اطــالعــات مــد روشــن بــاشــد یــعنی اگــر حــالــت mode info فــعال بــاشــد دســتگاه بــه

شــما آیــکون مــربــوط بــه اطــالعــات مــد فــعال را در صــفحهي مــربــوط بــه detection screen یــعنی صــفحهي

مربوط به شناسایی هدف نشان ميدهد تا در حقیقت مشخص بکند مد کاربری جاری چه ميباشد.
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آیکونهای مربوط به مد کاربری جاری

اگـر یـکی از تـنظیمات مـدهـا یـا الـگوی تـمایـزی اصـالح شـود آیـکون پـرچـم نـمایـش داده مـيشـود کـه بـیانـگر

اصالح و عدم ذخیره سازی اطالعات مد کاربری ميباشد.

تــــوجــــه: شــــما مــــيتــــوانــــید یــــک مــــد کــــاربــــری را بــــارگــــذاری کــــرده و تــــنظیمات آنــــرا  هــــمراه بــــا patternهــــا یــــا

الـــگوهـــای صـــفحهي مـــرتـــبط تـــغییر دهـــید اگـــر مـــد کـــاربـــری ذخـــیره نـــشود تـــغییرات بـــر روی disc pattern یـــا

هـمان الـگوی صـفحه و هـمچنین تـنظیمات انـجام شـده اگـر یـک مـد کـاربـری دیـگر روی سیسـتم سـوار شـود

از دست خواهند رفت.

مدهای کاربری را ميتوان بین دستگاههای مختلف E-Trac به کمک مد تبادلی انتقال داد.

تنظیمات کلی

تـنظیمات کـلی در حـقیقت عـملکرد دسـتگاه را تـحت تـأثـیر قـرار داده ولـی بـه عـنوان بـخشی از اطـالعـات مـد

شوند آنها عبارتند از: کاربری ذخیره نمي

صوتی، حد آستانه

صوتی، حد پیچ یا حد آستانه پیچ

صوتی، محدوده صدا

حرفه ای حذف نویز

حساسیت، حساسیت

حساسیت سطح دستی

حساسیت سطح اتوماتیک

توجه: زمانی که یک مد کاربری جدید انتخاب شده باشد تنظیمات کلی تغییر نميکند.
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تـنظیمات کـلی در زمـان reset شـدن یـا در زمـان انـجام reset اصـلی یـا master reset سیسـتم فـلزیـاب بـه

گردد. مقادیر از پیش تعیین شده توسط کارخانه باز مي

تنظیمات کلی را ميتوان بین دستگاههای مختلف E-Trac به کمک بخش تبادل اطالعات انتقال داد.

اولویتها

اولــویــتهــا در حــقیقت عــملکرد سیســتم E-Trac را تــحت تــأثــیر قــرار نــميدهــند و بــه عــنوان بــخشی از مــد

کاربری ذخیره نميشود اینها شامل:

contrast

مد نشانه گیری

نمایش حساسیت

نمایش اطالعات مد

Timeout یا زمان نمایش اطالعات روی صفحه ميباشد.

تـوجـه: زمـانـی کـه یـک مـد کـاربـری جـدیـد انـتخاب شـود مـشخصه ی اولـویـتهـا یـا هـمان Preference تـغییر

نميکند.

مـشخصه ی اولـویـتهـا در زمـان reset کـردن فـلزیـاب نـیز تـغییر نـخواهـد کـرد. مـشخصات اولـویـتهـا بـعد از

انــجام Master reset یــعنی reset اصــلی دســتگاه فــلزیــاب بــه مــقادیــر تــعریــف شــده اولــیه تــوســط کــارخــانــه

باز خواهد گشت.
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منو مدهای کاربری

یــک مــد کــاربــری مجــموعــه ای از تــنظیمات از پــیش تــعیین شــده دســتگاه فــلزیــاب و یــک الــگوی تــمایــزی یــا

Discrimination Pattern مـــيبـــاشـــد. E-Trac ، 4 مـــد کـــاربـــری تـــعریـــف شـــده و فـــضایـــی بـــرای ذخـــیره

کنید را دارد. مدهای کاربری دستگاه Minelab عبارتند از: سازی مدهای کاربری که شما تعیین مي

مد کاربری مربوط به سکهها

high Trash های باال یا مد کاربری مربوط به حالت زباله

مد کاربری مربوط به زمینهای کنار ساحل

مد کاربری مربوط به یافنت گنجینهها

اگـر یـک مـد کـاربـری Minelab انـتخاب شـود سـپس لـوگـوی minelab و عـدد مـربـوط بـه کـاربـری مـورد نـظر

my user هــا نــمایــش داده مــيشــود. اگــر مــد کــاربــریdetection screen در بــاال ســمت راســت صــفحات
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mode یـــعنی مـــد کـــاربـــری مـــختص آن کـــاربـــر انـــتخاب شـــود آیـــکون مـــربـــوط بـــه my user بـــه جـــای لـــوگـــوی

minelab بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

!

اگــر هــرگــونــه تــغییرات بــر روی تــنظیمات دســتگاه فــلزیــاب انــجام شــود شــما امــکان ذخــیره ســازی آنهــا بــا

تـوجـه بـه مـد کـاربـری جـاری از طـریـق مـنوی مـد کـاربـری را خـواهـید داشـت. یـک پـرچـم کـوچـک در بـاال سـمت

راسـت مـربـوط بـه detecting screen نـمایـان خـواهـد شـد. الـبته اگـر مـد کـاربـری اصـالح شـده ولـی ذخـیره

سازی نشده.

تــنظیمات مــربــوط بــه نــمایــش اطــالعــات مــد نــیز بــایــد از طــریــق مــنوی اولــویــتهــا یــا Preferences مــنو بــایــد

مشاهده این آیکونها بر روی صفحات detection screenها فعال شده باشد.

انتخاب و ذخیره سازی مدهای کاربری

در مـنو مـد کـاربـری دو گـزیـنه وجـود دارد یـکی انـتخاب دیـگری ذخـیره. اگـر شـما گـزیـنه انـتخاب را در نـظر

داشـته بـاشـید مـنو لیسـتی از مـدهـای کـاربـری مـوجـود را بـرای شـما نـمایـش مـيدهـد. یـک صـفحهي کـوچـک

بــرای نــمایــش الــگوی تــمایــزی یــا Discrimination pattern آن مــد کــاربــری مــوجــود نــیز در کــنار نــام هــر

کدام از مدهای کاربری نمایش داده ميشود.

اگــر شــما گــزیــنه ذخــیره را انــتخاب بــکنید در مــنوی مــد کــاربــری مــيتــوانــید یــک slot خــالــی را بــرای زمــینه

سازی مد کاربری خودتان یا نوشنت بر روی مد کاربری موجود انتخاب بکنید.

:minelab برای انتخاب یک مد کاربری

دکمه منو را فشار دهید.

به کمک دکمههای مکان نما روی مدهای کاربری مختلف حرکت بکنید.

برای انتخاب مد مورد نظر دکمه روبه پائین مکان نما استفاده بکنید.

دکمه چپ یا راست مکان نما برای وارد شدن به لیست انتخاب مدهای کاربری فشار دهید.
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بـــین مـــدهـــای minelab مـــوجـــود حـــرکـــت کـــرده و از دکـــمههـــای چـــپ و راســـت مـــکان نـــما بـــرای ورود بـــه مـــد

minelab موردنظرتان استفاده بکنید.

!

بعد از انتخاب مد minelab مطلوب با فشردن دکمه detect آن مد بارگذاری خواهد شد.

یــک جــعبه مــحاوره ای بــاز مــيشــود کــه از شــما مــيپــرســد آیــا ایــن بــارگــذاری را تــأیــید مــيکــنید. از دکــمه

yest بــرویــد و دکــمه چــپ و راســت مــکان نــما را بــزنــید تــا ایــن yes مــکان نــما اســتفاده کــرده بــر روی گــزیــنه

pattern تــأیــید شــود. مــد کــاربــری درایــن حــالــت بــارگــذاری شــده و دســتگاه فــلزیــاب بــه صــفحهي مــربــوط بــه

digital screen باز ميگردد.

برای انتخاب یک مد کاربری

دکمه منو را فشار داده.

به کمک کلیدهای چپ و راست مکان نما بر روی مدهای کاربری حرکت بکنید.

به کمک دکمه روبه پائین مکان نما به سمت پائین رفته روی مد موردنظر بروید.

دکمههای چپ و راست را برای وارد شدن به لیست مدهای کاربری فشار دهید.

!

بــــه ســــمت پــــائــــین حــــرکــــت بــــکنید تــــا مــــد کــــاربــــری مــــطلوب را بــــدســــت آورده و ســــپس دکــــمه detect را بــــرای

بارگذاری آن بزنید.
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تـــوجـــه: شـــما تـــنها مـــيتـــوانـــید مـــد کـــاربـــری را انـــتخاب بـــکنید کـــه عـــالمـــت ضـــربـــدر در کـــادر مـــقابـــل آن وجـــود

نداشته باشد.

یــــک پنجــــره مــــحاوره ای مــــشاهــــده مــــيشــــود کــــه از شــــما تــــأیــــید انــــجام ایــــن بــــارگــــذاری را مــــيخــــواهــــد. از

دکــمههــای مــکان نــما بــرای رفــنت روی کــلمه yes اســتفاده کــرده ســپس بــا اســتفاده از دکــمه چــپ و راســت

مــکان نــما ایــن انــتخاب را تــأیــید بــکنید. مــد کــاربــری در ایــن حــالــت بــارگــذاری شــده و دســتگاه بــه صــفحهي

pattern digital باز ميگردد.

برای ذخیره کردن یک مد کاربری

دکمه منو را فشار داده.

به کمک کلید چپ و راست بر روی مدهای کاربری حرکت بکنید.

به کمک دکمه روبه پائین بر روی منوی ذخیره سازی بروید.

دکمه چپ یا راست را بزنید تا به منوی ذخیره سازی وارد شوید.

!

بـر روی یـک slot خـالـی رفـته و یـا بـر روی یـک مـد کـاربـری کـه مـيخـواهـید روی آن بـنویـسید و دکـمه چـپ یـا

راســــت مــــد کــــاربــــری را بــــر روی آن slot بــــزنــــید. در ایــــن حــــالــــت آیــــکون ذخــــیره یــــا save بــــه شــــما هشــــدار

مـيدهـد کـه مـد کـاربـری در آن slot ذخـیره شـده و عـالمـت disc pattern نـیز بـه جـای عـالمـت ضـربـدر قـرار

گیرد. مي

توجه: یک مد کاربری minelab را نميتوان تغییر داد یا روی آن چیزی نوشت.

دکمه detect را برای خارج شدن از منو و بازگشنت به صفحهي detect فشار دهید.

reset یــا master reset یــا انــجام فــرآیــند reset هشــدار: انــتخاب یــک مــد کــاربــری جــدیــد یــا انــجام فــرایــند

اصـلی مـوجـب تـغییرات تـنظیمات مـد detector یـا هـمان شـناسـایـی و هـمچنین الـگو یـا pattern تـمایـزی یـا
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E-Trac یــــعنی دســــتگاه فــــلزیــــاب بــــا 10 الــــگوی تــــمایــــزی یــــا Discrimination pattern از پــــیش بــــرنــــامــــه

ریزی شده ارائه شده است. این patternها عبارتند از:

- حالت All metal یعنی تمام فلزات

- حالت سکهها

- حالت جواهرات

- حالت فویل

- حالت درب نوشابه

- حالت پوششهای فلزات پوشش دهنده

- پوششهای مربوط به فلزات و درپوشهای پیچی

- سوزنها یا میخها

- فوالد

- سکههای فرومغناطیس

شـــما مـــيتـــوانـــید در مـــیان لیســـت ایـــن گـــزیـــنههـــا نـــمونـــه ای کـــه مـــربـــوط بـــه الـــگوی تـــمایـــزی مـــورد نـــظر شـــما

مـيبـاشـد را انـتخاب بـکنید. در ایـن حـالـت یـک صـفحهي کـوچـک نـام هـر کـدام از ایـن الـگوهـا را بـرای شـما

نمایش ميدهد در نتیجه ميتوانید مشخصات مختلف هر کدام از این الگوها را نیز ببینید.

slot هـــا وجـــود دارد و یـــکdisc pattern حـــافـــظه ای مـــوجـــود بـــرای ذخـــیره کـــردن روی slot 10 در حـــقیقت

نیز برای ذخیره کردن pattern یا الگوی Quick Mask وجود دارد.

برای انتخاب الگوی تمایزی

دکمه منو را فشار داده

بر روی الگوی مورد نظر به کمک کلیدهای چپ و راست حرکت بکنید.

به کمک دکمه روبه پائین برای انتخاب گزینه مورد نظر اقدام بکنید.

دکمه چپ یا راست را برای ورود به منوی فرعی select یعنی انتخاب فشار دهید.
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!

بـر روی الـگوی مـورد نـظر رفـته و دکـمه detect را بـرای بـارگـذاری بـر روی صـفحه pattern digital فـشار

داده یــــــــا دکــــــــمه Quick Mask را بــــــــرای بــــــــارگــــــــذاری آن درون صــــــــفحه Quick Mask و ادامــــــــه عــــــــملیات

جستجو فشار دهید.

!

ذخیره سازی یک الگوی تمایزی

مـنوی فـرعـی ذخـیره سـازی یـا save بـه شـما امـکان ذخـیره سـازی الـگوی تـمایـزی مـوجـود بـر روی یـکی از

slotهــــای خــــالــــی یــــا نــــوشــــنت آن روی الــــگوهــــای مــــوجــــود را مــــيدهــــد اگــــر مــــنوی ذخــــیره ســــازی یــــا save از

save انــتخاب شــود مــنوی فــرعــی بــا عــنوان pattern digital بــه جــای صــفحهي Quick Mask صــفحهي

شود. Quick Mask یعنی ذخیره سازی از طریق Quick Mask نمایش داده مي

برای ذخیره سازی یک الگوی تمایزی

دکمه منو را فشار داده.

به کمک کلیدهای چپ و راست بر روی الگوی تمایزی مورد نظر قرار بگیرید.

بــرای ذخــیره ســازی یــا ذخــیره ســازی Quick Mask بــه کــمک دکــمه روبــه پــائــین دکــمههــای مــکان نــما روی

گزینه ذخیره سازی یا save قرار بگیرید.

دکمه چپ و راست را برای وارد شدن به منوی فرعی ذخیره سازی بزنید.
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بـر روی slot خـالـی مـورد نـظر یـا الـگو یـا pattern کـه مـيخـواهـید روی آن اطـالعـات را ذخـیره کـنید رفـته و

دکمه چپ و راست را برای ذخیره کردن اطالعات بزنید.

دکمه detect را برای خارج شدن از منوی فرعی و ادامه فرآیند detect یا شناسایی و جستجو بزنید.

Screen ویرایش یا

بــا انــتخاب گــزیــنه ویــرایــش در مــنو تــمایــزی یــا Discrimination menu شــما بــه صــفحهي ویــرایــش وارد

مـيشـود شـما مـيتـوانـید از تـوابـع مـختلف مـربـوط بـه صـفحهي Screen بـرای اصـالح الـگوی تـمایـزی مـوجـود

کـــه ایـــجاد الـــگوی تـــمایـــزی مـــربـــوط بـــه خـــودتـــان اســـتفاده بـــکنید. هـــر گـــونـــه تـــغییرات ایـــجاد بـــر روی الـــگوی

تـــمایـــزی بـــایـــد بـــرای کـــاربـــردهـــای بـــعدی از طـــریـــق مـــنوی تـــمایـــزی Discrimination menu ذخـــیره ســـازی

شـــود. اگـــر شـــما از طـــریـــق صـــفحهي Pattern digital بـــه صـــفحهي ویـــرایـــش وارد شـــده ایـــد. مـــشخصات

Edit Screen در حـــقیقت pattern تـــمایـــزی یـــا الـــگوی تـــمایـــزی مـــشابـــه حـــالـــتی کـــه در آن صـــفحات مـــورد

استفاده قرار داده اید را برای شما نمایش ميدهد.

اگـــر از Quick Mask وارد صـــفحهي ویـــرایـــش شـــده ایـــد. صـــفحهي ویـــرایـــش در حـــقیقت الـــگوی تـــمایـــزی

مـــورد اســـتفاده شـــما در Quick Mask را نـــشان مـــيدهـــد. پنجـــره جســـتجو هـــوشـــمند در مـــرکـــز صـــفحهي

ویرایش الگوی تمایزی را نشان ميدهد.

گـزیـنههـای مـربـوط بـه سـایـز frameویـرایـشی در سـمت چـپ قـرار دارنـد گـزیـنههـای مـربـوط بـه مـد ویـرایـش در

سمت راست.
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نـــکته: تـــغییرات در مـــیزان تـــراکـــم آشـــغال یـــا Trash density از مـــقدار خـــیلی بـــاال بـــه مـــقدار خـــیلی کـــم در

حــقیقت مــيتــوانــد مــوجــب پــایــدارســازی مــختصات مــربــوط بــه مــشخصات فــرومــغناطــیس و رســانــایــی هــدف

تشخیص داده شده در زمان استفاده از هر کدام از مدهای ویرایش اتوماتیک باشد.

شــــکل پــــائــــین: اعــــداد مــــربــــوط بــــه مــــشخصات فــــرومــــغناطــــیس و رســــانــــایــــی، اعــــداد FE-CO بــــرای مــــوقــــعیت

frameویـرایـش. سـایـزهـای frameویـرایـش بـا فشـردن دکـمه shift سـمت چـپ در حـقیقت مـيتـوانـید سـایـز

frameرا کــــاهــــش دهــــید کــــه در 4 حــــالــــت کــــوچــــک، مــــتوســــط و بــــزرگ و تــــمام patternهــــا و الــــگوهــــا تــــغییر

کــند. مــدهــای ویــرایــش بــا فشــردن دکــمه shift ســمت راســت مــيتــوانــید بــر روی مــدهــای ویــرایــش تــغییر مــي

بـکنید و گـزیـنه مـورد نـظر را انـتخاب بـکنید کـه شـامـل حـالـت دسـتی، حـالـت لـچ یـا ذخـیره سـازی اتـومـاتـیک،

حالت تأیید اتوماتیک، حالت حذف اتوماتیک ميباشد.

disc ویــــرایــــش هــــر کــــجا درframe ویــــرایــــش: بــــه کــــمک دکــــمههــــای مــــکان نــــما مــــيتــــوانــــید مــــوقــــعیتframe

pattern کـــه بـــخواهـــید تـــنظیم بـــکنید. هـــمراه بـــا دکـــمههـــای accept/reject یـــعنی تـــأیـــید و رد کـــردن از هـــر

بخش از disc pattern را نیز که مدنظرتان باشد را ميتوانید اصالح بکنید.

!

عــالوه بــر مــدهــای ویــرایــش در دســتگاه فــلزیــاب شــما در حــقیقت 4 ســایــز بــرای frameمــورد اســتفاده بــرای

ویـــرایـــش الـــگوهـــا یـــا patternهـــای تـــمایـــزی در نـــظر گـــرفـــته شـــده اســـت. بـــه کـــمک دکـــمه shift ســـمت چـــپ

ميتوانید بر روی سایزهای مختلف frameحرکت بکنید. سایزهای frameعبارتند از:

حــــالــــت کــــوچــــک: کــــه در حــــقیقت نــــاحــــیه 1 در 1 را بــــرای اطــــالعــــات مــــربــــوط بــــه مــــشخصه فــــرومــــغناطــــیس و

رسانایی الگوی تمایزی ایجاد ميکند.
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حالت متوسط: در این حالت سایز frameبه 3 در 3 تغییر ميکند.

حالت بزرگ: در این حالت سایز frameبه 5 در 5 تغییر ميکند.

حـــــالـــــت all pattern یـــــعنی هـــــمه patternهـــــا: در ایـــــن حـــــالـــــت ســـــایـــــز frameبـــــه شـــــکل اصـــــالح شـــــده تـــــمام

الــگوهــای تــمایــزی را نــشان مــيدهــد. تــمام الــگوهــا را مــيتــوان بــرای پــاک کــردن یــا تــأیــید disc pattern یــا

حذف آن استفاده کرد.

ســــــایــــــز frame ویــــــرایــــــش در حــــــقیقت چــــــگونــــــگی ذخــــــیره ســــــازی و ثــــــبت اطــــــالعــــــات رســــــانــــــایــــــی و هــــــمچنین

فــرومــغناطــیس را نــیز نــشان مــيدهــد. هــر چــه frame ویــرایــش بــزرگ تــر بــاشــد بــرای تــأیــید اهــداف مــطلوب

masking ویــرایــش کــوچــک بــرای حــذف نــامــطلوب و مــينــیمم کــردن خــطرframe .مــناســب تــر خــواهــد بــود

یعنی پوشش اهداف مطلوب مناسب ميباشد.

دســـتگاه فـــلزیـــاب شـــما 4 مـــد ویـــرایـــشی مـــتفاوت بـــرای ویـــرایـــش حـــالـــت تـــمایـــزی نـــیز دارد. بـــه کـــمک فشـــردن

دکمه سمت چپ ميتوانید مدهای مختلف ویرایشی را انتخاب بکنید. این مدها عبارتند از:

مــــــد دســــــتی: در زمــــــانــــــی کــــــه مــــــد عــــــملیاتــــــی ویــــــرایــــــش را انــــــجام مــــــيدهــــــید مــــــيتــــــوانــــــید بــــــه شــــــکل دســــــتی

frameویـرایـش را حـول الـگوی تـمایـزی یـا discrimination pattern انـتقال دهـید. بـه کـمک دکـمه تـأیـید یـا

رد شـما مـيتـوانـید نـاحـیه ویـرایـش الـگوی تـمایـزی را بـرای تـأیـید یـا رد کـردن هـدف مـورد نـظر تـأیـید (نـاحـیه

سفید) قطع کردن (ناحیه سیاه) استفاده بکنید.

حـالـت دوم مـد ذخـیره سـازی یـا انـتقال اتـومـاتـیک مـيبـاشـد: زمـانـی کـه در مـد ویـرایـش کـار مـيکـنید دسـتگاه

فـلزیـاب بـه شـکل اتـومـاتـیک مـشخصات فـرومـغناطـیس و رسـانـایـی اهـداف تـشخیص داده شـده را انـتخاب

مــيکــند ایــن حــالــت بــه شــما امــکان تــأیــید یــا رد هــدف را بــا تــوجــه بــه الــگوی تــمایــزی ایــجاد شــده بــه کــمک

دکمه تأیید یا رد ميدهد.

کـنید الـگوی تـمایـزی بـه شـکل اتـومـاتـیک بـرای تـأیـید مـد تـأیـید اتـومـاتـیک: زمـانـی کـه در مـد ویـرایـش کـار مـي

شود. مشخصههای فرومغناطیس و رسانایی هدف تشخیص داده شده اصالح مي

مـد آخـر مـد رد کـردن یـا عـدم پـذیـرفـنت اتـومـاتـیک مـيبـاشـد: زمـانـی کـه در مـد ویـرایـش کـار مـيکـنید الـگو یـا

هــمان pattern تــمایــزی بــه شــکل اتــومــاتــیک بــرای حــذف مــشخصات فــرومــغناطــیس یــا هــمچنین رســانــایــی

هدف تشخیص داده شده تنظیم شده است.
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اگـر شـما از پنجـره هـوشـمند يـا smart find window بـه frame ويـرايـش بـرويـد بـه شـكل افـقي يـا عـمودي

در صـــورتـــيكه بـــه لـــبه پنجـــره جســـتجوي هـــوشـــمند بـــرســـيد frame ويـــرايـــش بـــه ســـمت مـــخالـــف انـــتقال پـــيدا

خـواهـد كـردايـن قـالـب بـرايايـن طـراحـي شـده كـه بـه شـما امـكان حـركـت سـريـع از يـك لـبه تـا لـبه ديـگر مـربـوط

به پنجره جستجوي هوشمند را بدهد.

ايــن حــالــت يــك پــيغامــي در بــاالي بــراي رد نــاحــيه frame بــندي شــده دكــمه تــأيــيد يــا رد را فــشار دهــيد، در

صـفحهي جسـتجوي هـوشـمند مـشاهـده مـيشـود و سـطح صـفحه درون frame ويـرايـش تـيره مـيگـردد شـما

ايـن حـالـت مـيتـوانـيد بـه درون frame ويـرايـش حـركـت بـكنيد و بـه بـخش ديـگر مـربـوط بـه الـگوي تـمايـزي در

رفته و ويرايش را ادامه دهيد.

بـــراي تـــأيـــيد ســـطح frame بـــندي شـــده دكـــمه تـــأيـــيد يـــا رد را فـــشار دهـــيد درايـــن حـــالـــت يـــك تـــيك در بـــاالي

ايـن پنجـره جسـتجوي هـوشـمند مـشاهـده مـيشـود و سـطح درون frame ويـرايـشي روشـن مـيشـود شـما در

حــالــت مــيتــوانــيد درون frame ويــرايــشي بــه بــخش ديــگر الــگوي تــمايــزي حــركــت كــرده و ويــرايــش را انــجام

دهيد.

!

نـكته: نـگه داشـنت دكـمه تـأيـيد يـا رد در زمـان حـركـت frame ويـرايـشي حـول پنجـره جسـتجوي هـوشـمند در

حقيقت امكان ويرايش پيوسته الگو را ميدهد.

هشـدار: فشـردن دكـمه مـنو در زمـانـي كـه حـالـت edit را انـجام مـيدهـيد بـه شـما امـكان بـرگشـنت بـه مـنوي

تمايزي را ميدهد و تمام تنظيمات ايجاد شده در بخش ويرايش از دست خواهد رفت.

مد ذخیره اتوماتیک یا مد انتقال اتوماتیک
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مـد ذخـیره اتـومـاتـیک بـه شـکل اتـومـاتـیک مـختصات فـرنـو مـغناطـیس و رسـانـایـی هـدف تـشخیص داده شـده

کــند ایــن حــالــت بــه شــما امــکان تــأیــید یــا رد هــدف، بــا هــدف بــدســت آمــده از الــگوی تــمایــزی را انــتخاب مــي

ایجاد شده را به کمک دکمه تأیید یا رد که همان accept یا Reject ميدهد.

!

ایجاد یک الگوی تمایزی به کمک حالت ذخیره اتوماتیک

پاک کردن پنجره جستجو اتوماتیک

دکـمه shift سـمت چـپ را فـشار دهـید تـا زمـانـی کـه تـمام frameویـرایـش الـگو انـتخاب شـود. سـپس دکـمه

تـــأیـــید یـــا رد را یـــکبار فـــشار دهـــید تـــا کـــل الـــگوی تـــمایـــزی تـــأیـــید شـــود ایـــن حـــالـــت مـــوجـــب پـــاک شـــدن پنجـــره

جســـتجوی هـــوشـــمند مـــيشـــود و از ســـوی دیـــگر تـــأیـــید تـــمام اهـــداف مـــوجـــود و ایـــجاد پنجـــره جـــدیـــد بـــرای

تعریف یک هدف جدید ميباشد.

تغییرات سایز frame ویرایش

دکـمه shift چـپ را بـرای تـغییر سـایـز frameفـشار دهـید کـه در ایـن حـالـت چـهار حـالـت کـوچـک، مـتوسـط،

بـــزرگ یـــا تـــمام الـــگوهـــای All Pattern را مـــيتـــوانـــید انـــتخاب بـــکنید. یـــک frameبـــزرگ زمـــانـــی یـــک نـــاحـــیه

بـــــزرگ از الـــــگوی تـــــمایـــــزی را تـــــأیـــــید مـــــيکـــــند کـــــه بـــــه عـــــنوان یـــــک هـــــدف تـــــشخیص داده شـــــده بـــــاشـــــد. یـــــک

کـند ولـی اهـداف آسـیب دیـده یـا frameکـوچـک نـیز نـاحـیه کـوچـک تـری از نـاحـیه الـگوی تـمایـزی را تـأیـید مـي

اهدافی که تأثیر کمتری دارند ممکن است صرف نظر شود.

برای ذخیره سازی اتوماتیک هدف:

هدف مورد نظر را روی زمین قرار دهید.

دکمه shift سمت راست را بزنید تا زمانی که مد ویرایش ذخیره سازی اتوماتیک انتخاب شود.
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FE-CO سـیم پـیچ را چـندیـن بـار روی هـدف مـوردنـظر بـه حـرکـت درآوریـد تـا زمـانـی کـه فـلز یـاب مـختصات

و رسانایی هدف مورد نظر را تأیید بکند.

دکـمه تـأیـید یـا رد را یـکبار فـشار دهـید تـا مـختصات بـدسـت آمـده از الـگوی تـمایـزی جسـتجوی هـوشـمند و

جسـتجوی اتـومـاتـیک رد شـود. در مـرحـله بـعد بـا دو بـار فـشار دادن دکـمه تـأیـید یـا رد مـيتـوانـید آنـرا تـأیـید

یــــا رد بــــکنید. اگــــر شــــما بیشــــتر از یــــک هــــدف داشــــته بــــاشــــید ایــــن روش را بــــایــــد بــــرای هــــر کــــدام از آنهــــا

انتخاب بکند.

دکـــمه Detect یـــا دکـــمه QuickMask را اگـــر مـــيخـــواهـــید الـــگوی شـــما درون Quick Mask بـــارگـــذاری

شود یک بار بعد از پایان ویرایش فشار دهید.

در پنجــــره مــــحاوره ای کــــه بــــرایــــتان بــــاز مــــيشــــود گــــزیــــنه yes را انــــتخاب بــــکنید تــــا بــــه صــــفحه مــــربــــوط بــــه

pattern digital یـــا صـــفحه Quick Mask بـــا الـــگوی تـــمایـــز جـــدیـــد بـــارگـــذاری شـــده در صـــفحه جســـتجو

هوشمند برگردید.

نــکته: تــغییرات تــنظیمات حــد تــراکــم آشــغال یــا Trash Density از مــقدار خــیلی زیــاد بــه مــقدار خــیلی کــم

مـــوجـــب پـــایـــداری مـــختصات مـــربـــوط بـــه مـــشخصات FE-CO و رســـانـــایـــی هـــدف تـــشخیص داده شـــده در

زمانی ميگردد که شما از هر مد ویرایش اتوماتیکی استفاده بکنید.

مد تأیید اتوماتیک

زمــانــی کــه یــک هــدف در مــد تــأیــید اتــومــاتــیک شــناســایــی شــود الــگوی تــمایــزی بــه شــکل اتــومــاتــیک اصــالح

ميشود تا مختصات FE-CO و رسانایی هدف را تأیید بکند.

!

در دســــتگاه فــــلزیــــاب شــــما در حــــقیقت ضــــرورتــــاً بــــایــــد هــــدف بــــرای تــــأیــــید آن در Disc pattern صــــفحهي

جستجو هوشمند شناسایی شود، تشخیص داده شود.
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ایجاد یک الگوی تمایزی به کمک تأیید اتوماتیک

پر کردن درون پنجره جستجوی هوشمند

دکــمه shift ســمت چــپ را فــشار دهــید تــا ایــنکه تــمام frameویــرایــش الــگوی انــتخاب شــود. دکــمه تــأیــید یــا

رد را دو بـــار فـــشار دهـــید تـــا الـــگوی تـــمایـــزی بـــه طـــور کـــامـــل رد شـــود یـــا پـــاک شـــود. ایـــن الـــگو درون پنجـــره

جسـتجوی هـوشـمند پـر مـيشـود یـا قـرار داده مـيشـود و از سـوی دیـگر مـوجـب حـذف تـمام اهـداف و ایـجاد

پنجره ای برای تعریف یک هدف جدید ميگردد.

تغییرات سایز مکان نما

دکمه shift سمت چپ را برای تغییر سایز frameویرایش به چهار حالت موجود فشار دهید.

برای تأیید اتوماتیک هدف

هدف را بر روی زمین قرار دهید.

دکمه shift سمت راست را فشار دهید تا زمانی که مد تأیید اتوماتیک انتخاب شود.

ســیم پــیچ را چــندیــن بــار روی هــدف مــوردنــظر بــه حــرکــت بــدهــید تــا زمــانــی کــه آن دســتگاه فــلز یــاب بــا پــاک

کـردن نـاحـیه ای کـه در پنجـره جسـتجوی هـوشـمند قـرار دارد هـدف مـوردنـظر شـما را تـأیـید بـکند. اگـر شـما

بیشتر از یک هدف دارید این روش را باید دنبال کنید یا یکبار تکرار بکنید.

Quick را اگـر مـيخـواهـید الـگوی مـوردنـظر شـما را در Quick Mask یـا دکـمه شـناسـایـی Detect دکـمه

Mask بارگذاری شود یکبار فشار دهید تا ویرایش شما پایان یابند.

پنجـــره مـــحاوره ای کـــه جـــلوی شـــما بـــاز مـــيشـــود گـــزیـــنه yes را یـــعنی بـــله را انـــتخاب بـــکنید تـــا بـــه صـــفحه

مـربـوط بـه Pattern digital یـا Quick Mask بـا الـگوی تـمایـزی جـدیـدی کـه بـر روی صـفحهي جسـتجوی

هوشمند شما بارگذاری شده است باز گردید.

هشــــــــدار: فــــــــشار دادن دکــــــــمه مــــــــنو در طــــــــول فــــــــرآیــــــــند ویــــــــرایــــــــش مــــــــوجــــــــب مــــــــيشــــــــود کــــــــه شــــــــما بــــــــه مــــــــنوی

Discrimination یـا هـمان مـنوی تـمایـزی بـرگـردیـد و تـمام تـغییراتـی کـه در حـالـت edit یـا هـمان ویـرایـش

انجام ميدهید از دست ميرود.

مد ویرایش رد کردن اتوماتیک
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زمـانـی کـه یـک هـدف در مـد رد کـردن اتـومـاتـیک تـشخیص داده شـود الـگوی تـمایـزی آن بـه شـکل اتـومـاتـیک

شود. برای رد کردن مختصات FE-CO و در صنایع آن هدف اصالح مي

!

دســـــتگاه فـــــلزیـــــاب شـــــما بـــــایـــــد هـــــدف را کـــــامـــــالً بـــــرای رد کـــــردن آن از صـــــفحهي disc.Pattern مـــــربـــــوط بـــــه

صفحهي جستجوی هوشمند شناسایی کند یا تشخیص دهد.

ایجاد الگوی تمایزی به کمک حالت رد اتوماتیک

پاک کردن پنجره جستجوی هوشمند

دکـمه shift سـمت چـپ را تـا زمـانـی فـشار دهـید کـه frameویـرایـش الـگو تـمامـاً انـتخاب شـود سـپس دکـمه

تـــأیـــید یـــا رد را یـــکبار فـــشار دهـــید تـــا کـــل الـــگوی تـــمایـــزی تـــأیـــید شـــود ایـــن حـــالـــت مـــوجـــب پـــاک شـــدن پنجـــره

گردد. جستجوی هوشمند و تمام اهداف و ایجاد پنجره جدید برای تعریف هدف جدید مي

تغییر سایز مکان نما

بــا کــمک کــلید shift ســمت چــپ مــيتــوانــید ســایــز frameویــرایــش بــه 4 حــالــتی کــه وجــود دارد تــغییر دهــید

برای تنظیم حالت

اتوماتیک رد کردن هدف

هدف را بر روی زمین قرار دهید.

از دکمه shift سمت راست استفاده بکنید تا زمانی که مد ویرایش رد کردن اتوماتیک انتخاب شود.

ســیم پــیچ را چــندیــن بــار روی هــدف مــورد نــظر حــرکــت بــدهــید تــا زمــانــی کــه فــلزیــاب آنــرا بــا پــر کــردن نــاحــیه

ای در پنجـــره جســـتجوی هـــوشـــمند رد بـــکند. اگـــر شـــما بیشـــتر از یـــک هـــدف داریـــد ایـــن روش را بـــرای هـــر

کدام از آنها باید تکرار بکنید.
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Quick را اگــر مــيخــواهــید کــه بــارگــذاری الــگوی بــدســت آمــده در Quick Mask یــا دکــمه Detect دکــمه

Mask انجام شود یکبار فشار دهید.

pattern را انــــتخاب بــــکنید تــــا بــــه صــــفحهي Yes پنجــــره مــــحاوره ای کــــه جــــلوی شــــما بــــاز مــــيشــــود گــــزیــــنه

digital یــا صــفحهي Quick Mask بــا الــگوی تــمایــزی جــدیــد کــه در پنجــره جســتجوی هــوشــمند شــما بــاز

شده است بازگردید.

عملکرد ترکیبی یا تابع ترکیبی

حــالــت تــرکــیبی بــه شــما امــکان تــنظیمات مــرزهــا یــا اطــالعــات الــگوهــای تــمایــزی ذخــیره شــده بــرای ایــجاد

الـــگوی تـــمایـــزی جـــدیـــد را مـــيدهـــد. تـــابـــع تـــرکـــیبی در حـــقیقت نـــبایـــد بـــا تـــنظیماتـــی کـــه شـــما بـــرای الـــگوهـــای

تــمایــزی از طــریــق مــنوی select یــا انــتخاب مــشخص کــرده ایــد تــداخــل داشــته بــاشــد. در حــالــت تــرکــیبی

شــما نــميتــوانــید امــکان اضــافــه کــردن یــا کــم کــردن از کــل الــگوهــای تــمایــزی را نــداریــد. نــاحــیه ســفید یــک

الــــگوی تــــمایــــزی لیســــت شــــده در حــــقیقت چــــیزی اســــت کــــه شــــما از الــــگوی تــــمایــــزی تــــرکــــیبی تــــأیــــید یــــا رد

ميکنید.

پنجــرههــای جســتجوی هــوشــمند دوگــانــه در بــاالی صــفحه تــرکــیبی در حــقیقت الــگوی تــرکــیبی ســمت چــپ و

الـــــگوی تـــــمایـــــزی فـــــعال ســـــمت راســـــت اســـــت. الـــــگوی فـــــعال، الـــــگوی تـــــمایـــــزی جـــــاری در حـــــال اســـــتفاده در

صفحهي pattern digital ميباشد.

!

بــه شــکل پــیش فــرض الــگوی تــرکــیبی یــعنی ســمت چــپی پنجــره هــوشــمند خــالــی اســت. زمــانــی کــه شــما بــر

روی لیســـت الـــگوهـــای تـــمایـــزی مـــشخص شـــده پـــائـــین بـــرویـــد نـــواحـــی مـــربـــوط بـــه الـــگوی تـــرکـــیبی نســـبت بـــه

desk کـــند مـــثالً اگـــر شـــما گـــزیـــنه نـــواحـــی ســـفید الـــگوی تـــمایـــزی انـــتخاب شـــده شـــروع بـــه چـــشمک زدن مـــي

pattern مـربـوط بـه جـواهـرات را انـتخاب بـکنید در ایـن حـالـت نـاحـیه سـفید الـگو در الـگوی تـرکـیبی شـروع
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بــه چــشمک زدن مــيکــند هــر الــگوی از پــیش بــرنــامــه ریــزی شــده در مــورد دســتگاه فــلزیــاب شــما در حــقیقت

یـک الـگوی تـأیـید شـده اسـت یـعنی desk pattern مـربـوط بـه جـواهـرات، در صـورتـی کـه جـواهـراتـی تـوسـط

دســتگاه شــناســایــی شــود آنــرا مــيپــذیــرد یــا desk pattern مــربــوط بــه فــلز آهــن در صــورتــی کــه هــدف شــما

یــک فــلز آهــنی بــاشــد ایــن نــوع فــلز را تــأیــید مــيکــند یــا مــيپــذیــرد. بــنابــرایــن نــاحــیه چــشمک زن در حــقیقت

ناحیه ای را نشان ميدهد که هدف شما در آن قرار گرفته.

دکــــمه تــــأیــــید یــــا رد بــــرای اصــــالح بــــا یــــک چــــشمک زن مــــعروف یــــا الــــگوی تــــمایــــزی انــــتخاب شــــده اســــتفاده

مـيشـود فشـردن اولـین دفـعه بـرای دکـمه مـوجـب تـأیـید و فشـردن دومـین بـار ایـن دکـمه مـوجـب رد و سـومـین

بــــار نــــیز مــــوجــــب حــــذف هــــر گــــونــــه فــــرمــــان رد یــــا تــــأیــــید الــــگویــــی کــــه در الــــگوی تــــرکــــیبی اعــــمال شــــده اســــت

ميگردد.

!

مــسئله مــهم ایــن اســت کــه شــما بــتوانــید چــگونــگی ایــجاد یــا اصــالح یــک الــگو بــه کــمک حــالــت تــرکــیبی را بــه

خـوبـی درک بـکنید یـعنی زمـانـی کـه آخـریـن الـگوی تـأیـید یـا رد شـده بـر روی هـر کـدام از الـگوهـای تـأیـید یـا

ثاًل رد شـده قـبلی در صـورت وجـود هـمپوشـانـی سـطحی نـوشـته شـونـد بـایـد بـتوانـند مـشکالت را حـل بـکنید. مـ

اگـر شـما الـگوی All Metal یـا الـگوی مـربـوط بـه تـمام فـلزات را رد بـکنید و در مـرحـله بـعد الـگوی مـربـوط بـه

ســـکههـــا یـــا Coins را تـــأیـــید بـــکنید بـــرای پـــایـــان کـــار بـــایـــد الـــگوی مـــربـــوط بـــه Crown Caps در پـــوشهـــای

نـوشـابـه را رد بـکنید در ایـن حـالـت نـاحـیه مـربـوط بـه Crown Caps یـعنی درپـوشهـای نـوشـابـه کـه بـر روی

نـــاحـــیه مـــربـــوط بـــه مـــشخصات ســـکههـــا هـــمپوشـــانـــی ایـــجاد کـــرده نـــیز رد خـــواهـــد شـــد. بـــنابـــرایـــن اگـــر شـــما

مـيخـواهـید تـمام ایـن الـگوهـا را بـا یـکدیـگر تـرکـیب بـکنید بـایـد ابـتدا الـگوهـای تـأیـید شـده را تـعیین بـکنید و
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ابــتدا الــگوهــای رد شــده را مــشخص بــکنید و آنهــا را حــذف بــکنید ســپس الــگوی تــأیــید شــده را در نــهایــت

مشخص بکنید.

زمـــانـــی کـــه الـــگوی  تـــمایـــزی انـــتخاب شـــود بـــه کـــمک دکـــمههـــای shift چـــپ و راســـت مـــيتـــوانـــید آن الـــگو را

گـــردد. مـــثالً اگـــر نـــاحـــیه مـــعکوس بـــکنید دکـــمه تـــأیـــید یـــا رد هـــمچنان مـــوجـــب اصـــالح نـــاحـــیه ســـفید الـــگو مـــي

مـربـوط بـه سـکه یـا coins مـعکوس شـود الـگوی تـأیـید شـده در حـقیقت وظـیفه تـأیـید نـاحـیه سـفید را بـر عهـده

all metal دارد. بــنابــرایــن شــما بــا یــک الــگوی جــدیــد کــه هــمانــند الــگوی مــربــوط بــه شــرایــط تــمام فــلزات یــا

مــيبــاشــد مــواجــه خــواهــید شــد. اگــر الــگو رد شــده بــاشــد نــاحــیه ســفید در الــگوی تــرکــیبی قــابــل مــشاهــده

خــواهــد بــود. بــنابــرایــن یــک الــگویــی ایــجاد مــيکــند کــه هــر چــیزی را بــه جــز مــشخصههــای مــربــوط بــه هــدف

سکهها رد خواهد کرد.

یـــکی دیـــگر از قـــالـــبهای کـــاربـــردی حـــالـــت تـــرکـــیبی، تـــوانـــایـــی مـــقایـــسه شـــاخـــصههـــای شـــناســـایـــی هـــدف یـــا

Target IDهــا در هــر دو الــگوی active یــعنی پنجــره جســتجوی هــوشــمند ســمت راســت و الــگوی تــرکــیبی

یــعنی پنجــره جســتجوی هــوشــمند ســمت چــپ بــه شــکل هــمزمــان مــيبــاشــد. اگــر شــما یــک هــدف را در طــول

تـرکـیب شـناسـایـی بـکنید یـک crosshair یـا یـک عـالمـت در هـر دو پـنجیره بـا تـوجـه بـه شـکل عـالمـت مـثبت بـا

تـــوجـــه بـــه شـــکل زیـــر در هـــر دو پنجـــرههـــا مـــشاهـــده مـــيشـــود. بـــا انـــجام ایـــن کـــار شـــما مـــيتـــوانـــید مـــشخص

بـکنید کـه آیـا الـگوی تـرکـیبی جـدیـد شـما در حـقیقت بـایـد یـک هـدف مـطلوب جـدیـد را رد بـکند یـا ایـنکه هـدف

نـامـطلوب شـما را تـأیـید بـکند و هـمچنین مـيتـوانـید الـگوی تـرکـیبی خـودتـان را بـا کـمک مـشخصات الـگوی

تمایزی سمت راست اصالح بکنید.

!

برای ترکیب الگوهای تمایزی

دکمه منو را فشار دهید.

های مکان نمای چپ و راست حرکت بکنید. بر روی الگوهای تمایزی به کمک اتیکت
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برای انتخاب حالت ترکیب از کلید مکان نمای روبه پائین استفاده بکنید.

به کمک کلیدهای مکان نمای چپ و راست به لیست ترکیبی الگوها وارد بشوید.

!

دو پنجــره جســتجوی هــوشــمند در بــاالی صــفحه وجــود دارد کــه یــکی الــگوی فــعال ســمت راســت و دیــگری

الـگوی تـرکـیبی سـمت چـپ اسـت. دکـمه مـکان نـمای سـمت چـپ را بـرای کـپی کـردن الـگوی active یـا فـعال

بر روی الگوی ترکیبی فشار دهید.

!

بـر روی الـگوی مـورد نـظرتـان بـه کـمک دکـمههـای مـکان نـما بـرویـد و دکـمههـای تـأیـید یـا رد را یـکبار بـزنـید تـا

الـگو را بـه الـگوی تـرکـیبیتان اضـافـه بـکند. دکـمه تـأیـید یـا رد را نـیز دو بـار بـزنـید تـا الـگوی مـوردنـظرتـان را

از الـگوی تـرکـیبی کـم بـکند. بـار سـوم فشـردن دکـمه کـلید تـأیـید یـا رد مـوجـب حـذف الـگو از الـگوی تـرکـیبی

ميشود.

زمـانـی کـه تـرکـیب شـما پـایـان یـافـت دکـمه detect یـا دکـمه quick mask اگـر مـيخـواهـید بـارگـذاری الـگو

در صفحهي Quick Mask انجام شود فشار دهید.

Pattern digital را انــتخاب بــکنید تــا بــه صــفحهي yes پنجــره مــحاوره ای کــه بــرایــتان بــاز مــيشــود گــزیــنه

یـا Quick Mask بـا الـگوی تـمایـزی جـدیـدی کـه بـر روی صـفحهي جسـتجوی هـوشـمندتـان بـارگـذاری شـده

است باز گردید.
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هشــدار: فشــردن دکــمه مــنو در زمــان اســتفاده از حــالــت تــرکــیبی مــوجــب بــرگشــنت شــما بــه مــنوی تــمایــزی

شده و تمام تغییرات ایجاد شده در حالت ترکیبی از بین خواهد رفت.

حساسیت

محدوده به شکل دستی یا اتوماتیک مقدار تنظیم شده پیش فرض از طرف کارخانه حالت اتوماتیک

دســــتگاه E-Trac دارای 4 کــــانــــال ســــیگنالــــی داخــــلی ســــیگنال قــــوی، ســــیگنال مــــتوســــط و ســــیگنال پــــائــــین

مــيبــاشــد کــه بــرای شــناســایــی اهــداف اســتفاده شــده اســت. دســتگاه E-Trac بــه شــکل پــیوســته تــداخــلی

زمـینی مـغناطـیسی کـه بـر روی ایـن کـانـالـها تـأثـیر مـيگـذارنـد را انـدازه گـیری کـرده و سـطح حـساسـیت را بـه

کــند تــا بــتوانــد یــک Target ID یــا یــک شــناســه هــدف شــکل مجــزا بــرای هــر کــدام از ایــن کــانــالــها تــنظیم مــي

پایدار برای هر کدام از کانالها ایجاد کند.

اغـلب در حـقیقت انـواع زمـینهـا از شـرایـط مـختلف زمـینی مـوجـب ایـجاد یکسـری تـداخـالت مـيشـونـد و لـذا

E-Trac از ایـــــنهـــــا بـــــرای تـــــنظیم detector یـــــا هـــــمان فـــــلزیـــــاب در جهـــــت تـــــصحیح اتـــــومـــــاتـــــیک حـــــساســـــیت

اســتفاده مــيکــنند. حــساســیت اتــومــاتــیک مــمکن اســت در ســواحــل یــا زمــینهــای کــنار دریــا بــه خــوبــی کــار

نـکنند، هـمچنین در مـواردی کـه زمـین حـاوی مـواد مـغناطـیسی مـيبـاشـد نـیز مـمکن اسـت حـالـت حـساسـیت

اتوماتیک به خوبی کار نکند.

کـند کـه مـبتدیهـایـی کـه از دسـتگاه E-Trac اسـتفاده مـيکـنند آنـرا در تـوجـه بـکنید: Minelab تـوصـیه مـي

حــالــت مــد اتــومــاتــیک قــرار مــيدهــند در غــیر ایــن صــورت در نــواحــی کــه مــمکن اســت شــرایــط کــميمــتفاوت

بــاشــد یــعنی زمــینهــای ســاحــلی یــا زمــینهــایــی بــا مــواد مــغناطــیسی فــعال امــکان اســت از حــالــت دســتی

استفاده بکنند.

شـاخـص حـساسـیت دارای دو سـتون شـاخـص در هـر دو حـالـت اتـومـاتـیک و دسـتی و یـک عـدد حـساسـیت

نمایش داده شده در باالی شاخص ميباشد که در شکل زیر آنرا ميبینید.
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حساسیت اتوماتیک

ســـــتون ســـــمت چـــــپی و عـــــدد نـــــمایـــــش داده شـــــده در بـــــاالی آن، بـــــاالتـــــریـــــن ســـــطح حـــــساســـــیت هـــــر کـــــدام از

کنند را نشان ميدهد. کانالهای قوی، متوسط و پائین ما در آن کار مي

ســـتون ســـمت راســـت در حـــقیقت ســـطح حـــساســـیت پـــیشنهادی دســـتگاه را نـــشان مـــيدهـــد ایـــن یـــک ســـطح

حــساســیت مــیانــگین بــرای کــانــالــهای قــوی، مــتوســط و پــائــین مــا مــيبــاشــد. هــر کــانــال بــرای مجــموعــه ای از

سـطوح مـختلف بـه شـکل مجـزا تـوسـط دسـتگاه فـلزیـاب تـنظیم مـيشـود بـه گـونـه ای کـه بـتوانـد بهـتریـن حـالـت

های هدف یا Target IDهای پایدار را ایجاد بکند. شناسه

!

مـثالً: اگـر دسـتگاه فـلزیـاب سـطوح حـساسـیت را بـرای هـر کـدام از کـانـالـها در حـالـت کـانـال قـوی مـساوی بـا

20 کـــانـــال مـــتوســـط مـــساوی بـــا 15 و کـــانـــال ضـــعیف مـــساوی اســـت بـــا 10 در نـــظر بـــگیرد. ســـتون ســـمت

چــپی و مــقدار عــددی حــساســیت آن عــدد 20 را نــشان خــواهــند داد. حــساســیت پــیشنهادی در ایــن حــالــت

کـــه در ســـتون ســـمت راســـتی نـــمایـــش داده خـــواهـــند شـــد مـــیانـــگینی بـــین مـــقدار ایـــن ســـه کـــانـــال یـــعنی 15

خواهد بود.

حساسیت دستی
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ســتون ســمت چــپ و مــقدار عــددی نــمایــش داده شــده آن در حــقیقت ســطح حــساســیتی را نــشان مــيدهــند

کـنید. سـتون سـمت راسـتی نسـبت حـساسـیت پـیشنهاد شـده را مـشابـه هـمان حـالـتی کـه کـه شـما تـنظیم مـي

در شرایط اتوماتیک تعیین گردید نشان ميدهد.

اخــتالف مــهم بــین حــالــت اتــومــاتــیک و دســتی ایــن اســت کــه تــمام کــانــالــها در یــک ســطح مــشابــه در حــالــت

بــاطــری تــنظیم مــيشــونــد و اگــر خــیلی بــیش از انــدازه مــجاز تــنظیم شــونــد مــوجــب حــالــت نــاپــایــداری بــرای

Target ID ميشود.

مــثالً اگــر حــساســیت پــیشنهاد شــده کــه تــوســط شــناســان گــر یــا هــمان فــلزیــاب تــعیین مــيشــود 15 بــاشــد و

شــما مــقدار حــساســیت را بــه شــکل دســتی روی 20 تــنظیم کــرده بــاشــید تــمام کــانــالــها بــر روی 20 تــنظیم

خـواهـند شـد اگـر یـک کـانـال تـحت تـأثـیر شـرایـط زمـین قـرار بـگیرد در نـتیجه حـالـت اتـومـاتـیک بـه شـکل نـرمـال

مـوجـب کـاهـش سـطح ایـن کـانـال مـيگـردد. در حـالـت دسـتی هـیچ کـاهـشی انـجام نـميشـود و ایـن مـقدار در

20 بـاقـی مـيمـانـد در نـتیجه تـداخـالتـی از طـرف زمـین ایـجاد مـيشـود کـه مـوجـب ایـجاد سـیگنالهـای غـلط

و ناپایداری در Target ID ميگردد.

حساسیت اتوماتیک

A 1، +2 و +3 مقدار تنظیم شده کارخانه+ ،A ،1- ،2- ،3- محدوده

حــساســیت را مــيتــوان در ســه ســطح افــزایــش یــا ســه ســطح کــاهــش تــنظیم کــرد ایــن حــالــت بــه شــما امــکان

فعالتر بودن در زمان حالت اتوماتیک را نیز ميدهد.

افـــزایـــش ســـطح حـــساســـیت اتـــومـــاتـــیک در مـــقادیـــر +1، +2 و +3 مـــوجـــب مـــيشـــود کـــه ســـطح حـــساســـیت

بـاالتـری بـرای هـر کـدام از کـانـالـها نسـبت بـه تـنظیمات اتـومـاتـیک ایـجاد شـده بـا تـوجـه بـه عـدد سـطح عـددی

کـه شـما انـتخاب مـيکـنید تـنظیم گـردد. شـما مـمکن اسـت در نـظر داشـته بـاشـید کـه ایـن حـالـت را انـتخاب

بـکنید الـبته اگـر وجـود سـیگنالـهای غـلط انـدکـی در کـل سیسـتم را نـیز پـیش بـینی نـميکـنید یـا ایـنکه مـمکن

اسـت ایـن حـالـت نـشانـگر شـناسـایـی سـیگنالـهای هـدف بـسیار ضـعیف نـیز بـاشـد. ایـن حـالـت مـوجـب کـاهـش

گردد. دقت Target ID شما نیز مي

کـاهـش سـطح حـساسـیت اتـومـاتـیک در مـقادیـر -1، -2 و -3 مـوجـب مـيشـود کـه حـساسـیت اتـومـاتـیک بـرای

هــر کــدام از کــانــالــها کــمتر از مــقدار تــنظیمات اتــومــاتــیک ایــجاد شــده تــوســط عــدد ســطوحــی مــيبــاشــد کــه
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شــما تــعیین کــرده بــاشــید. شــما مــمکن اســت ایــن حــالــت را تــرجــیح بــدهــید یــا ایــنکه مــمکن اســت بــخواهــید

اهـداف خـیلی کـوچـک و یـا سـیگنالـهای غـلط را نـیز مـورد تـوجـه قـرار دهـید ایـن حـالـت در هـر صـورت مـوجـب

دقت Target ID هدف ميگردد.

زمـانـی کـه انـجام تـغییرات را انـجام مـيدهـید، مـقادیـر عـددی بـاال کـه بیشـتر از شـاخـص حـساسـیت بـاشـند

مــوجــب کــاهــش یــا افــزایــش آنهــا مــوجــب تــغییرات در عــدد مــربــوط بــه پــلههــا یــا تــغییراتــی مــيشــود کــه شــما

انــــتخاب کــــرده ایــــد و در نــــتیجه مــــقادیــــر انــــتخاب شــــده شــــما یــــا تــــنظیمات انــــتخاب شــــده شــــما نــــیز در ایــــن

مجـموعـه نـمایـش داده خـواهـد شـد در ایـن حـالـت یـک انـیمیشن حـساسـیت اتـومـاتـیک بـاالی شـاخـص بـه فـرم

زیـر تـغییر پـیدا خـواهـد کـرد کـه در صـورت افـزایـش بـه شـکل + یـا بـه شـکل – شـکل آن بـا تـوجـه بـه دو حـالـت

نشان داده شده متغیر خواهد بود. این حالت نشان ميدهد که شما تغییرات را ایجاد کرده اید.

pattern digital برای تنظیم سطح حساسیت اتوماتیک در صفحهي

دکمه مکان نمای باالیی را برای افزایش حساسیت فشار دهید.

دکمه مکان نمای پائینی را برای کاهش حساسیت فشار دهید.

حساسیت دستی

محدوده 1 تا 30 – مقدار تعیین شده کارخانه: 22

حـساسـیت دسـتی بـه شـما امـکان کـنترل حـساسـیت بـه شـکل مسـتقیم را مـيدهـد. حـساسـیت دسـتی بـرای

های غیر مغناطیس یا زمانی که تداخالت الکترونیک وجود دارد مناسب است. زمینهای ساحلی، زمین

افـزایـش سـطح حـساسـیت دسـتی مـوجـب مـيشـود کـه هـر کـانـال در سـطحی کـه شـما مـيخـواهـید انـتخاب

شـــود. یـــک تـــنظیمات حـــساســـیت بـــاال مـــوجـــب افـــزایـــش مـــقدار ســـیگنالـــهای غـــلط و شـــناســـایـــی ســـیگنالـــهای

اهـداف مـختلفی کـه مـمکن اسـت مـطلوب نـباشـند مـيگـردد. هـمچنین مـوجـب کـاهـش دقـت Target IDهـا نـیز

ميشود.

گــردد کــه هــر کــدام از کــانــالــها در ســطحی کــه شــما انــتخاب کــاهــش ســطح حــساســیت دســتی مــوجــب مــي

مـيکـنید تـنظیم گـردد. تـنظیمات حـساسـی کـم مـوجـب کـاهـش مـقدار سـیگنالـهای غـلط مـيگـردد بـه گـونـه ای

کـه دیـگر اهـداف سـیگنالـهای هـم اهـداف مـختلف یـا اهـداف نـامـطلوب شـناسـایـی نـميشـونـد در نـهایـت دقـت

Target ID نیز بهبود پیدا ميکند.
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در زمــانــی کــه تــغییرات ایــجاد شــود مــقدار عــددی بــاالی شــاخــص حــساســیت بــا تــوجــه بــه اعــدادی کــه شــما

کنید تغییر خواهد کرد و تنظیمات شما را نمایش خواهد داد. انتخاب مي

pattern / Digital برای تنظیم سطح حساسیت دستی در صفحهي

دکمه مکان نمای باال را برای افزایش حساسیت فشار دهید.

دکمه مکان نمای پائین را برای کاهش حساسیت فشار دهید.

برای تنظیم دستی یا اتوماتیک حساسیت از طریق منو

دکمه منو را فشار دهید.

به کمک دکمههای چپ و راست مکان نما بر روی گزینه حساسیت بروید.

به کمک دکمه پائین مکان نما بر روی گزینه حساسیت انتخاب شده حرکت بکنید.

!

به کمک دکمه چپ و راست بین حالت اتوماتیک یا دستی یکی را انتخاب بکنید.

بـــه کـــمک دکـــمه مـــکان نـــمای روبـــه پـــائـــین بـــر روی ســـطح دســـتی یـــا ســـطح اتـــومـــاتـــیک مـــقدار مـــورد نـــظر را

انتخاب بکنید.

بـه کـمک دکـمههـای سـمت چـپ یـا راسـت سـطح مـورد نـظر حـساسـیت را بـرای هـر کـدام از حـالـتهـا انـتخاب

بکنید.

دکـمه detect را بـرای خـارج شـدن از مـنو یـا بـازگشـنت بـه حـالـت مـعمول سیسـتم در شـرایـط جسـتجو فـشار

دهید.

تــوجــه: اگــر شــما هــر گــونــه ســیگنال صــوتــی هشــدار دهــنده ای را شــنیدیــد مــيتــوانــید بــا کــمک گــزیــنه حــذف

نــویــز قــبل از ایــنکه تــنظیمات حــساســیت را تــغییر دهــید در جهــت کــاهــش تــداخــل ایــجاد شــده تــالش بــکنید
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بــرای انــجام ایــن کــار دکــمه حــذف نــویــز را فــشار دهــید یــا بــه شــکل دســتی کــانــالــی را بــا حــداقــل نــویــز از

طریق منوی حرفه ای انتخاب بکنید.

منوی صوت

تـــــنظیمات صـــــوتـــــی امـــــکان کـــــنترل نـــــوع و ســـــطح صـــــوت ایـــــجاد شـــــده تـــــوســـــط دســـــتگاه فـــــلزیـــــاب را تـــــوســـــط

شناسایی یک هدف را فراهم ميکند.

!

تــــنظیمات دقــــیق مــــشخصات صــــوت نســــبت بــــه شــــرایــــط جســــتجوی شــــما یــــک مــــسئله حــــیاتــــی در مــــوفــــقیت

عملکردتان خواهد بود.

در زمـان تـنظیمات دسـتگاه، بـایـد زمـان مـناسـبی بـرای آزمـایـش تـنظیمات صـوتـی صـرف بـکنید. بـه گـونـه ای

اًل کــه بــا عــملکرد آنهــا و تــأثــیرشــان بــر روی پــاســخی کــه بــه شــکل صــوتــی از هــدف دریــافــت مــيکــنید کــامــ

آشنا شوید.

Minelab بــه شــما تــوصــیه مــيکــند کــه از مــراحــل زیــر بــه عــنوان راهــنما بــرای چــگونــگی تــنظیمات صــوتــی

بــرای رســیدن بــه شــرایــط مــطلوب بــا تــوجــه بــه مــشخصات اولــویــت بــندی شــده خــودتــان و هــمچنین شــرایــط

ناحیه جستجو استفاده بکنید.

تــوجــه: ســطح حــد آســتانــه، محــدوده صــوت و gain صــدا در ایــن مــراحــل در نــظر گــرفــته نشــده انــد چــرا کــه

کــنید ایــنها تــنظیماتــی هســتند کــه بــا تــوجــه بــه شــرایــط نــاحــیه ای کــه بــر روی جســتجو آنهــا را انــتخاب مــي

تغییر دهید.

برای تنظیمات صوت
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بـا تـوجـه بـه اولـویـت و هـمچنین شـرایـط نـاحـیه ای کـه کـار مـيکـنید یـکی از حـاتهـای نـرمـال یـعنی مـعمولـی،

long یعنی طوالنی، Smooth یعنی یکنواخت و Pitch Hold را انتخاب بکنید.

شـماره یـا گـزیـنه مـربـوط بـه tone مـورد نـظرتـان را بـرای حـالـت multi یـعنی چـند گـانـه یـا عـدد 1 یـا عـدد 2

یا عدد 4 انتخاب بکنید.

حد آستانه پیچ را تنظیم بکنیم.

صـوت مـورد نـظر را بـرای حـالـت رسـانـایـی یـا حـالـت ferrous مـغناطـیس بـا تـوجـه بـه حـالـتی کـه مـيخـواهـید

جســـتجو بـــکنید انـــتخاب بـــکنید. شـــناســـایـــی دو هـــدفـــی کـــه target ID نـــزدیـــکی ایـــجاد بـــکنند یـــعنی اعـــداد

FE زمــانــی کــه اصــوات مــربــوط بــه حــالــت Close FE انــتخاب شــود یــا conduct اگــر اصــوات close CO

(فرو مغناطیس) انتخاب شده باشند.

مـــقدار تـــغییرات را بـــه گـــونـــه ای انـــتخاب بـــکنید یـــا مـــقدار Variability را بـــه گـــونـــه ای انـــتخاب بـــکنید شـــما

target IDها تشخیص دهید. بتوانید تمایز کافی بین صدای اهداف مختلف را با توجه به 

یــک هــدف بــا عــدد CO خــیلی بــاال را اگــر حــالــت رســانــایــی انــتخاب شــده یــا عــدد FE خــیلی بــاال اگــر حــالــت

فـــرو مـــغناطـــیس انـــتخاب شـــده شـــناســـایـــی بـــکند. اگـــر پـــیچ مـــربـــوط بـــه پـــاســـخ صـــوتـــی آن هـــدف خـــیلی بـــرای

شـنوایـی شـما زیـاد اسـت آنـرا بـه کـمک تـنظیمات مـربـوط بـه محـدودیـت tone ID کـمتر بـکنید. شـما هـمچنین

ميتوانید پیچ را با تنظیم Variability یا همان قسمت متغیر نیز تغییر دهید یا تنظیم بکنید.

نـکته: headphone بـه شـما امـکان شـنیدن تـغییرات مـختلف بـه واسـطه پـاسـخ صـوتـی را مـيدهـد، هـمچنین

شــما مــيتــوانــید درســهای الزم از صــداهــایــی کــه مــيشــنویــد بــه کــمک ایــن سیســتم را بــرای مــواجــه شــدن بــا

شــرایــط مــختلف یــا حــتی شــنیدن صــدای بــاد در حــالــت کــلی مــدنــظر قــرار دهــید کــه ایــن حــالــت بــا پــوشــش

دهی اصوات نامناسبی که از اسپیکر یا صدای خروجی دستگاه متمایز ميشوند ممکن خواهد بود.

headphone امــکان مــينــیمم کــردن اغــتشاشــات ایــجاد شــده نــاشــی از اصــوات و اثــرات افــراد دیــگری کــه

کـند، هـمچنین بهـره بـاطـری را در زمـانـی کـه اصـوات در آن نـاحـیه وجـود دارنـد را نـیز بـرای شـما فـراهـم مـي

توسط اسپیکر برای شما پخس ميشود تا حد ممکن به باالترین مقدار مشخص ميرساند.

حد آستانه، محدوده 1 تا 50

مقدار تنظیم شده کارخانه: 30
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صـدای ثـابـت پـس زمـینه hum تـوسـط فـلزیـاب تـولـید مـيشـود را حـد آسـتانـه مـينـامـند تـغییرات حـد آسـتانـه

بـه شـما در شـنیدن اصـوات مـربـوط بـه اهـداف خـیلی کـوچـک یـا اهـدافـی کـه در عـمق زیـاد قـرار دارنـد کـمک

مــيکــند زمــانــی کــه یــک هــدف رد شــده، شــناســایــی شــود یــک فــاصــله در ایــن حــد آســتانــه شــنیده مــيشــود،

یـعنی یـک لحـظه سـکوت کـه در حـقیقت هـدف نـامـطلوبـی کـه در زیـر سـطح زمـین در زیـر سـیم پـیچ شـما قـرار

گرفته را نشان ميدهد.

حـــد آســـتانـــه تـــوســـط ســـطح حـــد آســـتانـــه و Threshold پـــیچ یـــا پـــیچ حـــد آســـتانـــه کـــنترل مـــيشـــود تـــنظیمات

صــحیح هــر دو ایــن مــشخصات بــه نــوع شــنوایــی شــما، نــویــز مــحیط مــانــند وجــود بــاد، امــواج و یــا صــدای

ماشین آالت بستگی دارد.

E- مــقدار تــنظیم شــده اولــیه کــارخــانــه بــرای ســطح آســتانــه در بهــتریــن ســطح بــرای اســپیکرهــای مــخصوص

Trac’s کـه بـر روی آن وجـود دارد تـعریـف شـده اسـت. اگـر حـد آسـتانـه خـیلی کـم بـاشـد در زمـانـی کـه شـما

کــنید بــا صــدای صــوت مــواجــه مــيشــویــد لــذا بهــتر اســت کــه از حــد آســتانــه از headphone اســتفاده مــي

بـرای کـاهـش صـدا اسـتفاده بـکنید. تـنظیم حـد آسـتانـه ایـن سیسـتم بـرای رسـیدن بـه یـک صـدای hum قـابـل

شـنیدن مـيبـاشـد. ایـن حـالـت در حـقیقت تـغییرات نـاشـی از پـاسـخ سـیگنال کـه در حـقیقت وجـود یـک هـدف

را نشان ميدهد را تعیین خواهد کرد. اگر شرایط خاک تغییر بکند حد آستانه باید دوباره تنظیم شود.

!

اگـــر حـــد آســـتانـــه خـــیلی بـــاال بـــاشـــد، اهـــداف تـــأیـــید شـــده صـــدای شـــدیـــدتـــری بـــاالتـــر از ســـطح hum تـــولـــید

خـواهـند کـرد. پـاسـخ اهـداف کـوچـک را در زمـانـی کـه حـد آسـتانـه تـقریـباً نـزدیـک مـاکـزیـمم 50 تـنظیم شـده

بــاشــد بــه ســختی مــيتــوان شــنید، بــخصوص زمــانــی کــه حــد آســتانــه بــارگــذاری شــده hum از پــیش تــعیین

شده چیزی فراتر از مقداری باشد که بسته به شرایط محیط تنظیم شده است.
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!

اگـر حـد آسـتانـه تـعیین شـده خـیلی پـائـین بـاشـد تـغییرات نسـبتاً کـمتری بـرای اهـداف کـوچـک تـر یـا اهـداف

عـمیق تـر ایـجاد مـيشـود کـه ایـن تـغییرات نـیز بـه سـادگـی قـابـل شـنیدن نـخواهـد بـود. تـنظیمات سـطح کـمتر

کــند کــه عــملکرد ثــابــتی بــرای سیســتم بــوجــود بــیایــد ولــی از از ســطح شــنوایــی ایــن اطــمینان را حــاصــل مــي

های صوتی که از اهداف کوچک ایجاد شده را نیز نخواهیم شنید. سوی دیگر پاسخ

!

تنظیم حد آستانه

دکمه منو را بزنید.

به کمک کلیدهای سمت چپ و راست بر روی گزینه Audio یا صوت بروید.

به کمک دکمه پائینی مکان نما بر روی سطح آستانه بروید.

!

به کمک کلیدهای سمت چپ و راست ميتوانید حد آستانه را تغییر دهید.

دکمه detect را فشار دهید تا از این منو خارج شده و به صفحهي اصلی جستجو بروید.

حد صوت
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محدود صفر تا 30 مقدار تعیین شده کارخانه: 30

حــد صــوت در حــقیقت مــاکــزیــمم صــوت ایــجاد شــده بــرای ســیگنالهــای هــدف را نــشان مــيدهــد زمــانــی کــه

شـما یـک هـدف پـیدا بـکنید صـدای ایـجاد شـده تـوسـط هـدف کـه در فـاصـله ی مـشخصی از شـما قـرار دارد

کـــامـــالً قـــطع خـــواهـــد شـــد. زمـــانـــی کـــه ســـیم پـــیچ نـــزدیـــک تـــر بـــه ایـــن هـــدف شـــود. حجـــم صـــدا افـــزایـــش پـــیدا

ميکند تا زمانی که به حد محدودیتی که صدایی که برایش تعیین کرده اید برسد.

یک حد محدودیت صدای خیلی باال به شما امکان تمایز بیشتر بین اهداف کوچک و بزرگ را ميدهد.

!

یک حد صوت کم تعیین شده به شما امکان تمایز قوی بین اهداف کوچک و بزرگ را نميدهد.

!

مــقدار تــعیین شــده اولــیه کــارخــانــه بــرای حــد صــوت، مــقداری اســت کــه در یــک ســطح مــشخص مــتناســب بــا

اســپیکرهــای ســوار شــده روی دســتگاه تــنظیم شــده اســت. اگــر مــشخصه ی صــوتــی خــیلی بــلند بــاشــد در

زمـان اسـتفاده از headphone صـوت خـواهـد کـشید لـذا مـيتـوانـید از تـنظیمات محـدود صـدا یـا محـدودیـت

حجم صدا برای کاهش حجم صوت استفاده بکنید.

برای تنظیمات محدودیت صوت

دکمه منو را بزنید.

به کمک کلیدهای چپ و راست بر روی گزینه Audio یا صوت بروید.

به کمک دکمه رو به پائین حد صوت را تنظیم بکنید.

به کمک دکمههای چپ و راست ميتوانید صوت را تغییر دهید.
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دکـمه detect را بـزنـید از ایـن مـرحـله خـارج شـده و بـه صـفحهي detect یـا هـمان صـفحهي مـنو یـا جسـتجو

بروید.

هشــدار: تــنظیم کــردن حــد صــدا در بــاالتــریــن مــقدار مــوجــب آســیب شــنوایــی شــما در زمــانــی کــه یــک هــدف

بزرگ شناسایی شود ميگردد.

Gain صوت یا صدا

محدود 1 تا 20 مقدار تعیین شده کارخانه: 24

Gain .صـــدا مـــوجـــب کـــنترل تـــقویـــت پـــاســـخ صـــوتـــی هـــدف نســـبت بـــه قـــدرت ســـیگنال هـــدف مـــيگـــردد Gain

صـــدا در حـــقیقت کـــنترل صـــدا یـــک تـــنظیمات صـــوتـــی مـــيبـــاشـــد کـــه مـــشابـــه تـــنظیمات خـــود صـــدا در ســـایـــر

سیستمها مانند رادیو و تلویزیون ميباشد.

بـــا تـــنظیم 1 در حـــقیقت صـــوت بـــه دســـت آمـــده از ســـیگنال هـــدف تـــقویـــت نـــميشـــود. ســـیگنالـــهای ضـــعیف

مــــربــــوط بــــه اهــــداف کــــامــــالً بــــه شــــکل ســــکوت شــــنیده مــــيشــــونــــد، ســــیگنالهــــای مــــتوســــط مــــربــــوط بــــه اهــــداف

اصـــــواتـــــی در حـــــالـــــت مـــــتوســـــط و ســـــیگنالـــــهای مـــــتوســـــط، ســـــیگنالهـــــای قـــــوی مـــــربـــــوط بـــــه اهـــــداف بـــــه شـــــکل

ســیگنالــهای بــلند شــنیده مــيشــونــد. در نــتیجه اخــتالف قــابــل تــوجــهی بــین قــدرت ســیگنال هــدف وجــود دارد

چرا که سیگنالهای ضعیف تر را به سختی ميتوان شنید.

!

بـــا تـــنظیم بـــر روی 15 پـــاســـخ صـــوتـــی بـــه شـــکل فـــرعـــی تـــقویـــت مـــيشـــود. ســـیگنالـــهای بـــا قـــدرت ضـــعیف تـــا

مـــتوســـط صـــدای بـــلندتـــری را دارنـــد ولـــی ســـیگنالـــهای قـــوی تـــر در حـــقیقت صـــدایـــی بیشـــتر از ســـیگنالـــهای

متوسط زمانی که صدایشان به حد صوت تعیین شده برسد را ایجاد نخواهند کرد.
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بــا تــنظیم روز 30 تــمام ســیگنالــهای هــدف تــقویــت مــيشــونــد تــا بــه یــک پــاســخ صــوتــی بــلند بــرســند در ایــن

تـنظیمات شـما در حـقیقت تـمایـز کـمتری بـین سـیگنالـهای قـوی و مـتوسـط خـواهـند داشـت. ولـی سـیگنالـهای

هدف ضعیف راحت تر شنیده ميشوند .

!

برای تنظیم gain صوتی

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه Audio به کمک کلیدهای سمت چپ و راست مکان نما بروید.

به کمک دکمه رو به پائین مکان نما بر روی gain صوت بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست مکان نما این gain را تغییر دهید.

دکـمه detect را بـزنـید فـشار دهـید تـا از ایـن بـخش خـارج شـده و بـه صـفحهي مـربـوط بـه detect یـا هـمان

شناسایی بازگردید.

پاسخ

محدود حالت نرمال، حالت طوالنی یکنواخت یا حالت pitch Hold یا حالت پیچ

مقدار تعیین شده از طرف کارخانه حالت نرمال
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تـــنظیمات پـــاســـخ در حـــقیقت روشـــی کـــه ســـیگنالـــهای بـــدســـت آمـــده از هـــدف درون دســـتگاه فـــلزیـــاب شـــنیده

مـيشـونـد را مـشخص مـيکـند. پـاسـخ مـيتـوانـد تـوانـایـی شـما را در شـناسـایـی اهـداف در شـرایـط مـختلف

های که آشغال زیاد دارند فراهم بکنند. های ساحلی، زمینهای معدنی یا زمین و مانند زمین

کــند. در peak ســیگنال زمــانــی کــه ســیم پــیچ بــر روی هــدف حــرکــت بــکند. ســیگنال هــدف افــزایــش پــیدا مــي

هـدف سـیگنال صـوتـی تـولـید مـيشـود. Minelab تـوصـیه مـيکـند کـه ابـتدا شـما کـار بـا detector را یـا کـار

بـا فـلزیـاب را در زمـانـی کـه پـاسـخ صـوتـی حـالـت نـرمـال یـا پـیش فـرض تـعیین شـده تـوسـط کـارخـانـه دارد را

تمرین بکنید.

بـعد از ایـنکه بـا چـگونـگی مـواجـه شـدن بـا دسـتگاه فـلزیـاب بـا اهـداف مـختلف اشـناتـر شـدیـد بـه شـما تـوصـیه

مـيشـود کـه تـنظیمات تـعریـف شـده ای کـه در جـدول کـنار مـيبـینید را امـتحان بـکنید. در پـاسـخ در حـقیقت

شـــرایـــط شـــناســـایـــی مـــشخصی را بســـته بـــه حـــالـــتهای مـــوجـــود نـــشان خـــواهـــد داد. شـــما ســـریـــعاً مـــيتـــوانـــید

اولویتهای خودتان را به شکل تجربی تعیین بکنید.

برای تغییر پاسخ:

 دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه صوت یا همان Audio به کمک کلیدهای سمت چپ و راست بروید.

به کمک کلید پائین بر روی گزینه response بروید.

گزینه چپ و راست را فشار دهید تا همان response تغییر کرده به مقدار مطلوب شما برسد.

دکمه detect را فشار دهید تا از منو خارج شده به صفحهي detect یا همان جستجو بازگردید.

تــوجــه: اگــر شــما گــزیــنه pitch Hold را انــتخاب بــکنید در حــالــی کــه عــدد مــربــوط بــه تــنهــا را نــیز 1 تــنظیم

کـرده بـاشـید ایـن بـه شـما هـیچ کـمکی نـخواهـد کـرد یـعنی هـیچ اثـری بـر روی پـاسـخ صـوتـی هـدف نـخواهـد

داشت.
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normal حالت

یـک پـاسـخ صـوت نسـبتاً کـوتـاه مـانـند یـک beep تـولـید مـيکـند. مـعموالً تـوصـیه مـيشـود کـه بـرای حـالـتهـای

جســتجوی کــلی، شــرایــط کــلی از ایــن گــزیــنه اســتفاده شــود ایــن بــه شــما امــکان تــمایــز بیشــتر بــین شــرایــط

صــوتــی زمــین و هــمچنین هــدفــتان را مــيدهــد ولــی ایــن پــتانــسیل را نــیز دارد کــه اهــداف کــوچــک را کــه در

ناحیه ای که اجسام مختلف پاسخهای هدف موردنظر شما را ایجاد ميکنند را از دست بدهید.

حالت long یا طوالنی
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در حـــقیقت یکســـری پـــاســـخهـــای صـــوتـــی پـــیوســـته را تـــولـــید مـــيکـــند. ایـــن تـــنظیمات بـــرای پـــاســـخ بـــه اهـــداف

مــــختلفی کــــه نــــزدیــــک یــــکدیــــگر هســــتند مــــناســــب اســــت. تــــوصــــیه مــــيشــــود کــــه بــــرای کــــاربــــران حــــرفــــه ای کــــه

مــيتــوانــند بــه تــمایــز صــوتــی بــین اهــداف مــختلف را بــه خــوبــی احــساس مــيکــنند را از ایــن روش اســتفاده

گردد.

حـالـت طـوالنـی مـيتـوانـد کـم کـم بـرای مـبتدیـان نـیز مـورد اسـتفاده قـرار بـگیرد ولـی ایـن پـتانـسیل وجـود دارد

که دقت بیشتر و عمق بیشتری را بتوانیم جستجو بکنیم.

Smoth حالت یکنواخت یا

ایـن تـنظیمات مـشابـه حـالـت long یـعنی طـوالنـی در بـاال مـيبـاشـد کـه الـبته یکسـری فـیلترهـایـی را نـیز بـرای

پـــاســـخهـــای صـــوتـــی ایـــجاد شـــده در نـــظر گـــرفـــته شـــده اســـت. در حـــالـــت یـــکنواخـــت تـــغییرات پـــیچ بـــه حـــداقـــل

ميرسد که در نهایت به یک صوت پیوسته یکنواخت ایجاد ميگردد.

pitch Hold حالت

زمــانــی کــه حــالــت pitch hold انــتخاب شــود یــک ســیگنال بــا فــراز و فــرود از هــدف بــا یــک ســیگنال پــاســخ

پـیوسـته جـایـگزیـن مـيشـود. صـوت ایـجاد شـده در حـقیقت قـوی تـریـن سـیگنال ایـجاد شـده از هـدف خـواهـد

بود و تا زمانی که هدف جدید شناسایی نشود ادامه پیدا خواهد کرد.

سمت راست جدول

کشـد کـه سـیگنال هـدف افـت بـکند سـپس یـک فـاصـله ی زمـانـی صـوتـی در حـالـت نـرمـال تـا زمـانـی طـول مـي

انتهای فرآیند شناسایی بوجود خواهد آمد. به شکل سکوت.

کشــد کــه فــرآیــند جســتجو پــایــان یــابــد در ایــن حــالــت هــیچگونــه حــالــت طــوالنــی یــا long تــا زمــانــی طــول مــي

فضای خالی در انتهای جستجو باقی نخواهد ماند.

کشـد کـه فـرآیـند جسـتجو پـایـان یـابـد در ایـن حـالـت هـیج فـضای خـالـی حـالـت یـکنواخـت تـا زمـانـی طـول مـي

در انتهای فضای خالی بوجود نخواهد آورد.

حـالـت pitch hold مـوجـب تـغییرات حـد آسـتانـه بـه بـاالتـریـن صـوت پـیچ در نـظر گـرفـته شـده در طـول فـرآیـند

شناسایی، تولید شده است ميگردد.

یک فضای بدون صوت ممکن است بوجود بیاید.

89 

https://www.iranscaners.com/

https://www.iranscaners.com/


 
 

GP5000.IR 
 

 

Tone ID

مــنوی فــرعــی tone ID بــه شــما امــکان تــعریــف ایــن مــطلب را مــيدهــد کــه چــگونــه یــک tone صــوتــی بــدســت

کـــنید تـــغییر خـــواهـــد کـــرد. ایـــن حـــالـــت آمـــده در زمـــانـــی کـــه مـــشخصات اهـــداف مـــتفاوت را شـــناســـایـــی مـــي

تواند یک قالب کامالً کاربردی در شناسایی اهداف نزدیک به یکدیگر باشند. مي

!

شماره یا عدد مربوط به toneها

محدود 1، 2 و 4 یا حالت multi یا چند گانه

مقدار تعیین شده کارخانه حالت multi یا چندگانه

شـما مـيتـوانـید تـعیین بـکنید کـه چـه تـعداد پـاسـخ صـوتـی مـتفاوت را مـيخـواهـید شـناسـایـی بـکنید. در ایـن

حالت 4 گزینه وجود دارد:

1.حالت 1 که تمام اصوات تن یا تک صوت شناسایی ميشوند.

2.تمام صوتهای 2 تن یعنی حالت low یا high یعنی حالت ضعیف و قوی.

4. 4 حالت تن متفاوت که از محدوده خیلی کم تا از محدود خیلی باال وجود دارند شناسایی ميشوند.

حــــالــــت multi: یــــعنی پــــاســــخهــــای چــــند تــــن صــــوتــــی بــــرای ســــیگنالــــهای هــــدف مــــتفاوت نــــیز در نــــظر گــــرفــــته

ميشوند.

مـــقدار تـــعیین شـــده پـــیش فـــرض کـــارخـــانـــه حـــالـــت multi یـــا چـــندگـــانـــه اســـت کـــه بـــه شـــما امـــکان شـــناســـایـــی

پاسخهای چندگانه برای اهداف گوناگون را ميدهد.

:tone برای تغییرات عدد

دکمه منو را بزنید.

برای گزینه Audio به کمک کلیدهای چپ و راست بروید.

به کمک کلید پائین بر روی tone ID بروید.
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به کمک کلیدهای چپ و راست به درون کلیدهای tone ID وارد شوید.

به کمک دکمه پائین بر روی عدد مورد نظر مربوط به toneها بروید.

به کمک کلید چپ و راست عدد موردنظر tone خودتان را انتخاب بکنید.

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده و به صفحهي جستجو بازگردید.

اصوات یا صداها

محدوده حالت رسانایی یا حالت ferrous مقدار پیش فرض کارخانه حالت رسانایی

تـنظیمات اصـوات بـه شـما امـکان تـنظیم فـلزیـاب بـرای انـتشار یـک صـدا یـا پـاسـخ صـدایـی پـالـس بـر مـبنای

مـــشخصات فـــرو مـــغناطـــیس هـــدف یـــا مـــشخصات رســـانـــایـــی آنهـــا را مـــيدهـــد. بـــرای تســـت کـــردن گـــزیـــنه

مــوردنــظرتــان بــایــد ســیم پــیچ را بــر روی یــک یــا چــند هــدف بــا رســانــایــی و فــرو مــغناطــیسی مــتفاوت حــرکــت

بدهید.

تـوجـه بـکنید حـتی شـما مـيتـوانـید اصـوات را در زمـانـی کـه عـدد مـوردنـظر مـربـوط بـه تـنهـا روی یـک تـنظیم

شده باشد نیز تغییر بدهید. البته این اثری بر روی پاسخ هدف نخواهد داشت.

حالت رسانایی

زمـانـی کـه حـالـت رسـانـایـی انـتخاب شـود تـنهـای صـوتـی بـا تـوجـه بـه رسـانـایـی هـدف تـولـید مـيشـونـد یـعنی

بــردار افــقی کــه مــربــوط بــه پنجــره جســتجوی هــوشــمند اســت یــا عــدد دوم در صــفحهي دیــجیتال دوتــا شــکل

یکی مربوط به رسانایی دومينیز مربوط به رسانایی برای حالت دو تن و چهار تن.

!
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یــک ســیگنال پــیچ دار شــده قــوی در حــقیقت نــشان دهــنده یــک جــسم رســانــای نســبتاً بــزرگ بــا یــک عــالمــت

مـشخصه مـربـوط بـه هـدفـی اسـت کـه در نـزدیـکی سـمت راسـت پنجـره جسـتجوی اتـومـاتـیک یـا نـزدیـکی عـدد

CO که معادل 50 است نمایش داده ميشود.

یـک سـیگنال پـیچ شـده ضـعیف در حـقیقت یـک هـدف کـوچـک بـا رسـانـایـی ضـعیف را نـشان مـيدهـد در ایـن

حـالـت عـالمـت مـربـوط بـه هـدف در نـزدیـکی سـمت چـپ پنجـره جسـتجوی هـوشـمند یـا نـزدیـک عـدد CO مـعادل

1 نمایش داده ميشود.

نـکته: حـالـت رسـانـایـی مـعموالً بـرای افـرادی کـه بـه دنـبال شـکار سـکههـای مـيبـاشـند تـرجـیح داده مـيشـونـد.

در حـــالـــی کـــه زمـــانـــی کـــه بـــه دنـــبال جســـتجوی اهـــدافـــی مـــانـــند طـــال، مـــس و یـــا ســـکههـــای نـــقره ای بـــاشـــید

اســتفاده از ایــن حــالــت بــه شــما پــاســخ ســیگنال قــوی را در مــقایــسه بــا اهــداف بــا رســانــایــی کــمتر مــانــند

فویلها یا دربهای نوشابه خواهد داد.

در حالت فرو مغناطیس

انــــتخاب حــــالــــت ferrous مــــوجــــب حــــالــــت ایــــجاد اصــــواتــــی بــــا تــــوجــــه بــــه مــــشخصات فــــرو مــــغناطــــیس هــــدف

ميشود. بردار عمودی پنجیره جستجوی هوشمند یا عدد اولی در صفحهي دیجیتال.

یــک صــوت بــسیار ضــعیف blaat نــشان دهــنده یــک جــسم بــا مــشخصه ی فــرو مــغناطــیس بــاالســت کــه در

پــائــین پنجــره جســتجوی هــوشــمند نــیز نــمایــش داده شــده و دارای عــدد FE بــاالیــی مــيبــاشــد. یــک صــدای

Squeak پــیچ شــده قــوی یــعنی یــک صــدای وز وز پــیچ شــده خــیلی قــوی نــیز یــک هــدف فــرو مــغناطــیس را

نشان ميدهد  که در باالی پنجره جستجوی هوشمند قرار گرفته و دارای عدد FE کم خواهد بود.
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نـکته: گـزیـنه فـرو مـغناطـیس Ferrous اغـلب بـرای گـنجینههـا و جـواهـراتـی کـه مـناسـب اسـت تـشخیص داده

مـــيشـــود هـــمچنین بـــرای اهـــداف فـــرو مـــغناطـــیس Ferrous بـــا رســـانـــایـــی مـــتوســـط یـــا مـــیانـــگین نـــیز پـــاســـخ

صوتی پیچ شده قوی تری تولید خواهد شد.

اگــر شــما عــملیات جســتجو را در حــالــت quick mask انــجام مــيدهــید اســتفاده از گــزیــنه فــرو مــغناطــیس

Ferrous  بــرای شــما مــناســب خــواهــد بــود. شــانــس کــميبــرای اهــداف فــرو مــغناطــیس Ferrous قــوی در

جهت ایجاد سیگنال با تن باال به واسطه مقایسه مشخصه ی رسانایی زیاد اهداف دیگر خواهد بود.

برای تغییر صوت

دکمه منو را فشار دهید.

بر روی گزینه Audio بروید.

به کمک دکمه پائینی مکان نما گزینه tone ID را انتخاب بکنید.

های چپ و راست وارد منوی فرعی tone ID شوید. به کمک دکمه

بر روی گزینه Sound بروید.

Ferrous یـــا هـــمان صـــوت را بـــه مـــقادیـــر فـــرو مـــغناطـــیس sound بـــه کـــمک دکـــمههـــای چـــپ و راســـت مـــقدار

تغییر دهید.

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده و به صفحهي حالت جستجو اصلی بازگردید.
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Variability تغییر پذیر یا

محدوده 1 تا 30

مقدار تعیین شده کارخانه: 25

مـــشخصه ی Variability یـــا مـــتغیر امـــکان کـــنترل ایـــنکه چـــه مـــقدار پـــیچ صـــوتـــی بـــا تـــوجـــه بـــه مـــشخصات

هدف تغییر بکند را فراهم ميکند.

تـــنظیمات Variability بـــاال یـــعنی تـــنظیمات تـــغییرات بـــاال منجـــر بـــه تـــغییرات مـــاکـــزیـــمم پـــیچ بـــرای ســـیگنال

صوتی به دست آمده از این هدف تا هدف دیگر ميگردد.

Variability بــاال مــيتــوانــد در شــناســایــی اهــدافــی کــه در نــزدیــکی یــکدیــگر قــرار دارد نــیز اســتفاده شــود

ولــــی تــــوصــــیه مــــيشــــود کــــه در زمــــانــــی کــــه از الــــگوی تــــمایــــزی پــــیچیده یــــا complex یــــا تــــرکــــیبی اســــتفاده

ميکنید نیز از این گزینه بهره ببرید.

!

تـــــنظیمات Variability کـــــم مـــــوجـــــب مـــــينـــــیمم تـــــغییرات پـــــیچ از ایـــــن هـــــدف تـــــا هـــــدف دیـــــگر مـــــيگـــــردد. بـــــا

تـــنظیمات Variability کـــم اطـــالعـــات هـــدف بـــه شـــکل تـــرکـــیبی بـــه دســـت مـــيآیـــند ولـــی پـــاســـخ هـــدف بـــسیار

پـایـدارتـر خـواهـد بـود. ایـن حـالـت بـرای کـاربـران جـدیـد کـه از فـلزیـابـهای چـند صـدایـی اسـتفاده مـيکـنند یـا

زمـــانـــی کـــه شـــما از یـــک الـــگوی تـــمایـــزی مـــربـــوط بـــه تـــمام فـــلزات یـــا All metal اســـتفاده مـــيکـــنید تـــوصـــیه

ميگردد.
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:Variability برای تنظیم

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه Audio یا صوت بروید.

بر روی Tone ID بروید.

های چپ و راست به منوی فرعی مربوط به حد آستانه بروید. به کمک دکمه

بر روی گزینه Variability بروید.

به کمک دکمههای چپ و راست مقدار تنظیمات Variability را مشخص بکنید.

دکمه detect برای خارج شدن از منو و رفنت به صفحهي اصلی جستجو را بزنید.

تـوجـه: حـتی اگـر شـما تـنظیمات Variability را در زمـانـی کـه شـماره مـربـوط بـه تـنهـا را در یـک قـرار داده

اید نیز انجام دهید این حالت هیچگونه اثری بر روی پاسخ صوتی هدف نخواهد گذاشت.

Limitها یا محدودهها

محدوده 1 تا 30

مقدار تعیین شده کارخانه: 30

گـــزیـــنه limit یـــا محـــدودیـــت بـــه شـــما امـــکان تـــنظیم مـــاکـــزیـــمم پـــیچ صـــوتـــی بـــرای تـــمام تـــنهـــای ایـــجاد شـــده

تـــوســـط اصـــوات tone ID را در حـــالـــتهای فـــرو مـــغناطـــیس Ferrous رســـانـــایـــی نـــیز مـــيدهـــد. Limit تـــنها

زمانی در دسترس است که عدد مربوط به تنها در حالت multi یعنی چندگانه تعیین شده باشد.

زمـانـی کـه limit در مـقدار زیـاد تـنظیم بـکنید بـه دسـتگاه فـلزیـاب شـما امـکان ایـجاد سـیگنالـهای هـدف پـیچ

شده بسیار قوی را همراه با سیگنالهای پیچ شده ضعیف ميدهد.
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حــال اگــر تــنظیمات limit را کــم انــتخاب بــکنید بــه دســتگاه شــما امــکان تــولــید ســیگنالــهای هــدف پــیچ شــده

ضعیف داده ميشود.

!

کـند کـه تـنظیمات مـربـوط بـه حـالـت limit را بـرای کـنترل بـاالتـریـن مـقدار تـنهـایـی کـه Minelab تـوصـیه مـي

شـنیدن آنهـا بـرایـتان راحـت اسـت اسـتفاده بـکنید. بـه کـمک اهـداف بـا رسـانـایـی بـاال مـانـند سـکههـای نـقره

ای بزرگ ميتواند تنظیمات مربوط به این limit را تست بکند.

limit برای تنظیمات

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه Audio یا صوت بروید.

بر روی گزینه Tone ID بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست بر روی منوی فرعی مربوط به tone ID بروید.

بر روی گزینه limit بروید.

های چپ و راست مقدار آنرا را تغییر دهید. به کمک دکمه

دکمه detect را بزنید تا از منو خارج شده و به صفحهي اصلی بازگردید.

حد آستانه پیچ

محدوده 1 تا 30
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مقدار تعیین شده کارخانه: 15

گــردد. حــال اگــر مــقدار حــد آســتانــه پــیچ تــغییر حــد آســتانــه پــیچ مــوجــب تــغییرات در پــیچ آســتانــه تــولــیدی مــي

بـاال انـتخاب شـود کـه الـبته اغـلب بـرای افـراد مـختلف بـرای شـنیدن مـناسـب تـر تـرجـیح داده مـيشـود. گـزیـنه

دیـــگر نـــیز انـــتخاب پـــیچ در مـــقدار پـــائـــین یـــا کـــم مـــيبـــاشـــد کـــه بـــرای افـــرادی کـــه مـــشکالت شـــنوایـــی دارنـــد

مناسب خواهد بود.

!

تنظیم پیچ حد آستانه

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه Audio یا صوت بروید.

بر روی گزینه Threshold Pitch یا همان حد آستانه پیچ بروید.

گزینه چپ و راست را برای تغییر حد آستانه پیچ بزنید.

گزینه detect را برای خارج شدن از منو و بازگشنت به حالت شناسایی فشار دهید.

منوی حرفه ای

مـــنوی حـــرفـــه ای شـــامـــل یکســـری تـــنظیمات و تـــوابـــع پیشـــرفـــته تـــر در دســـتگاه فـــلزیـــاب E-Trac مـــيبـــاشـــد.

تـنظیمات و تـوابـع مـوجـود در مـنوی حـرفـه ای بـه شـما امـکان اسـتفاده مـناسـب تـر از دسـتگاه فـلزیـابـتان را

مـيدهـد لـذا minelab بـه شـما تـوصـیه مـيکـند کـه قـبل از ایـنکه بـا ایـن مـنو کـار بـکنید بـا سـایـر تـنظیمات و

همچنین توابع دستگاه به خوبی آشنا شوید.

97 

https://www.iranscaners.com/

https://www.iranscaners.com/


 
 

GP5000.IR 
 

 

!

گزینه بازیابی عمیق و بازیابی سریع

بــازیــابــی عــمیق و بــازیــابــی ســریــع بــه شــما انــتخاب راهــی بــرای کــار در فــرآیــند تــعیین الــگوهــای تــمایــزی را

مـــيدهـــند. تـــنظیمات بـــازیـــابـــی یـــا Recovery در حـــقیقت هـــم اصـــوات ایـــجاد شـــده تـــوســـط فـــلزیـــاب و هـــم

های نمایشی برای مشخصات هدف مورد نظر شما را تحت تأثیر قرار ميدهد. پاسخ

Recovery Deep بازیابی عمیق یا

دو حالت خاموش و روشن مقدار پیش فرض شده کارخانه نیز خاموش است.

ایــن تــنظیم تــنها ســیگنالــهای ضــعیف مــربــوط بــه اهــداف را تــحت تــأثــیر قــرار داده و شــناســایــی اهــداف در

عــمق بیشــتر را تــقویــت مــيکــند. ایــن تــنظیمات بــایــد در نــواحــی بــا نــوســانــات نســبتاً ضــعیف یــا نــواحــی کــه

امــکان وجــود اهــداف در عــمق بیشــتر انــتظار مــيرود اســتفاده شــود. در ایــن حــالــت ســیگنالــهای قــوی تــحت

گیرند. تأثیر قرار نمي

در تـنظیمات عـمیق یـک عـکس الـعمل نسـبتاً کـند در بـرابـر سـیگنالهـای هـدف و Target ID ایـجاد شـده بـه

آید. گیرد بوجود مي واسطه وجود فیلترینگ که در فرآیند تعیین مشخصات هدف مورد استفاده قرار مي

برای روشن کردن حالت بازیابی عمیق

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه مربوط به گزینه حرفه ای بروید.

بر روی گزینه Recovery Deep یا بازیابی در عمق رفته.

های چپ و راست حالت بازیابی در عمق را خاموش یا روشن بکنید. به کمک دکمه

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده به صفحهي جستجو اصلی بازگردید.

98 

https://www.iranscaners.com/

https://www.iranscaners.com/


 
 

GP5000.IR 
 

 

بازیابی سریع

دو حالت دارد: حالت خاموش، حالت روشن

مقدار پیش تنظیم کارخانه: حالت خاموش است.

بـا انـتخاب ایـن تـنظیمات فـلزیـاب شـما عـکس الـعمل سـریـع تـری در بـرابـر سـیگنالـهای هـدف خـواهـد داشـت

ولـــی مـــشخصات الـــگوی تـــمایـــزی یـــا Target ID مـــمکن اســـت انـــدکـــی تـــغییرات را داشـــته بـــاشـــد. بـــه کـــمک

حــــالــــت ســــریــــع در نــــواحــــی کــــه اجــــسام مــــورد نــــظر شــــما حــــتماً در زیــــر خــــاک قــــرار دارنــــد مــــيتــــوانــــید هــــدف

موردنظر خودتان را در برابر سایر اهداف نامطلوبتان مجزا بکنید.

مــثالً اگــر دو هــدف خــیلی نــزدیــک وجــود دارد کــه مــمکن اســت آنــها را یــک هــدف شــناســایــی بــکنید. فــرآیــند

فـــیلتریـــنگ کـــه مـــعموالً در زمـــان عـــدم فـــعال بـــودن حـــالـــت بـــازیـــابـــی ســـریـــع اســـتفاده مـــيشـــود مـــوجـــب ایـــجاد

تغییرات ناخواسته ای در Target IDها با توجه به شکل زیر ميگردد.

!

حــال اگــر حــالــت بــازیــابــی ســریــع روشــن بــاشــد فــیلتریــنگ مــعمول از مــدار خــارج شــده و در نــتیجه مــيتــوانــد

ID یـا مـشخصه ی شـناسـایـی دقـیق تـری بـرای هـدف دوم بـه واسـطه کـاهـش تـداخـل یـا تـرکـیب سـیگنالـهای

اهداف ایجاد بکند. البته با حذف فیلترینگ Target IDها ممکن است اندکی دچار تغییر شوند .

!
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در مـثال نـشان داده شـده بـه کـمک بـازیـابـی سـریـع مـيتـوانـید دو ID هـدف مجـزا در هـر جهـت ایـجاد بـکنید

در حـــالـــیکه زمـــانـــی کـــه حـــالـــت بـــازیـــابـــی ســـریـــع غـــیرفـــعال بـــاشـــد ID ایـــجاد شـــده نـــیز بـــسیار مـــتغیر بـــوده و

نميتوان دقیقاً تشخیص داد مربوط به کدام هدف است.

Trash بـه شـما تـوصـیه مـيکـند کـه گـزیـنه بـازیـابـی صـحیح را زمـانـی فـعال بـکنید کـه حـالـت minelab :تـوجـه

های محیط در حالت high یعنی باالترین مقدار تعیین شده باشد. Density یا چگالی آشغال

برای روشن ترکردن حالت بازیابی سریع یا خاموش کردن آن:

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه مربوط به منوی حرفه ای بروید.

بر روی گزینه recover fast یا بازیابی سریع بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست مکان نما آنرا به حالت فعال یا غیرفعال درآورید.

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده به صفحهي اصلی بازگردید.

Trash Density یا محدوده آشغال

یا گزینهها حالت پائین حالت زیاد یا باال

مقدار پیش فرض کارخانه: حالت کم

تـــنظیمات مـــربـــوط بـــه Trash Density در حـــقیقت شـــما را قـــادر مـــيســـازد تـــا الـــگوی تـــمایـــزی ایـــجاد شـــده

بتًا بـــرای فـــلزیـــابـــتان را در نـــاحـــیه ای کـــه زمـــینی بـــا مـــشخصات مـــعدنـــی مـــتغیر دارد یـــا ایـــنکه مـــقادیـــر نســـ

باالیی اجسام فرو مغناطیس نامطلوب در آن ناحیه وجود دارد به شکل مناسب تر بهینه بکنید.

زمـانـی کـه الـگوی تـمایـزی بـر روی حـالـت تـمام فـلزات یـا All Metal تـنظیم شـده بـاشـد تـنظیمات مـربـوط بـه

حالت Trash Density اثری نخواهد داشت.

زمــانــی کــه الــگوی تــمایــزی نــواحــی ســیاه ایــجاد شــده تــوســط دســتگاه را حــذف بــکند یــا رد بــکند در حــقیقت

نـتایـج شـناسـایـی مـتفاوتـی بـا تـوجـه بـه چـگالـی Trash Density تـعیین شـده بـدسـت خـواهـد آمـد. تـنظیمات

Trash Density در حـقیقت پـاسـخ صـوتـی هـدف را تـحت تـأثـیر قـرا رنـميدهـد. حـالـت کـم Trash Density

زمـــانـــی تـــوصـــیه مـــيشـــود کـــه شـــما در نـــواحـــی زمـــینهـــای بـــا مـــواد مـــعدنـــی پـــائـــین یـــا مـــقادیـــر ذرات یـــا مـــواد

ناخواسته فرو مغناطیس مواجه هستید.
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حــالــت high یــا زیــاد Trash Density زمــانــی تــوصــیه مــيشــود کــه شــما زمــینهــایــی بــا خــاصــیت مــعدنــی

بــسیار مــتغیر داریــد یــا مــقادیــر قــابــل تــوجــهی از اجــسام فــرو مــغناطــیس یــا حــالــت خــردههــای آهــن در آن

ناحیه وجود دارد.

جدول پائین صفحه

Trash Density مشخصات عملکردی

تنظیمات حالت low یا کم

در تـنظیمات حـالـت low یـا کـم دسـتگاه فـلزیـاب شـما در حـقیقت بـه دنـبال اهـدافـی بـا سـیگنالـهای قـوی تـر

در طول فرایند شناسایی بوده و شناساگر نیز Target IDهای پایدارتری را نشان ميدهد،

مــثالً زمــانــی کــه یــک ســکه در کــنار یــک مــیخ قــرار دارد و شــما از Disc.Pattern نــیز اســتفاده مــيکــنید کــه

کـــند فـــلزیـــاب شـــما در ایـــن حـــالـــت بـــر روی هـــدفـــی بـــا قـــویـــتریـــن ســـکههـــا را تـــأیـــید کـــرده و مـــیخهـــا را رد مـــي

target ID سـیگنال قـفل خـواهـد کـرد. اگـر سـکه در حـقیقت پـاسـخ سـیگنال قـوی تـر را قـبول بـکند در نـتیجه

مربوط به آن سکه در انتهای فرآیند شناسایی نمایش داده خواهد شد.

!

اگــر مــیخ ســیگنال قــوی تــری ایــجاد بــکند در نــتیجه فــلزیــاب شــما در انــتهای فــرآیــند جســتجو بــا یــک نــاحــیه

خـالـی مـواجـه خـواهـد شـد و Target ID بـه واسـطه ایـنکه مـیخ تـوسـط Disc pattern شـما رد شـده اسـت بـه

روز نخواهد شد یعنی تغییر نخواهد کرد.

!
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تــوصــیه مــيشــود کــه از حــالــت low یــا کــم در نــواحــی بــا زبــالــه یــا Trashهــای کــمتر اســتفاده بــکنیم. الــبته

تــوصــیه نــميشــود کــه از حــالــت low در نــواحــی کــه اهــداف بــه شــکل مــناســبی تــوســط ســیگنالهــای قــوی کــه

از اجـسام فـرومـغناطـیس سـاطـع مـيشـود یـا از مـواد مـعدنـی کـه در زمـین قـرار دارنـد بـوجـود بـیایـند پـوشـش

داده شـــــونـــــد اســـــتفاده بـــــکنیم. یـــــعنی تـــــوصـــــیه نـــــميشـــــود از حـــــالـــــت low در نـــــواحـــــی کـــــه اهـــــداف تـــــوســـــط

سـیگنالـهای قـوی نـاشـی از اجـسام فـرو مـغناطـیس یـا مـواد مـعدنـی زمـینی پـوشـش داده مـيشـونـد اسـتفاده

کنیم.

Trash Density حـالـت low یـعنی کـم بـه شـما امـکان ایـجاد الـگوهـای تـمایـزی بـسیار بـاریـک بـرای اهـداف

خـــاص را مـــيدهـــد بـــه گـــونـــه ای کـــه Target ID ایـــن حـــالـــت خـــیلی پـــایـــدارتـــر از نـــمونـــه ای اســـت کـــه بـــرای

گیریم. Trash Density حالت high در نظر مي

high حالت

در تـــنظیمات حـــالـــت high یـــعنی حـــالـــت زیـــاد دســـتگاه فـــلزیـــاب بـــه دنـــبال ســـیگنال بـــدســـت آمـــده از بهـــتریـــن

هــدف تــأیــید شــده در طــول فــرایــند شــناســایــی بــوده اســت و ســپس پــایــدارتــریــن target ID بــدســت آمــده را

نــمایــش مــيدهــد. تــنظیمات حــالــت High یــعنی زیــاد بــه شــما امــکان شــناســایــی اهــداف تــأیــید شــده را در

حــــضور اجــــسام فــــرو مــــغناطــــیس یــــا زمــــینهــــای بــــا مــــواد مــــعدنــــی زیــــاد یــــا از مــــیان چــــندیــــن هــــدف رد شــــده

ميدهد.

مـثالً: زمـانـی کـه یـک سـکه در کـنار یـک مـیخ و شـما از یـک disc pattern اسـتفاده مـيکـنید کـه سـکههـا را

کــند فــلزیــاب شــما در ایــن حــالــت بــر روی ســکه قــفل شــده و Target ID نــیز بــرای تــأیــید و مــیخهــا را رد مــي

آن ســکه نــیز در انــتهای فــرآیــند جســتجو نــمایــش داده مــيشــود. اگــر مــیخ در حــقیقت پــاســخ ســیگنال قــوی
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تـری ایـجاد بـکند فـلزیـاب در انـتهای فـرآیـند شـناسـایـی بـا مـحیط خـالـی یـا فـضای خـالـی مـواجـه نـخواهـد شـد

و Target ID برای سکه در انتهای فرآیند شناسایی نمایش داده خواهد شد.

تـوصـیه مـيشـود کـه حـالـت high یـعنی زیـاد را در نـواحـی بـا وجـود زبـالـههـای زیـاد یـا نـواحـی کـه اهـداف بـه

واسطه وجود مواد فرو مغناطیس یا مواد معدنی زیاد وصل شده یا پوشیده ميشوند استفاده بکنیم.

در زمـانـی کـه تـنظیمات high یـا بـاال یـا زیـاد را بـرای Trash Density در نـظر بـگیریـد target ID بـسیار

نـاپـایـدار مـيشـود در نـتیجه تـعداد عـدد بیشـتری بـرای Target ID نـیاز اسـت تـا بـتوان یـک هـدف خـاص را

رد کرد.

تـنظیم Trash Density  در مـقدار زیـاد یـا high مـيتـوانـد بـا نـوسـانـات سـریـع تـری هـمراه بـاشـد بـه گـونـه

ای کــه بــرای اســتفاده در طــول مــسابــقات جســتجوی فــلزات و در نــواحــی کــه ســرعــت پــوشــش زمــین بــسیار

مهم باشد ميتوانیم از آنها استفاده بکنیم.

برای قرار دادن حالت Trash Density  در دو حالت low یا high یعنی کم و زیاد باید:

دکمه منو را بزنید.

 بر روی گزینه مربوط به منوی حرفه ای بروید.

بر روی گزینه Trash Density بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست مقدار Trash Density در حالت low یا high بگذارید.

دکمه detect را برای خارج شدن از منو و رفنت به صفحهي اصلی شناسایی فشار دهید.

زمین

دو حالت طبیعی و مشکل دارد

مقدار حالت پیش فرض کارخانه: حالت مشکل است.

تــنظیمات زمــین در حــقیقت روشــی کــه فــلزیــاب بــه مــواد مــعدنــی خــاک جــواب مــيدهــد را مــشخص مــيکــند.

تـنظیمات صـحیح زمـین بـرای شـرایـط شـناسـایـی شـما مـوجـب کـاهـش سـیگنالـهای غـلط بـدسـت آمـده از خـاک

و بهبود Target ID ميگردد.

انـتخاب تـنظیمات مـناسـب بـرای گـزیـنه زمـین مـوجـب بهـبود عـملکرد شـاخـص عـمق بـرای آن نـوع خـاکهـایـی

گـــردد کـــه در بـــرخـــی مـــوارد تـــنظیمات حـــالـــت خـــنثی کـــافـــی بـــوده و بهـــتریـــن نـــتایـــج تـــشخیص را بـــرای مـــا مـــي

103 

https://www.iranscaners.com/

https://www.iranscaners.com/


 
 

GP5000.IR 
 

 

فـراهـم مـيکـند الـبته هـمراه مـختلف خـاکهـا بـا تـنظیمات گـونـاگـون نـیز بـایـد در نـظر گـرفـته شـود. بـخصوص

زمـانـی کـه شـرایـط خـاک مـوجـب ایـجاد حـالـتی در جهـت کـاهـش سـطح حـساسـیت در هـر دو حـالـت دسـتی و

اتوماتیک ميگردد.

هــمچنین انــواع مــختلفی خــاکهــایــی وجــود دارد کــه تــغییرات زمــینه گــزیــنه ground یــا زمــین در آنهــا اثــر

خـــاصـــی نـــخواهـــد داشـــت. در ایـــن حـــالـــت مـــيتـــوان از دو تـــا حـــالـــت خـــنثی یـــعنی حـــالـــت طـــبیعی و حـــالـــت

difficult یعنی حالت سخت استفاده کرد.

حـــالـــت خـــنثی یـــا neutral هـــمواره در زمـــانـــی کـــه شـــما فـــرایـــند کـــاوش را در زمـــینهـــای ســـاحـــلی کـــنار دریـــا

انـجام مـيدهـید بـایـد اسـتفاده شـود، ولـی در زمـانـی کـه مـاسـههـای کـنار سـاحـل را بـا مـواد مـعدنـی مخـلوط

هســتند مــانــند مــاســههــای ســیاه بــایــد انــدکــی تجــربــه نــیز بــرای کــار بــا ایــن سیســتم بــه کــار گــرفــت. یــکی از

راهــهای مــناســب بــرای تــعیین نــوع زمــینی کــه شــما در حــال جســتجو در آن هســتید مــانــیتور کــردن شــرایــط

حساسیت اتوماتیک است.

بـه طـور کـلی نـوع خـاکهـای خـنثی مـوجـب مـيشـود کـه فـلزیـاب سـطوح اتـومـاتـیک بیشـتری را یـعنی بـاالتـری

را بـرای راه انـدازی نـیاز داشـته بـاشـد و از سـوی دیـگر در زمـانـی کـه خـاکـهای بـا مـواد مـغناطـیسی بـاال یـا

مـواد مـعدنـی زیـاد داشـته بـاشـیم انـتخاب گـزیـنه difficult یـعنی سـخت مـوجـب مـيشـود کـه فـلزیـاب سـطح

حساسیت را کاهش دهد.

بـرای تـعیین تـنظیمات زمـین یـک نـاحـیه بـدون وجـود جـسم خـارجـی یـا هـدف را انـتخاب بـکنید سـپس دسـتگاه

را در حـالـت تـأیـید تـمام فـلزات یـا تـأیـید All metal بـه کـمک صـفحهي Quick Mask یـا پـاک کـردن الـگوی

تمایزی قرار دهید.

بــه صــفحهي تــنظیم حــساســیت دســتی رفــته و شــروع بــه جســتجوی نــاحــیه مــورد نــظر خــاک زیــر ســیم پــیچ

کنیم. کرده تا زمانی که یک هدفی را شناسایی مي

در هــمین زمــان بــه تــدریــج مــیزان حــساســیت نــیز افــزایــش دهــید تــا زمــانــی کــه فــلزیــاب شــناســایــی خــاک را

انــجام داده و در ایــن حــالــت بــه ایــن مــقدار حــساســیت خــاص تــوجــه بــکنید، هــمچنین مــقدار target ID کــه

در این حالت از خاک بدست ميآید را نیز مدنظر قرار دهید.
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تـنظیمات گـزیـنه grand یـا زمـین را بـه حـالـت difficult یـا سـخت تـغییر داده و عـملکرد بـاال را دوبـاره تـکرار

آیـد نـیز مـدنـظر قـرار بـکنید. تـوجـه بـکنید کـه مـقدار حـساسـیت و هـمچنین target ID جـدیـدی کـه بـدسـت مـي

دهید.

تــنظیمات مــربــوط بــه حــالــت grand را انــتخاب بــکنید بــه گــونــه ای کــه بــه شــما امــکان اســتفاده از بــاالتــریــن

مـیزان حـساسـیت را داده و مـشخصه ی target ID خـاک را نـیز در نـاحـیه ای کـه بـه راحـتی بـتوان تـوسـط

الگوی تمایزی مورد نظر شما آن ناحیه را پوشش داد را نیز توجه کند.

تـوجـه: بـایـد دقـیقاً درک بـکنید کـه مـقدار تـعیین شـده تـوسـط تسـت بـاال مـاکـزیـمم مـقدار قـابـل اسـتفاده بـوده و

ضــرورتــاً چــیزی نــميبــاشــد کــه رســیدن بــه target ID کــامــالً دقــیق را تــأیــید بــکند یــا اطــمینان کــافــی بــرای

رسـیدن بـه ایـن مـقدار را فـراهـم بـکنید. حـساسـیت تـوصـیه شـده یـا پـیشنهاد شـده از طـرف دسـتگاه نـیز بـه

عنوان یک راهنمایی در زمینه تنظیمات حساسیت دستی ميتواند در نظر گرفته شود.

بــــدون در نــــظر گــــرفــــنت تــــنظیمات grand یــــا تــــنظیمات مــــنوی زمــــین پــــایــــداری target ID بــــخصوص اعــــداد

مـربـوط بـه مـشخصه ی FE فـرو مـغناطـیس اثـر مـنفی خـواهـند داشـت، اگـر حـساسـیت در مـقدار خـیلی زیـاد

تـنظیم شـده بـاشـد. حـساسـیت اتـومـاتـیک گـزیـنه ای اسـت کـه بیشـتر تـرجـیح داده مـيشـود بـخصوص بـرای

اسـتفاده در خـشکی چـرا کـه امـکان مـانـیتور کـردن پـیوسـته شـرایـط خـاک و انـتخاب یـک شـرایـط حـساسـیت

مــناســب کــه بــه مــا حــد آســتانــه نســبتاً پــایــداری را بــدهــد و هــمچنین Target ID بــدســت آمــده نــیز شــرایــط

مناسبی را داشته باشد را خواهد داد.

حذف نویز

محدوده 1 تا 11

مقدار تعیین شده کارخانه: 6

حذف نویز دستی

تـــنظیمات حـــذف نـــویـــز بـــه شـــما امـــکان انـــتخاب حـــالـــت دســـتی و گـــوش دادن بـــه هـــر کـــدام از کـــانـــالـــها بـــرای

حداقل تداخل موجود را ميدهد.
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!

برای تنظیم حالت دستی حذف نویز:

اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه اهــداف بــزرگ یــا مــنابــع قــابــل تــوجــهی از امــواج الــکترو مــغناطــیس در نــزدیــکی

سیسـتم شـما نیسـتند سـپس فـلزیـاب بـه فـاصـله ی 30 سـانـتی مـتری بـاالی سـطح زمـین نـگه داریـد بـا تـوجـه

به شکل زیر.

!

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه مربوط به تنظیمات منوی حرفه ای بروید.

بر روی گزینه حذف نویز بروید با توجه به کلید پائین 4 کلید مکان نما.

هـــمچنان فـــلزیـــاب را در فـــاصـــله ی 30 ســـانـــتی مـــتری بـــاالی ســـطح زمـــین نـــگه داشـــته و کـــامـــالً بـــی حـــرکـــت

بـــمانـــید. دکـــمههـــای مـــکان یـــابـــی چـــپ و راســـت را بـــرای انـــتخاب حـــالـــت کـــانـــال مـــوردنـــظرتـــان بـــزنـــید، مـــتوقـــف

شـویـد و بـه تـداخـالت صـوتـی بـه دسـت آمـده از فـلزیـابـتان گـوش بـدهـید تـا زمـانـی کـه بـتوانـید تـنظیمات الزم

برای حذفیات کانال حذف نویز را انجام دهید.

زمـانـی کـه کـانـال مـورد نـظر بـا حـداقـل تـداخـل بـدسـت آمـد دکـمه detect را بـزنـید تـا اطـالعـات ذخـیره شـده و

از ایــــن مــــنو خــــارج شــــده و فــــرایــــند جســــتجو را ادامــــه دهــــید، زمــــانــــی کــــه یــــک کــــانــــال انــــتخاب شــــود اغــــلب

های صوتی به منابع الکترو مغناطیس حذف ميشوند. پاسخ
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نـــکته: حـــذف نـــویـــز بـــه شـــکل دســـتی بـــرای رقـــابـــتهـــای انـــجام شـــده در جهـــت جســـتجوی زمـــین، زمـــانـــی کـــه

کــنند مــورد اســتفاده اســت. در ایــن حــالــت هــر دســتگاه چــندیــن دســتگاه فــلزیــاب نــزدیــک بــه یــکدیــگر کــار مــي

کــــند در نــــتیجه تــــداخــــل بــــین مــــيتــــوانــــد بــــه گــــونــــه ای تــــنظیم شــــود کــــه بــــر روی کــــانــــالــــهای مــــتفاوتــــی کــــار مــــي

دستگاههای فلزیاب حذف ميشود در این حالت بهترین گزینه انتخاب کانال به شکل دستی است.

منوی اولویت

مــنوی Preferences یــا اولــویــت بــه شــما امــکان تــغییرات نــمایــش مــقادیــر مــختلف در صــفحات detect یــا

timeout ،contrast هـمان صـفحات شـناسـایـی دسـتگاه فـلزیـاب را بـه کـمک تـنظیمات مـشخصاتـی مـانـند

یــــا زمــــان نــــمایــــش و هــــمچنین ایــــن حــــساســــیت را نــــشان مــــيدهــــد. هــــمچنین ایــــن سیســــتم بــــه شــــما امــــکان

Master کــلی یــا reset مــتفاوت و انــجام عــملکرد pinpoint انــتخاب مــد هــدف گــیری مــختلف، مــتفاوت یــا

Reset را ميدهد.

!

Contrast

محدود 1 تا 30

مقدار پیش فرض: 15

تــنظیمات contrast بــه شــما امــکان تــنظیم ســطح LCD ،contrast بــرای بهــتریــن حــالــت را بــه شــما بــرای

شـرایـط جـاری مـيدهـد. LCD مـمکن اسـت در فـضاهـای روشـن یـا در شـرایـطی کـه نـور بـیش از حـد بـاشـد

به سختی دیده شود.

:contrast برای تنظیمات

دکمه منو را بزنید.

به کمک کلیدهای مکان نما روی گزینه Preferences یا اولویت بروید.
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بر روی گزینه contrast به کمک کلید مکان نما به پائین بروید.

به کمک کلید چپ و راست تنظیمات را تغییر دهید.

به کمک دکمه detect ميتوانید از این منو خارج شده و عملیات جستجو خودتان را ادامه دهید.

مد Pinpoint یا مد نشانه گیری

محدود از حالت نرمال تا حالت سایز بندی

مقدار پیش فرض کارخانه: حالت نرمال است.

دو مد pinpoint مختلف یعنی حالت سایز بندی وجود دارد.

حالت نرمال

بـــعد از فـــعال ســـازی کـــردن حـــالـــت pinpoint اولـــین حـــرکـــت ســـیم پـــیچ شـــما روی هـــدف مـــوجـــب ایـــجاد یـــک

گردد. پاسخ صوتی قوی مي

!

در هـر حـرکـت دوبـاره نـقطه صـفر یـا خـط پـایـه مـربـوط بـه پـاسـخ صـوتـی در یـک سـطح جـدیـد تـنظیم مـيشـود

کـــمتر از مـــاکـــزیـــمم مـــقدار ســـیگنال قـــبلی خـــواهـــد بـــود. حـــساســـیت نـــیز در ایـــن حـــالـــت تـــنظیم مـــيشـــود ایـــن

تــنظیمات مــوجــب مــيشــونــد کــه پــاســخ صــوتــی بــه انــدازه کــافــی بــاریــک یــا محــدود گــردد ولــی از ســوی دیــگر

شود. امکان نشانه روی به اهداف در عمقهای مختلف با دقت مساوی نیز داده مي

!

یـک فـاصـله یـا تـوقـف نسـبتاً زیـاد بـین گـردانـدن سـیم پـیچهـا مـوجـب ایـجاد یـک پـاسـخ صـوتـی قـوی مـيشـود

چـرا کـه در ایـن حـالـت خـط اصـلی بـین نـوسـانـات انـجام شـده سـیم پـیچ افـت خـواهـد کـرد. حـال هـرگـونـه تـوقـف
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کــوتــاه بــین ایــن نــوســانــات حــرکــتی ســیم پــیچ مــوجــب مــيشــود کــه پــاســخ صــوتــی تــا حــد مــمکن بــاریــک تــر یــا

محدودتر گردد.

اهــداف کــوچــک یــا اهــدافــی کــه در عــمق زیــاد قــرار دارنــد بــعدی از ایــنکه ســیم پــیچ را بــر روی هــدف بــا یــک

ســیگنال بــزرگ حــرکــت دادیــم قــابــل شــناســایــی نــخواهــند بــود. در بــرخــی مــوارد بهــتر اســت کــه امــکان افــت

کردن برای رسیدن به سطح نسبتاً پائین قابل قبولی را بدهیم.

سایز بندی یا حالت سایزینگ

بــعد از فــعال کــردن حــالــت pinpoint یــعنی حــالــت نــشانــه روی خــط پــایــه در یــک ســطح ســیگنال مــشخص

تـــنظیم مـــيشـــود از آن زمـــان بـــه بـــعد خـــط پـــایـــه و حـــساســـیت آنـــرا در ســـطوح ثـــابـــتی حـــفظ مـــيکـــند. زمـــان

حــرکــت ســیم پــیچ بــر روی هــدف فــلزیــاب در حــقیقت یــک صــوت خــطی مــشخصی را ایــجاد مــيکــند. پــیچ یــا

در حـقیقت مـاکـزیـمم مـقدار ایـن صـدا مـتناسـب بـا مـقدار قـدرت پـاسـخی اسـت کـه از هـدف بـدسـت آمـده و

حجـم ایـن صـدا نـیز مـتوسـط بـا مـوقـعیت هـدف زیـر سـیم پـیچ بـا حـد فـعال کـردن حـالـت نـشانـه روی در زمـانـی

که سیم پیچ از هدف دورتر ميشود امکان تعیین مشخصات هدف به شکل گسترده تری را ميدهد.

!

فـــعال کـــردن حـــالـــت نـــشان روی در زمـــانـــی کـــه ســـیم پـــیچ نـــزدیـــک هـــدف بـــاشـــد نـــیز امـــکان تـــعیین بـــخشهـــای

مـختلف پـاسـخ هـدف و الـبته محـدودتـر کـردن آن در نـاحـیه پـوشـش دار شـده را بـا تـوجـه بـه صـوتـی کـه ایـجاد

ميشود و شکلهای زیر ميدهد و فراهم ميکند.

!

تــوجــه: حــالــت نــشانــه روی یــا pinpoint را در زمــانــی کــه شــما در مــرکــز هــدف قــرار داریــد یــا ایــنکه تــمام

هدف را ميتوانید پوشش بدهید، فعال نکنید.
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:pinpoint برای تغییرات مد

دکمه منو را بزنید.

بر روی گزینه منوی اولویت بندی یا Preferences بروید.

به کمک کلید مکان نما بر روی مد pinpoint بروید.

کلید چپ و راست را بزنید تا مد را تغییر دهید.

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده، فرآیند جستجو را ادامه دهید.

تــوجــه: انــتخاب حــالــت pinpoint مــوجــب مــيشــود کــه دســتگاه فــلزیــاب شــما بــه یــک فــلزیــاب جســتجوی تــمام

فــــلزات یــــا فــــلزیــــاب All Metal تــــبدیــــل شــــود و در ایــــن حــــالــــت، حــــالــــت تــــمایــــزی یــــعنی حــــالــــت اســــتفاده از

الگوهای تمایزی غیرفعال خواهد شد.

حساسیت نمایش

دو تا حالت خاموش و روشن

حالت پیش فرض کارخانه: روشن

LCD شـما مـيتـوانـید تـعیین بـکنید کـه آیـا شـاخـص حـساسـیت بـر روی صـفحهي جسـتجوی شـما در روی

نـــمایـــش داده شـــود یـــا نـــه. اگـــر شـــاخـــص حـــساســـیت در حـــالـــت on یـــعنی فـــعال بـــاشـــد شـــما امـــکان تـــنظیم

حــساســیت بــه کــمک دکــمههــای مــکان نــما را خــواهــید داشــت. اگــر شــاخــص حــساســیت off یــعنی خــامــوش

باشد شما باید درون منوی حساسیت وارد شده و تنظیمات حساسیت را انجام دهید.

!

برای نمایش دادن یا حذف شاخص حساسیت:

دکمه منو را بزنید.

به کمک کلیدها بر روی منوی اولویت بروید.

بر روی گزینه حساسیت در منوی اولویت یا همان sensitivity بروید.

گــــزیــــنههــــای چــــپ و راســــت را بــــزنــــید تــــا مــــقادیــــر sensitivity یــــا هــــمان حــــالــــت حــــساســــیت بــــه یــــکی از آن

حالتهای on و off برود.
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دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده و عملیات جستجو را ادامه دهید.

نمایش اطالعات مد در حال کار

دو تا حالت on و off دارد. مقدار پیش فرض کارخانه: خاموش ميباشد.

امـــکان نـــمایـــش اطـــالعـــات بـــرای شـــما فـــعال ســـازی حـــالـــت مـــد نـــمایـــشی اطـــالعـــات بـــه شـــما امـــکان نـــمایـــش

icon یـــعنی فـــعال مـــوجـــب نـــمایـــش on آیـــکونهـــای اطـــالعـــات مـــد در حـــال کـــار را مـــيدهـــد، انـــتخاب حـــالـــت

مـــربـــوط بـــه اطـــالعـــات مـــد فـــعال در صـــفحهي جســـتجو مـــيشـــود و انـــتخاب حـــالـــت off یـــا غـــیرفـــعال آیـــکون

اطالعات مد در حال کار را از روی صفحه محو ميکند.

برای نمایش یا حذف اطالعات مد فعال باید به شکل زیر عمل بکنید.

دکمه منو را فشار دهید.

بر روی منو اولویت یا preferences بروید.

به کمک دکمه پائینی مکان نما بر روی گزینه show mode info یعنی نمایش اطالعات مد بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست مکان نما این گزینه را فعال یا غیرفعال بکنید.

دکمه detect را بزنید و از منو خارج شوید و به جستجو ادامه دهید.

مدت زمان نمایش یا timeout نمایش

دو تا حالت خاموش یا روشن دارد. مقدار پیش فرض کارخانه: خاموش است.

مدت زمان نمایش را ميتوان فعال یا غیرفعال کرد.

زمـانـی کـه مـدت زمـان خـامـوش بـاشـد آخـریـن نـتایـج بـدسـت آمـده شـناسـایـی از صـفحه بـعد از مـدت 5 ثـانـیه

پـاک مـيشـود نـتایـج شـناسـایـی در حـقیقت اعـداد مـربـوط بـه شـناسـایـی فـرو مـغناطـیس و رسـانـایـی، عـالمـت

Crosshair هدف یا در حقیقت همان نشانگر هدف و شاخص عمق میباشد.

زمـانـی کـه timeout نـمایـش یـا مـدت زمـان نـمایـش خـامـوش بـاشـد آخـریـن نـتایـج شـناسـایـی شـده تـا زمـانـی

کـــه نـــتیجه بـــعدی شـــناســـایـــی نـــشود بـــر روی صـــفحه خـــواهـــند بـــود. یـــا تـــا زمـــانـــی کـــه detection یـــا هـــمان

صفحهي شناسایی با تغییرات مواجه نشود مقادیر قبلی باقی خواهد ماند.
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برای خاموش یا روشن کردن مدت زمان نمایش باید به شکل زیر عمل بکنید.

دکمه منو را فشار دهید.

به گزینه Preferences یا اولویتها وارد شوید.

بر روی گزینه display Timeout یعنی مدت زمان نمایش وارد شوید.

به کمک کلیدهای چپ و راست این گزینه را فعال یا غیرفعال بکنید.

دکمه detect را بزنید تا از این منو خارج شده و به جستجو خود ادامه دهید.

Master Reset یا ریست اصلی

Master Reset مـــوجـــب تـــغییر تـــمام تـــنظیمات بـــه تـــنظیماتـــی کـــه از طـــرف کـــارخـــانـــه اعـــمال شـــده گـــردیـــده و

کند. تمام مدهای کاربری و همچنین الگوهای تمایزی را که شما طراحی کرده اید را پاک مي

اگـر شـما تـنها نـیاز بـه یـک reset مـعمولـی داریـد بـرای اطـالعـات بیشـتر مـيتـوانـید بـه صـفحهي 19 مـراجـعه

بکنید.

تــوجــه: اگــر شــما بــه درون پنجــره مــحاوره ای Master Reset وارد شــدیــد و دچــار مــشکل شــدیــد بــه گــزیــنه

حذف یا cancel برای برگشنت به منو اولویت یا همان preferences برگردید.

برای انجام reset کلی فلزات:

دکمه منو را بزنید.

به کمک کلیدهای مکان نما به منوی preferences یا اولویتها بروید.

بر روی گزینه Master Reset یا reset اصلی بروید.

به کمک کلیدهای چپ و راست برای ورود به گزینه Master Reset یا reset اصلی اقدام بکنید.
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پـیغامـيمـانـند شـکل بـاال بـرای شـما نـمایـش داده مـيشـود گـزیـنه yes را انـتخاب کـرده و بـه کـمک کـلیدهـای

چـپ و راسـت مـکان نـما ایـن کـار را انـجام دهـید کـه در ایـن حـالـت reset کـلی سیسـتم شـروع مـيشـود. یـک

پـیغام reset بـر روی صـفحه نـمایـش داده شـده و یـک صـدایـی نـیز شـنیده مـيشـود زمـانـی کـه ایـن پـیغام از

روی صـــفحه پـــاک شـــود صـــفحهي مـــربـــوط بـــه patternهـــا یـــا الـــگوهـــای LCD نـــمایـــش داده شـــده و فـــلزیـــاب

شما Reset ميگردد و دستگاه تان برای استفاده دوباره جهت جستجو آماده خواهد بود.

E-Trac تبادل اطالعات

برقراری ارتباط E-Trac و کامپیوتر شخصی شما

یــکی از قــابــلیتهــای مــهم E-Trac در حــقیقت داشــنت یــک اتــصال USB اســت کــه بــه شــما امــکان اتــصال

دسـتگاه تـان بـه کـامـپیوتـر شـخصی بـرای انـتقال اطـالعـات، مـدهـای کـاربـری، الـگوهـای تـمایـزی و هـمچنین

تنظیمات برای بهترین حالت عملکرد را ميدهد.

های سیستم تان در این حالت: نیازمندی

.Vista یا XP ،2000 سیستم عامل ویندوز

.768*1024 ، resoulution حداقل

USB 2 یا Port USB

همچنین کابل انتقال USB ميباشد که این کار درون دستگاه فلزیاب شما قرار دارد.

برای سوار کردن قالب تبادل اطالعاتی دستگاه فلزیاب با سیستم تان باید به شکل زیر عمل بکنید.

CD ارائه شده همراه با دستگاه فلزیابتان را درون CD درایو کامپیوتر قرار دهید.

CD به شکل خودکار راه اندازی شده و برنامه ای را بر روی دستگاه شما سوار ميکند.
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بـــعد از ســـوار شـــدن ایـــن بـــرنـــامـــه روی سیســـتم شـــما امـــکان بـــرقـــراری ارتـــباطـــتان بـــین دســـتگاه فـــلزیـــاب و

کامپیوتر وجود دارد و شما ميتوانید نرم افزار را از روی کامپیوترتان اجرا بکنید.

:E-Trac برای آغاز به کار نرم افزار تبادل اطالعات با

بــر روی نــرم افــزار ســوار شــده بــر روی کــامــپیوتــرتــان بــه نــام E-Trac Xchange دو بــار کــلیک بــکنید و نــرم

All Programs-Minelab-E- افـزار را مـورد اسـتفاده قـرار بـدهـید. ایـن نـرم افـزار مـمکن اسـت در گـزیـنه

Trac Xchange  نیز یافت شود.

برای اتصال دستگاه فلزیاب به کامپیوتر:

کابل USB را درون جایگاه در نظر گرفته شده E-Trac وارد بکنید.

!

انتهای دیگر کابل را به کامپیوتر متصل بکنید.

!

نرم افزار مربوط به تبادل اطالعات E-Trac Xchange بر روی کامپیوترتان اجراء بکنید.

اگـرچـه دسـتگاه فـلزیـابـتان در زمـان اتـصال بـه کـامـپیوتـر بـایـد خـامـوش بـاشـد ولـی بـاز هـم اطـمینان حـاصـل

بــکنید کــه ســیم پــیچ شــما بــر روی هــیچگونــه جــسم فــلزی بــزرگــی قــرار نــدارد ســپس دســتگاهــتان را روشــن

بکنید.

تـوجـه: بـا تـوجـه بـه مـنوی help یـا کـمکی کـه در نـرم افـزار E-Trac Xchange بـرای تـبادل اطـالعـات بیشـتر

مـطرح شـده مـيتـوانـید چـگونـگی اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار بـرای سـوار کـردن اطـالعـات یـا انـتقال اطـالعـات

و همچنین اصالحات دستگاه فلزیابتان استفاده بکنید.
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مشخصات فنی

FBS انتقال امواج طیف باند کامل یا فلزیاب

محدوده انتقال فرکانس همزمان از 1.5 تا 100 کیلو هرتز

double D 11 اینچ سیم پیچ

headphone اسپیکر داخلی و خروجی صوتی

240 در 160 پیکسل LCD صفحهينمایش

وزن فلزیاب، وزن سیم پچ، طول 

محدوده دمای عملکردی،

محدوده رطوبتی عملکردی سیستم

دمای مربوط به نگهداری سیستم

رطوبت مربوط به نگهداری سیستم

باطری، نوع باطری

NiMH یا Nickel فلز Hydride

ولتاژ خروجی

1600 میلی آمپر ساعت ظرفیت 

12 ولت 100 میلی آمپر شارژ خروجی

18 ساعت زمان شارژ 

وزن

دمای عملیاتی

دمای نگهداری

محدوده دمایی شارژ باطری
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مـقادیـر از پـیش تـعیین شـده تـوسـط کـارخـانـه کـه ایـن تـنظیمات در زمـانـی کـه شـما بـرای اولـین بـار سیسـتم

reset را انــجام دهــید بــر روی دســتگاه فــلزیــابــتان ســوار نــخواهــد شــد بــلکه بــرای reset را روشــن کــردیــد و

کــردن تــمام تــنظیمات و پــاک کــردن تــمام مــدهــای کــاربــری و یــا disc patternهــا یــعنی الــگوهــای مــوجــود بــر

روی سیستم باید از حالت master reset یا reset کلی استفاده بکنیم.
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عملکرد باطری

دســتگاه فــلزیــاب E-Trac یــک آیــکون بــاطــری بــر روی صــفحه نــمایــش دارد کــه نــشان دهــنده مــقدار شــارژ

مـوجـود در بـاطـری اسـت و هشـداری را در زمـانـی کـه شـما نـیاز بـه جـایـگزیـن کـردن یـا شـارژ بـاطـری داشـته

باشید به شما ميدهد. آیکون باطری سطح شارژ باطری را در دو حالت نشان ميدهد.
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زمـانـی کـه دسـتگاه فـلزیـاب شـما در حـال کـار اسـت بـخشهـای مـختلف آیـکون بـاطـری نسـبت بـه ولـتاژی کـه

از بـــاطـــری کـــشیده مـــيشـــود کـــم خـــواهـــد شـــد. زمـــانـــی کـــه آخـــریـــن بـــخش ایـــن بـــاطـــری نـــیز کـــم شـــود آیـــکون

بـاطـری شـروع بـه چـشمک زدن کـرده و یـک صـدای نسـبتاً کـوتـاهـی مـربـوط بـه کـم شـدن بـاطـری نـیز هـر 20

ثـانـیه شـنیده مـيشـود. اگـر فـلزیـاب هـمچنان در ایـن زمـان در حـال کـار بـاشـد افـت ولـتاژ شـدیـد در بـاطـری

ایـجاد شـده و پـیغام Flat Battery یـعنی بـاطـری خـالـی شـده بـر روی صـفحه نـمایـش داده شـده و بـعد از

این مدت نیز دستگاه فلزیاب خاموش خواهد شد.

!

6 حالت تغییرات باطری

حالت شارژ کامل باطری

حالت شارژ 3.4 باطری

حالت نصفه باطری

حالت شارژ 1.4 باطری

حــالــت خــالــی شــدن بــاطــری کــه ایــن آیــکون در ایــن حــالــت شــروع بــه چــشمک زدن کــرده و هــر 20 ثــانــیه یــک

صدا از آن شنیده ميشود.

گـزیـنه آخـر پـیغام خـالـی شـدن بـاطـری در ایـن حـالـت دسـتگاه فـلزیـاب خـود بـه خـود خـامـوش خـواهـد شـد تـا

تنظیماتش را حفظ بکند.
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کـند بـه گـونـه ای کـه عـملکرد دسـتگاه بـا تـوجـه: دسـتگاه فـلزیـاب ولـتاژ خـروجـی خـودش را بـه خـوبـی تـنظیم مـي

تــوجــه بــه شــارژ بــاقــی مــانــده درون بــاطــریهــا شــرایــط نــرمــال خــود را حــفظ مــيکــند بــرای افــزایــش طــول عــمر

باطری

مـيتـوانـید از headphone اسـتفاده بـکنید در ایـن حـالـت از آنـجا کـه اسـپیکرهـا تـوان نسـبتاً زیـادی نسـبت

کنند ميتوانید تا حد قابل مالحظه ای صرفه جویی داشته باشید. به headphone مصرف مي

مـــيتـــوانـــید نـــور پـــس زمـــینه را خـــامـــوش بـــکنید. نـــور پـــس زمـــینه مـــقدار مـــصرف تـــوان را بـــه انـــدازه 8 درصـــد

افزایش ميدهد.

ميتوانید در زمانی که نیازی نیست فلزیاب را خاموش بکنید.

بهـتریـن زمـان دشـارژ بـاطـریهـای alkaline یـا حـتی نـمونـههـای NiMH ارائـه شـده تـوسـط Minelab تـحت

شــرایــط اســتفاده ثــابــت بــا تــوجــه بــه نــموداری کــه در صــفحهي 85 مــيبــینید بــه دســت مــيآیــد. ایــن نــمودار

فرض کرده که نور پس زمینه خاموش است. headphone نیز به جای اسپیکرها استفاده ميشود.

بـه طـور کـلی بـاطـریهـای alkaline چـیزی مـعادل 16 سـاعـت بـرای اسـتفاده ثـابـت مـيتـوانـند انـرژی کـافـی

را بــرای دســتگاه فــلزیــاب تــأمــین بــکنند. بــاطــری NiMH 1600 Slimpack minelab نــیز چــیزی مــعادل

14 سـاعـت کـار مـداوم و بـاطـری minelab HiMH 1800 Slimpack نـیز چـیزی مـعادل 16 سـاعـت کـار

مداوم را تضمین ميکند.

بــــر خــــالف بــــاطــــریهــــای Nickel Cadmium نــــمونــــه NiMH Slim pack Minelab در حــــقیقت نــــیاز بــــه

دشارژ کامل برای اینکه بتواند دوباره شارژ شود ندارد.

گـیرد بهـتر اسـت کـه pack بـاطـری زمـانـی کـه فـلزیـاب شـما بـرای مـدت زمـان طـوالنـی مـورد اسـتفاده قـرار مـي

گــــیرد. بــــاطــــریهــــای را شــــارژ بــــکنید تــــا اطــــمینان حــــال شــــود کــــه ســــطح شــــارژ در شــــرایــــط کــــامــــل قــــرار مــــي

دارند. NiMH در حقیقت شارژ خودشان را در زمانی که مورد استفاده قرار بگیرند نگه نمي

شــارژ کــردن بــاطــری بــرای زمــان 18 ســاعــت مــوجــب آســیب بــه NiMH Slim pack نــميشــود. زمــانــی کــه

ولــتاژ بــاطــری تــوســط آیــکون بــاطــری بــا تــوجــه بــه شــاخــصه ای کــه آیــکون بــاطــری نــشان مــيدهــد افــت بــکند

Minelab بـه شـما تـوصـیه مـيکـند کـه مجـموعـه بـاطـری بـایـد دوبـاره شـارژ شـود یـا ایـنکه بـایـد بـاطـریهـای
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آیــــکون دار را دوبــــاره جــــابــــه جــــا بــــکنیم کــــه بــــرای جــــلوگــــیری از آســــیب زدن بــــه سیســــتم یــــا از دســــت دادن

هرگونه هدف خاصی در زیر خاک بهتر است این کار را سریعاً انجام دهیم.

هشـــدار: بـــاطـــریهـــای alkaline خـــالـــی شـــده را درون دســـتگاه فـــلزیـــاب قـــرار نـــدهـــید چـــرا کـــه مـــمکن اســـت

موجب آسیب دستگاه شود.

!

بازیابی هدف

یک بیلچه کوچک یا چاقو ميتواند ابزار مناسبی برای بازیابی اهداف باشد.

زمـانـی کـه یـک هـدف شـناسـایـی شـد سـطح مـواد مـورد جسـتجو را پـاک کـرده و دوبـاره سـیگنال بـدسـت آمـده

را چــک بــکنید اگــر ســیگنالــی از ایــن حــالــت بــدســت نــیامــد نــشان مــيدهــد کــه هــدف مــا در حــقیقت در بــین

خـاکـهای سـطحی قـرار دارد در ایـن حـالـت بـایـد سـطح را جسـتجو بـکنید تـا هـدف بـدسـت بـیایـد اگـر هـدف

همچنان زیر زمین است از حالت پینگ پنک یا حالت نشانه گذاری استفاده بکنید.

بــه کــمک ابــزار تــیز بــخشی از زمــین را یــا خــاک را شــکاف داده و آنــرا درون بــر روی یــک ورقــه پــالســتیکی

قـرار دهـید. ایـن حـالـت از پـراکـنده شـدن مـواد جـلوگـیری مـيکـند و بـه شـما امـکان پـر کـردن حـفره را دوبـاره

که شما پیدا کرده اید آسیب نرسد. ميدهد، کندن حفره باید با دقت انجام شود تا به جسمي

!
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حـفره را بـرای شـناسـایـی هـدف بـه کـمک دسـتگاه دوبـاره جسـتجو بـکنید اگـر هـدف شـما درون حـفره یـافـت

نشـــد دســـتگاه فـــلزیـــاب را بـــر روی زمـــین قـــرار دهـــید بـــه گـــونـــه ای کـــه ســـیم پـــیچ روی زمـــین قـــرار بـــگیرد. یـــک

مشت از خاک درآمده از حفره را بر روی سیم پیچ بریزید.

رســـد و در عـــین حـــال نـــیز چـــک بـــکنید آیـــا ســـیگنال یـــا اطـــمینان حـــاصـــل بـــکنید کـــه بـــه حـــلقههـــا آســـیبی نـــمي

صوتی ایجاد ميشود یا نه. این کار را تا زمانی انجام دهید که هدف مورد نظر پیدا شود.

!

اطـــمینان حـــاصـــل بـــکنید کـــه هـــدف دیـــگری بـــاقـــی نـــمانـــده ســـپس حـــفره را دوبـــاره پـــر بـــکنید تـــمام خـــاک و یـــا

چـمنهـای بـاقـی مـانـده بـر روی صـفحهي پـالسـتیکی بـایـد بـه درون حـفره تـا حـد مـمکن بـایـد بـه درون حـفره

بــاز گــردانــده شــونــد. کــمينــیز مــيتــوانــید خــاک راه بــرویــد یــا بــا پــا آنــرا فــشار دهــید خــاک دوبــاره حــالــت اول

خود را بدست بیاورد.

!

رهــا کــردن حــفرههــای ایــجاد شــده و پــر نــکردن آنــها مــوجــب آســیب بــه دیــگران و یــا ایــجاد محــدودیــتهــایــی

بــرای اســتفاده از فــلز یــابــها مــيگــردد لــطفاً اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه تــمام زبــالــههــا یــا پــسمانــدهــایــی کــه

ایـجاد مـيکـنید را از بـین مـيبـریـد. ایـن حـالـت دقـیقاً بـایـد بـه گـونـه ای اجـرا شـود کـه در حـقیقت زمـینی کـه

شما کاوش را روی آن انجام داده اید بعد از کاوش شما درست مانند قبل از کاوش باشد.

موقعیت گنجها
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ســوالــی کــه اغــلب پــرســیده مــيشــود ایــن اســت کــه مــن کــجا بــایــد یــک گــنج پــیدا بــکنم. نــواحــی مــختلفی وجــود

دارد کــه شــما مــيتــوانــید جســتجو بــکنید، بهــتریــن آنهــا جســتجو یــا تــحقیقی از گــذشــتگان اســت هــمچنین

تـــعیین نـــوع اجـــناس یـــا قـــطعاتـــی کـــه قـــبالً در اخـــتیار گـــذشـــتگان بـــوده و از دســـت داده انـــد شـــما هـــمچنین

مـيتـوانـید بـه افـراد محـلی مـراجـعه بـکنید و اطـالعـات روزانـه ای را از آنهـا بـدسـت بـیاوریـد یـا بـه نـواحـی کـه

افــراد مــختلف رفــت و آمــد دارنــد مــانــند ســواحــل، پــارکهــا رفــته و بــه دنــبال جســتجوی ســکههــا یــا جــواهــرات

گم شده آنها در این نواحی باشید.

در ایـنجا لیسـتی از بـرخـی از مـعمول تـریـن مـحیطهـایـی کـه شـما مـيتـوانـید جسـتجو بـکنید را بـرایـتان بـیان

ميکنیم:

- حیات پشتی خانه

- سواحل

های برگزاری جشنها. های مسابقه یا زمین - میدان

- نواحی برگزاری پیک نیکها

- میادین انجام مبارزات.

های مربوط به برگزاری کمپینگها. - زمین

- نواحی یا آبگیرهای مناسب برای شنا.

- پارکها و زمینهای بازی.

- سایتهای مربوط به اسکان مهمانان شهرها یا گردشگران.

- خانههای قدیمی

- ساختمانهای عمومی

های مربوط به معادن طال قدیمی. - سایت

- زمینهای ورزشی

های قدیمی. - حیاط مدارس و یا زمین

- اطــراف بــارانــدازهــا مــکانهــای عــمومــيو یــا نــظایــر آنهــا جــاهــایــی مــيبــاشــند کــه مــيتــوانــید بــه آنــها تــوجــه

داشته باشید.
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باًل الــبته هــمواره شــانــس یــافــنت یــک گــنجینه گــم شــده مــانــند یــک ســکه یــا جــواهــرات در هــر جــایــی کــه افــراد قــ

آوریــد ســایــتهــایــی را انــتخاب کــردنــد وجــود دارد. بــرای مــاکــزیــمم کــردن نــتایــجی کــه بــدســت مــي زنــدگــی مــي

بکنید که بیشترین امکان در آن وجود دارد.

مـثالً یـک پـارک کـوچـک کـه تـنها بـه عـنوان یـک راه عـبوری بـین خـانـههـا اسـتفاده مـيشـود مـمکن اسـت مـواد

ارزشـــمندی یـــا اجـــسام ارزشـــمند بـــسیار کـــميداشـــته بـــاشـــد در حـــالـــیکه یـــک پـــارک خـــیلی قـــدیـــميکـــه دارای

مـیزهـای پـیک نـیگ یـا زمـینهـای بـازی در آنهـا اسـت. و افـراد زیـادی بـر روی آن نشسـته انـد و زمـینهـای

تواند شانس بیشتری برای یافنت اجسام ارزشمند داشته باشد. ورزش بزرگ در آن وجود دارد مي

اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه اجــازه جســتجو در هــر زمــینی را از طــرف مــالــک آن قــبل از انــجام جســتجوهــا

بدست بیاورید. و از سوی دیگر حتماً قوانین محلی هر ناحیه را نیز مورد بررسی قرار بدهید.

تـــــوجـــــه: هـــــمواره قـــــوانـــــین محـــــلی را چـــــک کـــــرده و قـــــبل از ایـــــنکه فـــــرآیـــــند جســـــتجو را در نـــــواحـــــی عـــــمومـــــيو

خصوصی انجام دهید حتماً از قوانین یا مقررات آنها آگاهی پیدا بکنید.

هــــمواره حــــفرههــــایــــی کــــه ایــــجاد مــــيکــــنید را پــــر بــــکنید. اگــــر شــــما زمــــینهــــایــــی را کــــه جســــتجو مــــيکــــنید را

هـمانـطور کـه قـبل از جسـتجو بـوده انـد حـفظ بـکنید در حـقیقت هـیچ مـشکلی در زمـینه کـاوش در آن نـاحـیه

در آینده نخواهید داشت.

ملحقات سیستم

E-Trac های مختلف و ملحقات موجود برای دستگاه بخش

FBS یک سیم پیچ 8 اینچی -

- یک صفحه نگهدارنده سیم پیچ 8 اینچی

.E-Trac یک صفحهي نگهدارنده سیم پیچ 11 اینچی -

. NiMH Slimpack یک غالف باطری چهار گوش عایق بندی شده 1800 میلی آمپر -

- یک شارژ ماشینی 12 ولت.

.Koos UR-30 مدل headphone یک -

Tall Man پائینی مدل shaft یک -

- یک پوشش جعبه کنترل.
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- یک کیف حمل فلزیاب .

.Minelab  Tool & Trashیک کیف مربوط به -

اگــــر شــــما مــــيخــــواهــــید هــــر کــــدام از ایــــن قــــطعات را بــــرای دســــتگاه E-Trac فــــلزیــــاب بــــا خــــودتــــان یــــا هــــر

مـحصول دیـگری از ایـن Minelab بخـریـد لـطفاً کـامـالً راحـت بـا مـا بـه شـکل مسـتقیم یـا بـا نـمایـنده مـا کـه

فروشنده ما در محلتان تماس بگیرید.

!

!

ایمنی و نگهداری از فلزات
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خـالـی شـدن یـا آسـیب دیـدن بـاطـری مـوجـب آسـیب کـلی در فـلزیـاب مـيشـود اطـمینان حـاصـل بـکنید کـه از

کـــنید و آنـــها را در زمـــانـــی کـــه ســـیگنال هشـــدار خـــالـــی شـــدن بـــاطـــریهـــای alkaline مـــناســـب اســـتفاده مـــي

کنید. باطری را شنیدید حتماً تعویض مي

pack بـاطـریهـا را درون آتـش قـرار نـدهـید و بـرای بـازیـابـی آنـها حـتماً سـازمـان مـجاز یـا نـمایـندگـی مـجاز

محلی تماس بگیرید. سعی در باز کردن یا اتصال کوتاه کردن pack باطری نداشته باشید.

در زمـان حـمل و نـقل یـا نگهـداری دسـتگاه کـامـالً تـوجـه داشـته بـاشـید اگـرچـه ایـن فـلزیـاب از مـواد بـا کـیفیت

بـاال سـاخـته شـده و تـحت شـرایـط مـربـوط بـه تسـتهـای مـدت زمـان مـیزان دوام قـرار گـرفـته اسـت ولـی صـفحه

نـــمایـــش آن کـــامـــالً مســـتعد خـــراش خـــوردگـــی یـــا آســـیبهـــای شـــدیـــد خـــواهـــد بـــود. اگـــر شـــما تـــوجـــه کـــافـــی در

نگهداری آن نداشته باشید.

عیب یابی

کــند. شــرایــط بــاطــری را چــک بــکنید، اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه pack بــاطــری فــلزیــاب شــروع بــه کــار نــمي

کامالً درون دستگاه قرار گرفته و با صدای کلیک درون جایگاهش قرار گرفته.

کـنید چـک بـکنید کـه آیـا دقـیقاً بـا پـالریـته مـناسـب درون دسـتگاه اگـر از بـاطـریـهای alkaline اسـتفاده مـي

قرار گرفته اند.

زنــید دکــمه back light یــا اطــمینان حــاصــل بــکنید کــه در زمــانــی کــه دکــمه خــامــوش روشــن سیســتم را مــي

خاموش روشن دستگاه را نگه نداشته اید یا فشار نميدهید.

اطمینان حاصل بکنید که شما بین خاموش و روشن کردن دستگاه یک ثانیه فاصله را حفظ کرده اید.

عــیب دیــگر ایــن اســت کــه دســتگاه فــلزیــاب روشــن مــيشــود ولــی خــود بــه خــود خــامــوش مــيشــود. دالیــل آن

ميتواند این باشد.

شـرایـط بـاطـری را چـک بـکنید اگـر نـیاز بـود دوبـاره سیسـتم را بـا بـاطـریـهایـی کـه دقـیقاً مـشخص اسـت کـه

شرایط مناسبی دارند روشن بکنید.

حــالــت دیــگر مــمکن اســت دســتگاه فــلزیــاب خــیلی داغ شــده بــاشــد در ایــن حــالــت بــه فــلزیــاب اجــازه دهــید تــا

در یک ناحیه سایه خنک شود.
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در حـالـت دیـگر بـا جـداسـازی سـیم پـیچ دسـتگاه را روشـن مـيکـنیم. اگـر دسـتگاه بـه شـکل نـرمـال روشـن شـد

وضـــعیت کـــابـــل ســـیم پـــیچ را چـــک بـــکنید اگـــر از آســـیب دیـــده بـــود ســـیم پـــیچ را تـــعویـــض بـــکنید در غـــیر ایـــن

صورت دستگاه را برای تعمیر بازپس بفرستید.

یکی دیگر از عیوب ممکن است عدم وجود صدا باشد.

headphone را خــارج بــکنید اگــر صــدا درون اســپیکر وجــود دارد ولــی درون headphone در ایــن حــالــت

وجود ندارد headphone و اتصاالت آن را چک بکنید،

بـه مـنوی صـوت یـا audio یـا volume limit یـعنی محـدوده صـدا بـرویـد و بـبینید آیـا بـر روی صـفر یـعنی

حالت سکوت تنظیم شده یا نه.

رسـد دسـتگاه بـه شـکل نـرمـال در اگـر صـدایـی درون اسـپیکر یـا headphone وجـود نـدارد ولـی بـه نـظر مـي

حال کار است فلزیاب را برای تعمیر به شرکت بازگردانید.

مشکل دیگر شنیدن نویزهای نامنظم خواهد بود.

برای این حالت ميتوانید از دکمه حذف نویز یا انتخاب دستی یک کانال دیگر استفاده بکنید.

ميتوانید حساسیت را کاهش بدهید.

مـيتـوانـید جهـت سـیم پـیچ را بـرای رسـیدن بـه حـالـت عـمودی تـغییر داده و آنـرا بچـرخـانـید و بـبینید آیـا تـغییر

مـوقـعیت مـوجـب تـغییر در مـقدار نـویـز شـنیده شـده مـيشـود یـا نـه. در ایـن حـالـت اگـر ایـن اتـفاق افـتاد یـعنی

اینکه در حقیقت یک منبع تداخلی نزدیک شما وجود دارد و باید از آن دوری بکنید.

شارژ باطری یا شرایط باطری را چک بکنید.

اطمینان حاصل بکنید که سیم پیچ کامالً به شکل محکم بسته شده.

headphone و اتصاالت آن را چک بکنید.

وجود ماسه یا هر گونه کثیفی دیگر بر روی کاور سیم پیچ یا خود سیم پیچ را چک بکنید.

مشکل دیگر این است ممکن است پاسخی از هدف دریافت نشود.

اطمینان حاصل بکنید که فلزیاب شما روشن است.

headphone و اتصاالت آن را چک بکنید.

اتصاالت سیم پیچ را چک بکنید.
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سطح تمایزی را چک بکنید.

اگر هدف در ناحیه سیاه صفحه قرار داشته باشد هیچ سیگنالی به دستگاه داده نميشود.

شرایط warranty یا پشتیبانی

قــطعات ایــن سیســتم دو ســال پشــتیبانــی دارنــد و هــزیــنه پشــتیبانــی آنهــا نــیز بــرای کــنترل box و قــطعات

الـــکترونـــیکی دســـتگاه E-Trac تـــضمین شـــده اســـت. ســـیم پـــیچ یـــک ســـال پشـــتیبانـــی داشـــته و بـــا تـــوجـــه بـــه

خـــریـــداری کـــه شـــما از آنهـــا قـــطعه را مـــيخـــریـــد یـــا خـــود شـــرکـــت Minelab بـــرای ســـرویـــس دهـــی هـــزیـــنه

پشـــتیبانـــی یـــا warranty سیســـتم نـــیز بســـته بـــه شـــرایـــط داخـــل بـــودن یـــعنی وارد بـــودن یـــا خـــارج بـــودن از

مشخصه ی پشتیبانی تأمین ميشود.

پشـتیبانـی یـا warranty Minelab در حـقیقت آسـیبهـای نـاشـی از ایـجاد تـصادفـات، اسـتفاده نـادرسـت،

عــدم تــوجــه بــه شــرایــط، اصــالحــات انــجام شــده روی سیســتم یــا ســرویــس دهــی تــوســط ســرویــسکاران تــأیــید

نشــــده را شــــامــــل نــــميشــــود. بــــرای جــــزئــــیات بیشــــتر در زمــــینه warranty Minelab بــــه کــــارت مــــربــــوط بــــه

warranty مـحصوالت E-Trac مـراجـعه بـکنید. ایـن Warranty قـابـل تـبدیـل نـميبـاشـد و مـعتبر اسـت مـگر

ایــــنکه ایــــن warranty قــــابــــل انــــتقال نــــميبــــاشــــد هــــمچنین مــــعتبر نــــیز نــــخواهــــد بــــود مــــگر ایــــنکه ثــــبت کــــارت

warranty شـما بـه Minelab فـرسـتاده شـود یـا ایـنکه نـمایـنده ای کـه شـما از آنهـا مـحصول مـا را خـریـده

اید در طول 14 روز خرید اصلی شما را تأیید بکنید.

تعمیرات

در زمـــانـــی کـــه شـــرایـــط حـــاد بـــرای سیســـتم ایـــجاد شـــد و فـــلزیـــاب شـــما ضـــرورتـــاً نـــیاز بـــه بـــازگـــردانـــدن بـــه

Minelab بـرای سـرویـس داشـته بـاشـد بهـتر اسـت فـرم مـربـوط بـه تـعمیرات و سـرویـس Minelab را کـه در

صفحه بعد ميبنید یا کپی آن را پر کرده و آنرا همراه با دستگاه فلزیاب برای ما بفرستید.

بهــتر اســت جــزئــیات کــامــلی در زمــینه نــقص ایــجاد شــده در سیســتم بــرای مــا بــیان بــکنید کــه ایــن کــار بــه

مهندسان سرویس کار ما در جهت ارزیابی و تعیین نقص آن به شکل سریع و موثر کمک خواهد کرد.
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