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 :آموزش طرز کار با دستگاه



  :اولین جایگاه سوییچ مد

زمانی استفاده می شود که موج یاب استفاده نمی شود چون باطري  وضعیتمطمئنا این . است offقرارگاه توان  

استفاده نمی شود از آن خارج که از موج یاب  باطریها را در طول مدتی. ها قدرتشان را از دست خواهند داد 

  .نمایید

Bat.chk  :  

وقتیکه . استفاده ، باطریها باید چک شوند مشخص می شود براي هربار  bat.chkمطابق گردش ساعت جایگاه 

یک نشانه در منطقه زرد . خوانده شود،حالت و شرایط باطري میتواند است Bat.chkسوئیچ مد روي قرارگاه 

ساعت  12باطریهاي جدید باید در انتها تقریبا .انداختن درست موج یاب نیاز استبراي بکار )درجه75-100(

  .براي نوع جستجو انجام می شود (metal-cave). استفاده شوند بطور پیوسته 

Metal:  

این مد براي جستجوي فلزهاي مورد نظر استفاده می شوند مانند طال یا نقره ،صندوق آهنی یا یک مخزن فلزي 

این مد زمانی باید انتخاب شود که شما نیاز به کشف فلز در عمق  کاوش هاي بزرگ در زمین استبراي این .

  .در این مد قدرت حذف ذرات در موج یاب مورد استفاده قرار می گیرد.زمین را مد نظر دارید

Cave):غار:(  

شود  جود دارد استفاده میاین مد براي جستجو در غار یا مکانهاي خالی و یا مکانهایی که سنگ معدن در زمین و

این وضعیت سوراخها یا مکانهاي خالی در زمین . در زمین بسیار حساس است لذا نسبت به انواع سنگ معدن

در این وضعیت  تغییر شرایط در زمین به وسیله افزایش صداي آشکار احساس خواهد شد.را نشان میدهد

براي کشف غارها یا سوراخها در زمین و وضعیت این . کاهش صدا نشانه زیاد شدن سنگ معدن است

عمق زنی در این قدرت . شده باشند در نظر گرفنه شده است جاهاییکه ممکن است فلزهاي مورد نظر مخفی

  .مد مقداري کمتر است

  

  

Threshold:   



در این وضعیت شناسایی گنج از صداي کاوش شده ي درون زمین تنظیم می شود یک صداي خفیف باید بطور 

ولی با باید براي رسیدن به آستانه ضمضمه ي رسا thresholdپیوسته در طول جستجو شنیده شود کنترل 

  .با هدفون ها یک صداي بم و جزئی شنیده می شود.تنظیم شودصداي کم 

ممکن است به تنظیم کردن در  thresholdممکن است به تدریج محو شود  thresholdزمین بدلیل تغییرات 

تنظیم شده باشد که در  autoاتوماتیک باشد و بر روي  thresholdفواصل مرتب نیاز داشته باشد مگر اینکه 

  .اینصورت خودبخود ادامه می دهد

مکانهاي جستجو  میکند ، جایگاه نرمال براي بیشترکنترل سیگنال باالنس دریافت عالمت از موج یاب را تنظیم 

  .بخوبی کار می کند

  signal balance،کنترل  graoud balanceیا مشکالت بوجود آمده در کنترل  thresholdرفتار نامنظم  هنگام

میتواند اندکی بیشتر به سمت عقربه ساعت  signal balanceکنترل .به سمت منفی تنظیم شودباید بیشتر 

  .یم شودتنظ

استفاده شود در این وضعیت امکان وجود ) مثبت(اگر موج یاب بطور نامنظم بکار بیافتد الزم است در وضعیت 

 signal balanceنتواند کامل تنظیم شود  ground balanceهدف هاي عمیق تر خواهد بود عالوه بر این اگر 

خاصیت  optimumقرارگاه .عالمتهاي موج یاب را زیاد دریافت می کند و عمق کاوش را کاهش خواهد داد

در صورتیکه دستگاه به . یق بتوانند به وضوح شناسایی شوندیکنواخت دارد که اجازه میدهد هدف هاي عم

 .ودباید اندکی به سمت منفی انتخاب شsignal balance حالت بی ثباتی برسد قرارگاه 

قرارگاه نرمال .باشد metalفقط زمانی به تنظیم شدن نیاز دارد که مد جایگاه روي  ground balanceکنترل 

براي رد کردن یا چشم پوشی سنگ معدن در زمین  ground balance. بخوبی براي اکثر شرایط کار می کند

  .دتنظیم شده است بنابراین اجازه می دهد که عمیق ترین کاوش ها انجام شو

 thresholdمیزان می شود هیچ تغییري در زمزمه ي  ground balanceوقتیکه  metal mode tuningدر بخش 

 groundوقتیکه از موج یاب در جستجوي مکانهاي خالی یا غارها استفاده میشود کنترل .شنیده نمی شود

balance  میتواند رويnormal باشد.  

غیر قابل  no autoاستفاده می شود کنترل اتوماتیک در وضعیت  autoدر وضعیت  thresholdکنترل اتوماتیک 

  .استفاده است

  )در دسته   push buttonفشردن (نیاز است که از قرارگاه دستی استفاده شود  no autoدر وضعیت 

  :مهم



دف قراردارد ایستادن کامل روي هدف باعث می شود که عالمت و نشانه ه autoزمانیکه موج یاب در وضعیت 

  .به تدریج محو شود

 groundتنظیم کردن  وظیفه اي ندارد از این حالت زمانی استفاده کنید که no auto ، thresholdدر جایگاه 

reject این وضعیت میتواند یک روش جستجو براي یافتن سنگ معدن در زمین باشد .را براي زمین جبران کند

.  

موج یاب مجبور نیست به حرکت خود  no autoزمانیکه از روي هدف مورد نظر خود عبور می کنید در جایگاه 

شما میتوانید روي هدف بایستید بدون اینکه عالمت و نشانه هدف بتدریج محو شود این عالمت . ادامه دهد

استفاده می کنید  no autoایگاه وقتیکه از جمیتواند به شما در پیدا کردن مرکز عمق هدف با ارزش کمک کند 

زمانیکه شما . الزم است که حرکت کنید و دکمه نصب شده در انتهاي دسته را در فواصل منظم فشار دهید

معموال افزایش یا کاهش می  thresholdصداي و دکمه را فشار یا آنرا رها میکنید جستجو میکنید 

را در صحرا ها و  autoبیشتر کاربران باید وضعیت .دارد استفاده از این وضعیت نیاز به مهارت و تجربه.یابد

  .زمین ها بکار گیرند تا تجربه الزم کار با دستگاه را بیاموزند

Push button )دکمه فشار:(  

مه فشرده یا رها می شود موج یاب روي یک هدف کاستفاده می شود و وقتی د no autoاین دکمه در وضعیت 

  .دادعالمت شدت را نشان خواهد 

می باشد ) زمین رد شده( ground rejectدر طول  thresholdدکمه فشار خمچنین براي دوبار تنظیم کردن 

 threshold،signal .اینکار باید به آهستگی انجام شود و براي گرفتن نتایج بهتر باید چند بار انجام شود 

balance،ground balance  را در حالت نرمالشان تنظیم کنید همچنینthreshold  را در حالت auto تنظیم

درصد شارژ  75کنترل مد را در روي لباطري چک قرار دهید و باطري را چک کنید باطریها باید بیش از .کنید

ممکن است نیاز به تنظیم دوباره  Threshold .شده باشند سپس سوئیچ مئ را در وضعیت متال قرار دهید

آماده کار خواهد بود هرچند براي بهترین استفاده و کاوش تنظیم  این حالت براي بیشتر مسیرها.داشته باشد

  .الزم میباشد signal balanceو  ground balance وضعیت هاي 

  :ground balance گراند باالنس نحوه

Threshold  را در وضعیتno auto  دور شوید ... قرار بدهید و از همه وسایل فلزي مانند ماشین، لوله و

  .....وجه را از بدن و لباس خود دور کنید مانند سوییچ ماشین،چاقو،ساعت وفلزات قابل ت



را  push buttonدکمه .دسته را در طول بازوان و کنار خود نگه دارید همانطور که یک چمدان را نگه میدارید

  .شنیده می شود thresholdفشار دهید و آزاد کنید صداي 

. تغییر میکند یا نه thresholdسانتی متري از سطح زمین قرار دهید و ببینید که آیا زمزمه ي  15لوپ را حدود 

قرار  autoرا در وضعیت  thresholdرا در وضعیت نرمال قرار دهید ،سوئیچ کنترل  ground balanceکنترل 

باالتر از سطح زمین نگه داشته اید  هنگامیکه لوپ را مثل چمدان شش اینچ.داده و براي جستجو حرکت کنید

این روش را تا زمانی ادامه دهید که تغییري در .مشخص کنید که صدا افزایش یا کاهش پیدا می کند

threshold حاال دستگاه شما تنظیم شده است.نباشد.  

نتواند درست تنظیم شود سعی کنید لوپ را در وضعیت دیگري تست کنید ممکن است  ground balanceاگر 

را برخالف عقربه ساعت تنظیم کرده و دوباره  signal balanceلوپ شما روي یک فلز دفن شده باشد کنترل 

  .تالش کنید

ا کرده را روي وضعیت نرمال قرار دهید یا اینکه مکان درست باالنس را پید Ground balanceاگر

را در جهت  signal balanceممکن است شما بخواهید کنترل .باشید،باالنس کردن دستگاه بسیار آسان است

بخاطر داشته باشید وقتی با دستگاه در حالت اتوماتیک کار می کنید و .عقربه ساعت به سمت مثبت بچرخانید

در مناطقی از هدف که تردید .باشد وقتیکه سعی میکنید مرکز هدف را پیدا کنید، لوپ باید در حال حرکت

در مناطقی که بلندترین صدا و عالمت را دریافت کردید آنجا مرکز هدف .دارید بیشتر از دوبار حرکت کنید

  .است

استفاده میشود یک هدف سطحی میتواند خیلی بزرگ باشد اینحالت نرمال و طبیعی no auto وقتی از جایگاه 

  .است

  . بسیار آسانتر است no autoخیلی کوچک در حالت  کار با دستگاه در یک منطقه

بهترین روش براي جستجو در یک ناحیه استفاده از یک نمونه میله مانند بر روي منطقه انتخاب شده 

تا از فلز دفن شده اطمینان  سعی کنید نشانه را با فاصله پنج قدم نگه داشته و چند بار عبور کنید.است

  .حاصل کنید

 : بوسیله استفاده از سه روش زیر میتوانید متوجه شوید که به عمق نزدیک شده اید

  .تکه کوچکی از زمین که توسط دستگاه شناسایی کرده اید.1

  :حالت تنظیم اتوماتیک. 2



را  push buttonتنظیم کنید و در حالیکه دسته را روي بازو نگه داشته اید 

وقتیکه اولین هدف شروع به شناسایی می کند به سمت منطقه کوچکی از زمین که راهنمایی شده اید 

منطقه تعیین شده به فلزي که در زمین قرار دارد 

براي تعیین .را روي وضعیت نرمال قرار دهید

threshold  وsignal balance  براي ثبات(را (

استفاده کنید همانند زمانیکه براي فلزات 

را در وضعیت  threshold اگر است یا شما در زمین ناهمواري کار میکنید

در این مد لوپ از روي زمین داراي سنگ معدن 

  تبدیل گوشی اندروید به ردیاب حرفه اي با هزینه اي اندك

  :توضیحات و آموزش ها را بخوانید

  

تنظیم کنید و در حالیکه دسته را روي بازو نگه داشته اید  no autoرا روي حالت 

  

وقتیکه اولین هدف شروع به شناسایی می کند به سمت منطقه کوچکی از زمین که راهنمایی شده اید 

منطقه تعیین شده به فلزي که در زمین قرار دارد  حرکت کنید این نقطه فاصله اي از مرکز در جلوي آنتن است

  تنظیم کنید (cave)سوییچ مد را روي حالت غار 

threshold ،signal balance  و ground balance  را روي وضعیت نرمال قرار دهید

thresholdبهترین حالت براي جستجو ممکن است که نیاز پیدا کنید که 

  .بودیددوباره تنظیم کنید همانند وضعیتی که در مد متال قرار داده 

استفاده کنید همانند زمانیکه براي فلزات  no autoیا  autoشما می توانید براي جستجو در غار از وضعیت 

است یا شما در زمین ناهمواري کار میکنید متغیر )خاك(اگر وضعیت بافت زمین

  .کار با دستگاه راحتتر است

در این مد لوپ از روي زمین داراي سنگ معدن . دمیتواند حفره خالی در زمین مثل غار را بیاب

. 

تبدیل گوشی اندروید به ردیاب حرفه اي با هزینه اي اندك

توضیحات و آموزش ها را بخوانید و با ورود به سایت گلکسار روي عکس زیر کلیک کرده

www.Galexar.com  

Threshold  را روي حالت

  .فشرده و رها کنید

وقتیکه اولین هدف شروع به شناسایی می کند به سمت منطقه کوچکی از زمین که راهنمایی شده اید .3

حرکت کنید این نقطه فاصله اي از مرکز در جلوي آنتن است

  .نزدیکتر است

سوییچ مد را روي حالت غار .1

thresholdکنترل .2

بهترین حالت براي جستجو ممکن است که نیاز پیدا کنید که 

دوباره تنظیم کنید همانند وضعیتی که در مد متال قرار داده 

شما می توانید براي جستجو در غار از وضعیت 

  .جستجو می کنید

اگر وضعیت بافت زمین

auto ، کار با دستگاه راحتتر استبگذارید

cave mode میتواند حفره خالی در زمین مثل غار را بیاب

.شناسایی نمی شود

 

با ورود به سایت گلکسار روي عکس زیر کلیک کرده
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  روي لینک زیر کلیک کنید تا وارد صفحه آموزش ها شوید 

-1395/01/29/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4http://www.galexar.com/
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-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9

-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C

%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/  

  

  اگر برای ورود بھ سایت مشکل دارید وارد کانال تلگرام گلکسار شوید و فیلترشکن ھای مختلف را دانلود کنید 

@Galexarco 

https://telegram.me/joinchat/BBSG5T1dxGpVoUadVP3_ZQ 
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