
Ръководство на потребителя 



ВНИМАНИЕ 

Преди монтажа, зареждане или ползване на детектора за първи път, моля, прочетете инструкциите за 
безопасност и правната информацията в това ръководство. 

Използването на този уред от деца на възраст по-малки от 8 години е забранено. 

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-горе и от хора с ограничени физически или 

умствени способности, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и да 

разберат опасностите, свързани с него. Почистване и поддръжка на потребителя не се прави от деца без надзор. 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

Това устройство е съобразено с Част 15 от правилата на 
FCC. Експлоатацията му зависи от следните две 
условия: (1) Това устройство не трябва да причинява 
вредни смущения и (2) това устройство трябва да 
приема получени смущения, включително и смущения, 
които могат да предизвикат нежелана работа. 

Това оборудване е изпитано и съответства на 
ограниченията за цифрови устройства от клас B, 
съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези 
ограничения са предназначени да осигурят разумна 
защита срещу вредни смущения в жилищните 
инсталации. 

Това оборудване генерира, използва и може да 
излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано 
и използвано в съответствие с инструкциите, може да 
причини вредни смущения на радио комуникациите. 
Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат 
смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване 
причинява вредни смущения на радио или 
телевизионно приемане, което може да бъде 
определено чрез завъртане на оборудване, след това, 
потребителят може да се опита да коригира 
смущенията по един или повече от следните начини: 

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ 

Тъй като може да има различни варианти на 
разположение за този детектор, оборудването може да 
варира в зависимост от модела или елементите, поръчани 
с детектора. Някои описания и илюстрации може също да 
се различават (в това ръководство) от точния модел, 
който сте закупили. В допълнение, Minelab си запазва 
правото да отговори на продължаващия технически 
прогрес чрез въвеждане на промени в дизайна, 
оборудване и технически характеристики, по всяко време. 

СОФТУЕР 

Някои компоненти на софтуерното приложение XChange2 
компютър за използване във връзка с Minelab GPZ 7000 са 
обект на GNU General Public License, версия 2 ( "GPLv2", 
www.gnu.org/copyleft/gpl.html), или друг с отворен код 
лицензи ( "Open Source Software"). В съответствие с 
условията на тези Лицензи за отворен код софтуер, на 
софтуер с отворен код, който използва Minelab, 
модифицира и разпространява се предоставя на 
разположение на обществеността, във форма на изходния 
код, при www.minelab.com/open-source. Пълна информация 
за приложимите лицензи могат да бъдат изтеглени от този 
сайт, а също могат да бъдат намерени на инсталационния 
диск за софтуера, който е включен в кутията с детектора 
на GPZ 7000. 

• Преориентиране или преместване на антената наприемника  • Увеличаване на разстоянието между оборудването иприемника  • Свързване на оборудването към контакт от верига,
различна от тази, към която е свързан приемника

• Консултирайте се с дилъра или опитен радио /телевизионен техник за помощ 

Работна честота 

Детекторът е конфигуриран да работи на  
работна честота от 3,675 кХц. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

Minelab®, GPZ 7000®, ZVT ™, Super-D ™, Wi-Stream ™, 
GPSi ™, FindPoint®, GeoHunt ™, GeoStore ™, GeoTrail ™, 
XChange Вашият Откриване Connection ™, PRO-SWING 
45®, J-подпора ™, R-клип ™, S-маншет ™ са търговски 
марки на Minelab електроника Pty. ООД Google Maps е 
търговска марка на Google Inc.  

Тази работа е лицензирана под 4.0 
Международен лиценз Криейтив Комънс 
Признание-NonCommercialNoDerivatives. За 
да видите копие на този лиценз, посетете 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
© Minelab ELECTRONICS Pty Ltd. 

 Minelab продукта, дискутиран в това ръководство е изрично конструиран и произведен като  качествен металотърсач и се препоръчва за откриване на злато в неопасни среди. Този уред не е
предназначен за използване като минотърсач или като инструмент за откриване на боеприпаси. 

Номер на артикул 4901-0176 | Ревизия 3 
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Поздравления за 

закупуването на вашия 

Откриването на злато е очарователнa и възнаграждаваща дейност . Чрез 

опознаване на GPZ 7000  можете да се превърнете в един от многото, които 

се намерили злато на регулярна почва.  GPZ 7000 е с висока 

производителност  детектор за злато чрез включване на нови ZVT и Super-D 

технологии на Minelab. С помощта на тези Инструкции за експлоатация,  вие 

бързо ще научите как да настроите своя детектор за най-добри резултати. 

Minelab ви пожелава успех в стремежа си за oткриване на злато! 
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Монтаж 

В този раздел ще ви покажем как да сглобите 
вашия GPZ 7000, зареждане на батериите и ще 
ви запознаем с контролния панел. 
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Компоненти

Компоненти

каишка на подлакътник

Подлакътник 

Подлакътник заключалка 

Дръжка 

Контролен панел 

USB конектор 

тригер 

Протектор за сонда 

слушалки Модул 

батерия 

пакет ключалки на батерията 

захват 

Контролна кутия 

горната част на дръжката 

GPZ 14 сонда* 
Горна закопчалка 

средна тръба

Долна закопчалка

Долна тръба

* Сондата е водоустойчива до 1 метър (3 фута) дълбочина 
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Компоненти

Виж страница 57 за части и аксесоари на разположение за GPZ 7000. 

Артикулите могат да се различават от тези, показани в тази 

илюстрация. 

Начално ръководство 2 х Полеви упътвания Гаранционна карта

инструкции CD (на няколко езика) 

Софтуер и ръководства с 

устройство XChange 2 

BC 10 Зарядно Универсално зарядно Зарядно за кола Батерия Терминал 

Кабелна връзка 

USB Mini-B данни и 
KOSS Слушалки WM 12 Wireless Audio кабел за зареждане USB-B кабел за данни

модул WM 12 до 10 пр.н.е. зарядно или компютър GPZ 7000 към компютър 

PRO swing 45 

колан PRO-SWING Guide 45

Инструкция 

S-Cu ее 

Допълнителна J-подпора Впрегнете напречна дъска 

GA 10 

Бънджи и R-клип Ръководство Arm

C-клип Каишка    Flex-връзка 

Впрегнете и сменяема батерия GPX 

/ Аксесоари  
J-подпора GA 10 на вала и дръжката
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монтаж 

Монтаж 

Сглобяване на детектора 

Прикрепете средната  към горната тръба

1. Освободете ключалката върху горната част на дръжката чрез 
издърпване на лоста от тръбата.

2. Средната тръба може да се постави само в горната част в една ориентация. 

Уверете се, че ключалката по средата на тръбата е приведена в 

съответствие с горната част на дръжката.

5. Заключването е чрез натискане на лоста към тръбата 

Прикрепете сондата и долната тръба до средната  

1. Освободете ключалката  в долната тръба чрез 
издърпване на лоста .

2. Прокарайте кабела на бобината до центъра на средната тръба

3. Поставете  средната тръба в долната. Това може да се случи само в една 

ориентация. Уверете се, че ключалката по средата на тръбата е 

приведена в съответствие с горната част на дръжката. 

3. Плъзнете средната тръба в горната част на дръжката

4. Завъртете тръбата на 90 °, така че да изглежда, както е 

показано. 

4. Заключването е чрез натискане на лоста към вала. 
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Монтаж 

 Прикрепете контролната кутия 

ВНИМАНИЕ 

Контролна кутия

Бъдете внимателни, когато плъзгате контролната 
кутия върху шасито. 

1. Плъзнете контролната кутия отчасти върху горната част на 

дръжката. Когато достигне половината път ще щракнат на място, за 

да се предотврати контролната кутия от плъзгаne, докато 

конекторите се монтират.

2. Прикрепете бобината и контролните кабели със  
съответните конектори и стегнете здраво ос сигурителните пръстени. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

За да се оптимизира производителността, подпорни 

пръстени имат фини нишки за прецизно монтиране. 

Внимавайте да не се пресичат по време на монтажа. 

3. Плъзнете кутията за управление по-нататък по горната част 

на дръжката, докато щракне на мястото си.

 Прикачване на батерията и модула за слушалките 
Работата с уреда, с напълно зареден акумулатор, се препоръчва. 

Виж страница 9 за информация как да заредите GPZ 7000 

батерията. 

1. Поставете батерията върху пулта за управление и затворете лостчетата, 

за да си я осигурят на място. 

2. Поставете модула за слушалки върху пулта за управление. Използвайте 

отверка или монета, за да  затегнете болта, като се внимава да не се 

повреди резбата от презатягане.
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Монтаж 

Прикрепете подлакътника

1. Повдигнете фиксатора на подлакътника . Плъзнете подлакътника върху 

релса в горната част на шасито. Уверете се, че наклонените страни на 

лицето са към контролния панел.

Свързване на Слушалките 
GPZ 7000 не разполага с вграден високоговорител. Има три начина, по 
които можете да възпроизведете аудио: 

1. Свържете слушалките с детектора

2. Свържете ги с WM 12 високоговорителя

3. Слушалки, свързани към WM 12

Аудио на детектора

Можете да свържете слушалките директно към детектора. За да направите 

това, включете съединителя за слушалки в контакта на модула за слушалки в 

задната част на детектора.  

2. Плъзнете подлакътника по релсата, така че тя ще се позиционира 
удобно точно под лакътя ви, когато държите детектора.

3. Натиснете надолу ключалката  за осигуряване на подлакътника в позиция.

Регулирайте  каишката 

1. Затегнете ремъка, докато ръката ви е сигурна в подлакътника 
и затегнете.

СЪВЕТ 

За да се вместите ако сте с по-малка ръка, лентата може 

да бъде закрепена с главата надолу и да мине през 

подлакътника три пъти. 

Ако използвате водоустойчиви допълнителни слушалки, ще трябва да се 

отстрани модула за слушалки от пулта за управление и да се свържат 

слушалките към  гнездото за слушалки.Не забравяйте за затягане на 

осигурителните пръстени. 

Смяна на бобини 

За да смените бобина, следва стъпката  "Сглобяване на детектор"  за свързване 

намотката на страница 4 в обратен ред.

Винаги проверявайте дали конектора на бубината е сух и без 

пясък и  прах, преди да го свържете с детектора. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Всички бобини Minelab GPZ идват с валове 

предварително сглобени към бобината. Разглобяване 

на бобина от долната страна не се препоръчва. 

WM 12 Аудио  

ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако използвате  WM 12, за да слушате аудио, прикрепете WM 12 до  

тялото си , като 

използвате приложената щипка. Това ще осигури най-

надеждния безжичния сигнал. 
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Монтаж 

За да слушате аудио чрез WM 12, поставете куплунга на слушалките в 
гнездото за слушалки на WM 12.  

WM 12 трябва да бъде свързан безжично с детектора, използвайки 

процеса безжична връзка, за да чуете аудио. Виж страница  11 за 

WM 12 инструкции за свързване. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

 WM 12 може да се използва без слушалки, тъй като 

има вграден високоговорител. За повече 

информация относно WM 12 вижте страница 11. 

GA 10 Ръководство  

GA 10 държача е незадължителна част, която помага за намаляване на 

умората по време на продължителна работа с уреда. Прикрепя се към 

средата на вала и разполага с Flex-връзка и каишка за лесно настройване. 

A C-клип е включен в държача, така че да може да се закачи към 

детектора, когато не се използва. 

2. Прикрепете Flex-връзката, за  GA 10 вала.   
Натиснете Flex-връзката към края на вала, докато 
щракне на място. 

3. Прикрепете C-клип, с куката, сочеща към 
GA 10 дръжката. Приложете силен натиск да щракне щипката 
върху вала. 

Прикрепете GA 10 на вашия детектор 

Тези държачи могат да бъдат сглобени с детектора за лява или дясна 
ръка за употреба. Тези стъпки илюстрират  за дясна ръка  . За лява 

ръка , изпълнете същите стъпки с ОС 10 в лявата част на детектора. 

1. Поставете Flex-връзката приблизително  в средата на вала на 

детектора.

Сглобяване на GA 10 
1. Прикрепете каишката на вала на Flex-връзката с лупинг на  

Издърпайте , докато каишката се захване от Flex-връзката. 

2. Увийте каишката около вала  до края на
каишката през отвора на Flex-връзката. Издърпайте здраво 

каишката, докато куката на Flex-връзка е в първия слот на 

каишката. 
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Монтаж 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Регулирайте позицията на ОС 10 на вала, докато тя е 
удобна, при завъртане на детектора. 

 

PRO-SWING 45 

GPZ 7000 идва с PRO-SWING 45 колана, който 
разпределя равномерно тежестта на детектора си от 
раменете ви, чрез J-подпора, което прави работата 
много по-улеснена. 

Разпределението на теглото се подобрява още повече, когато PRO-

SWING 45 се използва с включени допълнителни прикачени части. 

PRO-SWING 45 Приспособления по избор 
В допълнение към PRO SWING 45  , са включени 

следните приспособления: 

• Екстра J-подпора

• Напречна дъска

Те са предназначени за по-нататъшно намаляване на умората по време на дълги 

сесии за откриване чрез разпределяне на теглото на детектора по-равномерно от 

двете страни на тялото. Обърнете се към ръководството Инструкция за PRO-

SWING 45 ,включено в комплекта.
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Зареждане на батериите 

Зареждане на батерии 

 BC 10 зарядно устройство за батерии 

ВНИМАНИЕ 

Не потапяйте BC 10 зарядно 
във вода или влажни среди , 

където е възможно  проникване 

на вода. 

BC 10  Зарядно устройство се доставя с вашия детектор и се използва за 

зареждане на литиево-йонната батерия. : 

• Предоставеният захранващ пакет (100-240V AC)

• 
Типични системи 24V DC  ,12V DC за кола .

 USB връзката е предвидена за зареждане на WM 
12.  (Страница 10). 

Plug пакет / зарядно / 12 / 24V WM връзка 12 зарядно устройство 

батерия терминал връзка 

Два двуцветни LED индикатори, разположени на предния панел осигуряват  
зареждане на батерията и информация за състоянието на захранването. 

Power LED  
OFF Зарядното устройство е изключено

Мига в  зелено -Правилно входното напрежение, зарядното устройство е включено,
нормална операция 

Бързо мигане в червено
Неправилно входното напрежение, 
зарядното устройство може да не работи † 

Постоянно в зелено -батерията е напълно заредена 

† За входни напрежения между 11 и 12 V DC, зарядното устройство ще работи, но батерията ще 
отнеме повече време да се зарежда .

GPZ 7000 батерия 

В GPZ 7000 е снабден с акумулаторна LithiumIon (Li-Ion)  батерия. Тази батерия, се 

доставя частично заредена и трябва да се зарежда  до осем часа, за да се 

максимизира първата  употреба. Детекторът ще работи в продължение на  минимум 

осем часа. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Батерията трябва да се презарежда, когато детекторът не 

е  използван за дълъг период от време. 

Иконата на батерията се показва на лентата на състоянието на контролния панел ( страница 

18) показва текущото ниво на заряд и предоставя предварително предупреждение 

за необходимостта от презареждане или смяна на батерията. Нивото на 

зареждане на батерията се показва в пет сегмента, които постепенно ще 

намаляват по време на работа . Когато последния сегмент изчезне, иконата на 

батерията ще стане червена и ще започне да мига .Ще се появи предупреждение 

за изтощена батерия. Когато батерията е  напълно празна, детекторът ще покаже 

съобщение и ще се изключи. 

! 

BC 10 предния панел 

LED батерия  

OFF Няма батерия ,включена в зарядното

Бавно мига в 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Детекторът регулира напрежението на батерията, така  
че 

изпълнението му остава постоянно, независимо от 

оставащия заряд в батерията. 

зелено 
Батерията се зарежда, нормална работа 

Бързо мигане в червено . Усановена е грешка в захранването.

Постоянно в  зелено- батерията е напълно заредена 
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Зареждане на батерии 

Зареждане на литиево-йонната батерия 

1. Извадете батерията от детектора и го поставете в устройството за 

зареждане, като се гарантира, че щифтовете на конектора  са 

поставени правилно.

2. Поставете щепсела от дясната страна на устройството за 

зареждане.

остава в стабилно на зелено, когато батерията е напълно заредена 

(това може да отнеме до четири часа). 

ВНИМАНИЕ 

Кабелът за директно свързване на батерията 

трябва да се използва само със стандартно 12V или 
24V акумулаторно за превозни средства. 

WM 12 батерия
В WM 12 съдържа литиево-йонна батерия, която може да се зарежда 

със зарядното устройство на Li-Ion батерия или стандартен USB 

порт. 

Препоръчва се WM 12 да е напълно зареден преди всяко 
излизане с уреда.

За повече информация относно проверката на състоянието на зареждане 

на батерията 12 WM виж стр 18. 

Заредете WM 12 
 
1. Свържете приложения USB кабел към WM 12.  

3. 

2. Свържете другия край на USB кабела към BC 10
зарядно устройство или директно към USB порта на вашия компютър.

Включете другия край на кабела в контакта и включете ключа, или 

включете в запалката на колата . 

1 2 

4. Оставете на батерията устройството за пълно презареждане. 

Зеленият индикатор ще спре да мига и
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Wireless Audio Модул 

Wireless Audio Модул 
Аудио модул за безжични устройства (WM 12) предлага безжично 

аудио, използвайки модерна технология Wi-поток за постигане на ясен 

звук, без доловимо забавяне във времето. 

Той съдържа вътрешен високоговорител и ¼-инчово гнездо за слушалки 

за използване с ваши слушалки.  

WM 12 има 14 канала, което позволява работата в среда,в която има 

множество други детектори , без това да смущава вашия уред.

WM 12, трябва да бъде свързан към GPZ 7000, както е описано  по-

долу, преди да може да получи безжично аудио. 

ВНИМАНИЕ 

Не потапяйте WM 12 във вода и 

предпазвайте от влажна среда.

Връзка
Power LED LED

Връзка 
Бутон за включване бутон

щипка за колан 

Бутон за  
рестартиране* 

С кламер!

"Connect WM 12" в менюто Settings .

По време на последователното Ръководство, ще бъде показан случаен канал. За 

да смените канала, натиснете левия или десния бутон на стрелката.  Натиснете 

Select, за да се потвърди избрания от вас канал. 

А обратно броене ще се появи в долния десен ъгъл на екрана за употреба. Ако WM 12 не 

се свързва преди отброяването да приключи (20 секунди), ще бъдете подканени да 

изберете '' Отмени'' или '' Повторен опит''. Изберете Повтори, за да повторите Connect 

WM 12 ръководството . Използвайте безжичната функция на страницата за настройки, за 

да разрешите или забраните безжична връзка ( страница 28). Деактивирането на 

безжична връзка, когато не използвате WM 12 ,се препоръчва за удължаване живота на 

батерията на детектора.

ЗАБЕЛЕЖКА 

WM 12 Connection LED може да мига в червено от време на време, 

когато WM 12 работи правилно. Това показва, прекъсване или  

влошаване на радио сигнала и е само за информация - може да се 

пренебрегне, ако не мига в червено постоянно. 

Ако връзката LED мига в червено постоянно, връзката с детектора е била 

изгубена. Изберете функцията Connect WM 12 да се възстанови . 

изгубена връзка също се вижда от Wireless иконата в лентата 
на състоянието (страница 18). 

Свържете WM 12 
Уверете се, че WM 12 батерията е заредена напълно, преди да 
започнете работа. За инструкции как да зареждате WM 12, вижте 

страница 10. 

Необходимо е само да се извърши процедурата по безжична връзка 

веднъж и след нулиране или надстройка на фърмуера. След 

първоначалното свързване, детектора и WM 12 ще се свържат 

автоматично, когато WM 12 е включен. За да  свържете с WM 12 с 

детектора ви, отидете на 

Рестартиране на WM 12 
Ако изпитвате затруднения с WM 12, нулирайте стройството с 

помощта на края на кламер за да натиснете бутона Reset. 
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Контролен панел 

Контролен панел 
Контролният панел  на GPZ 7000 съдържа LCD цветен дисплей и има бутони за управление, които се използват, за да активирате функции на детектора и да промените 

GPZ  7000 потребителски интерфейс, както и да регулирате настройките на уреда. 

Откриване 

Натиснете, за да получите достъп и преминете през шестте  страници на 

менюто, за да промените настройките на вашия детектор (Страница 19) 

Карта 

Натиснете, за да влезете в екрана Карта и да преминете през четири 

страници  в менюто, за да промените настройките на вашия детектор, и да 

се създадат и геоданни за достъп. 

(Страница 35) 

мощност 

Натиснете, за да включите GPZ 

7000 On / Off Натиснете и 

задръжте за да влезете в 

менюто на системата 

обратно 

Натиснете, за да се върнете към 

предишния екран .Натиснете и 

задръжте, за да се върнете към 

първата страница в менюто 

 

Натиснете, за да изведете 

страница Създаване на 

геоданни  (Страница 43) 

Бутон за потребителя 

 
Натиснете, за да 

активирате 
 
избрана от вас 

функция (по 
 
подразбиране 

е подсветка на екрана) 
(Страница 30) 

стрелките Изберете (Tick) 

Използвайте бутоните със стрелки, 

за да се движите нагоре, надолу, 

тригер 

Натиснете и задръжте, за да 

активирате  Trak функция

наляво и надясно в рамките на 

Натиснете (отвътре екрана на 

менюто), за да изберете опция от 

менюто или да потвърдите искане

страниците в менютата (Страница 27) 
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Бърз старт 

Този раздел съдържа бързи сстъпки , които да ви 
помогнат с търсенето на съкровища.Също така 

включва информация, която ще ви 
запознае с менюта на GPZ 7000 и техните функции. 
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Бърз старт 

Бърз старт 

Започнете бързо откриване с тези шест лесни 
стъпки: 

Когато детекторът се включва за първи път, или след Reset All, ще 
бъдете подканени да зададете езика, звената за тегло и дължина, 
и часовата зона, преди да се появи на страницата Searching. 

1 Включване 

Натиснете бутона за захранване на контролния панел. След 

началните екрани, ще се появи на страницата Searching. 

2 Изберете за бърз старт 

Първата функция на страницата Detect е бърз старт. 

Тя е осветена по подразбиране. 

4 Noise Cancel /шумоизолиране

Извършва Noise Cancel намаляване на шума.

5 Quick-Trak 

Извършва грундиране ,като следвате инструкциите, показани на екрана. 

Много е важно да се запази бобината възможно най-близо до 

земята,така ще се намалят смущенията постепенно. 

Натиснете Select, за да започне Ръководство за бърз 

старт . 

3 Нулиране на настройките 

Изберете "Reset Аудио и настройки за откриване", когато 

бъдете подканени да изберете опция. 

6 Старт на Откриване 

Ако имате проблеми при използването на 

детектора след промяна на настройките, 

стартирайте Ръководство за бърз старт  отново 

Така лесно ще възстановите детектора и ще се 

върнете към откриване. 

Вземете Ръководството включено в GPZ 7000, когато сте навън за 

справка. Прочетете това ръководство за повече 

информация за напреднали и работа на детектора. 
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GPZ 7000 Менюта 

GPZ 7000 Менюта 

GPZ 7000 Графичният потребителски интерфейс има две основни менюта, 

които ви осигуряват достъп до всички GPZ 7000 функции и настройки: 

• меню Detect

• меню Карта

Всяко меню може да бъде пряко достъпно чрез натискане на 
съответния бутон за контрол. 

За достъп до менюто Detect, натиснете 
бутона Откриване. 

За достъп до менюто Карта, натиснете бутона Map. 

Всяко меню се показва като поредица от екрани, съдържащи групирани 

функции. Тези отделни екрани са посочени като страници. Страниците са 

представени от един ред от икони в горната част на всяко меню. За повече 

информация относно елементите на екрана на GPZ 7000 графичен 

потребителски интерфейс, вижте страница 18. 

Меню за навигация 

В менютата за откриване и карта, нагоре, надолу, наляво и надясно бутоните със 

стрелки се използват за да се движите в страниците. Бутонът Избиране   се 

използва, за да активирате или потвърдите  функция или опция. 

Нагоре, надолу, наляво, надясно, 
след което изберете бутона в 

средата. 

 Навигация в  страници, Меню 

В менюто Detect, използвайте нагоре, надолу, наляво и надясно бутоните със 

стрелки да се движат между страниците и функциите на страници. Натиснете 

бутона за избор, за да активирате функцията  или опция , която сте избрали. 

Когато сте на последната страница в менюто ще ви върне  към първата 

страница   

Detect менюто. 

Можете да се върнете към първата страница в менюто Detect от всяка  

страница в менюто, като натиснете и задържите бутона за връщане назад. 

Придвижване в менюто Страници на картата 

В менюто Карта, използвайте нагоре, надолу, наляво и надясно бутоните със 

стрелки да се движат между страниците и функциите на страници. Натиснете 

бутона за избор, за да активирате функцията  или опция.  При натискане на 

бутона Карта, когато сте на последната страница в менюто, ще ви върне към 

първата страница.

менюто Карта . 

Можете да се върнете към първата страница в менюто карта от всяка страница Карта 

на менюто, като натиснете и задържите бутона за връщане назад. 
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GPZ 7000 Менюта 

Detect меню 
Това меню съдържа функции и настройки, свързани с детектора. Можете да промените аудио, контролен панел, разкриване и настройки за свързване чрез 

следните шест страници: 

• Откриване

• Откриване Plus

• Настройки

• Предпочитания

• Бутон за потребителя

• Нулиране 

Откриване Страницата (страница 21) Страницата за преференции (страница 30)  

 откриване Plus страница (страница 25) Страницата на потребителя Button (страница 31) 

Страницата за настройки (стр 28) Страницата Reset (страница 33) 
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GPZ 7000 Менюта 

Менюто Карта 
Това меню съдържа функции и настройки, свързани с картата и вградената GPS система.Там са групирани в следните пет 

страници: 

• карта

• показ

• изглед

• GeoStore

• Създаване на геоданни 

Страницата Map (страница 35) Страницата GeoStore (страница 40)  

Създаване на геоданни страница (страница 43) 
Страницата с дисплей (стр 38)  

Страницата с изглед (страница 39) 
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GPZ 7000 контролен панел 

GPZ 7000 контролен панел 

Елементите на екрана 

В GPZ 7000 графичен потребителски интерфейс на контролния панел 

показва всички информационни опции и настройки на детектора. 

Типичен екран съдържа следното: 

• Лента за състоянието - Вижте Статус лентата Елементи за подробна 

информация.

• Страница Икони - лента с икони, разположени директно под лентата на 

състоянието ,представлява страници в менюто. Бяло поле около него ще 

покаже текущата страница.

• Функции - зелен, лилав, син или сив правоъгълник, съдържащ бяла икона. 
Всеки един представлява функция на детектора.

• Функция Статус - червен кръг, съдържащ бяло показва 
настоящата настройка / селекция за функцията, която 
представлява.

• Описание на функциите - текстово описание на
функцията.

 Лента за състоянието Страница икони 

статус Функция описание на функциите 

функция 

Елементите на една типична GPZ 7000 страница на 

екрана. 

Ако една функция в момента не е на разположение за 

селекция, тя ще се появи в сиво, както е показано. 

Статус Бар с елементи 

Лентата на състоянието се показва в горната част на всички екрани и предоставя 

информация за състоянието на WM 12 свързаност, GPS, GeoHunt, Backlight, и 

детектор и WM 12 , както и ниво на батерията. Той също така показва името на 

страницата,която в момента се разглежда. 

Всяка функция е представена с икона. Иконата може да варира или може да изчезне 

като състоянието на всяка функция се промени.  

WM 12 батерия

Текущ страница безжична връзка

Откриване 

GPS / GeoHunt 

Задно осветяване

GPZ 7000 батерия 

Статус Бар елементи (пример) 

свързан 

Обобщение на статус на лентата Икони 
Слушалки Няма връзка

свързан с GPZ 
7000 Не Икона Не Икона 

Няма връзка свързан 
Връзка 

Слушалки загубен  

свързан към

WM 12 Не Икона

(Мига) 

от 
 Не е  свързан

свързан 

Безжичен 

няма Икона

(Мига) 

WM 12
100% 80% 60% 40% 20% празен

Battery

от

GPS 
Не Икона  

(Мигане) 

няма GeoHunt запис Прекъснати 

GeoHunt 

от за 

Backlight 
няма Икона 

100% 80% 60% 40% 20% празен 

GPZ 7000 

батерия 

(Мига) 
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Видове  екрани Избор

Видове  екрани Избор
Когато изберете функцията на дадена страница, ще се появят опциите, свързани с тази функция. Тези опции ще бъдат регулируеми чрез бар корекция, кутия 
за подбор, един списък за избор или  отметка на селекция. 

Бар приспособяване 

Лента с постепенни стъпки. Корекции се случват в реално  време и 

всички промени влизат в сила незабавно. 

Пример на бар корекция 

Избор Box 
Изберете една от наличните опции. Избраната опция ще влезе в сила, 
след като Select е натиснат. Червената точка на състоянието на актуализациите 

на иконата  функция за показване на информация за избрания вариант. 

Списък Selection 

Изберете опция от списъка. Избраният вариант ще влезе в сила, след като 
Select е натиснат.  

Пример за списък селекция 

Проверете кутия Selection 

Позволява само една функция да  бъде избрана . Отидете до 

елемента, който искате да изберете и натиснете бутона за избор. 

А отметка ще се появи в кръга на функцията Състояние, за да 

покаже коя от шестте функции в момента е избрана. Всички други 

Статус кръгове ще останат празни. 

Пример на кутия селекция Пример за екран за избор чек-бокс 
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Откриване/Searching  Меню 

Този раздел описва всяка функция в GPZ 7000 
меню Detect, и обяснява как да я използвате, за 
да оптимизирате работата на детектора. 

Използвайте бутона Detect за 
достъп до откриване на 
страниците на менюто. 
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Откриване 

 Откриване 

Страницата за разпознаване е мястото, където можете да зададете всички 

основни функции  на детектора. 

Страницата Detect съдържа следните функции: 

• Бърз старт

• Златен режим

• Приземен режим

• Noise Cancel Канал

• чувствителност

• Сила на звука 

High Yield  

Тази настройка е идеална за търсене на малките и 

средни обекти (обикновено 0.1 - 50 грама) и също така 

има добри резултати за откриване на по-големи 

предмети в плитка почва. Този режим ще осигури най-

добро откриване на злато и като такъв е 

препоръчителният режим.

Общ  

Тази настройка осигурява добър улов на различни по големина 

златни късове(обикновено 5 - 50 грама) и на всякакви  дълбочини, 

обаче някои много малки, плитки цели, както и някои много дълбоки 

цели могат да бъдат пропуснати. 

Най откриване Page 

Бърз старт  

Бърз старт предлага корекция на минимални настройки и е 

идеален за нови потребители. Когато е избран бърз старт,  

Ръководството за бърз старт започва. Това ще ви преведе 

през стъпките за бърз старт 

за да започнете бързо и лесно откриване. Виж страница 14 за 
инструкции за бърз старт. 

Златен режим  

Функцията за Златен режим ви позволява да 

оптимизирате детектора за търсене на 

специфични видове злато. Възможните опции са: 

• Балансиран (по подразбиране)

• Общ

• Extra Deep

Extra Deep  
Тази настройка е специално предназначена за търсене 

на дълбоко заровени цели. Големи, дълбоки 

предмети(обикновено ≥ 50 грама) произвеждат сложен и 

изтънчен звук ,

 така че тази настройка трябва да се използва само от опитни оператори. Плитки цели 

могат да бъдат пропуснати, с тази настройка, в сравнение с "висок добив"  или "Общи" 

настройки. Тази настройка не се препоръчва за обща употреба. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Сигналът за праг ще  мълчи за около една секунда, след като  нова 

настройка Златен режим е избрана. Извършвайте  Noise Cancel 

(страница 22) и Quick-Trak (страница 27) всеки път, когато промените 

настройката за Златен режим. 

Функцията за Златен режим автоматично ще се промени на High Yield, и 

няма да бъде достъпна, ако функцията за Ground Type е настроена на 

Тежка почва. Вие няма да бъдете в състояние да изберете различен 

Златен режим, докато типа на почвата не се промени до нормална или 

трудна. 
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Откриване 

 Приземен режим 

При откриване на земя с високи нива на 

минерализация, движение на детектора над 
земята може да доведе до фалшиви сигнали. 

Тези сигнали са известни като шумове. GPZ 7000 е проектиран да се 
намали нежелания шум в земята. Настройката на грундиране 
контролира количеството на нежелания шум в земята, така че 
детекторът ще премахне  тези звуци. 

Възможните опции са: 

• нормална почва

• трудна (по подразбиране)

• тежка

 Нормална почва 

Тази настройка трябва да се използва на места, 

където земята е известно, че е чиста и "тиха". Ако  

се чува шум по време на работа с тази настройка ,  

трябва да смените режима на "трудна почва".

 Трудна почва 
Тази настройка се препоръчва, тъй като златото 

обикновено се намира в райони с високи нива на 

минерализация, което прави  земята "шумна". 

ЗАБЕЛЕЖКА 

При промяна на настройката на типа почва ,праговия 

тон ще мълчи в продължение на около една секунда, 

след като новата настройка е избрана. 

Извършвайте  Noise Cancel (страница 22) и Quick-Trak (страница 

27) всеки път, когато промените настройката на типа почва. 

Важно е да се избере най-оптималната настройка и функциите на Златен 

режим, за да се гарантира, че няма да пропуснете  злато. 

Noise Cancel Канал  

GPZ 7000 може да стане "шумен" поради 

електрически смущения от електропроводи, 

електрически съоръжения или други детектори, 

работещи в непосредствена близост. - 

Детекторът тълкува такива смущения като несъвместими, непостоянни звуци. 

Noise cancel ви позволява да се елиминират електромагнитни 

смущения (EMI) или "шум" от детектора. Възможните опции са: 

• Auto (по подразбиране)

• Ръчен 

Тежка почва 

Тази настройка е предназначена за използване в райони с 

изключително високи нива на минерализация. Тази настройка 

трябва да се използва само в случаите, когато работата в 

трудната обстановка изисква от вас да се държи бобината по-

високо от земята,за да се премахнат шумовете.

Когато е избрана тази настройка, функцията за Златен режим ще се промени 
на High Yield и се появява в сиво.  

ЗАБЕЛЕЖКА 

Най-добре е да работите с детектора само когато сте на открито и далеч от 

източници на електромагнитни смущения, като електропроводи и 

телефонни кули. Тези източници могат да доведат до детектора до засичане 

на лъжливи сигнали. Има и много метални предмети във вътрешни 

пространства(къщи), като пирони в пода, укрепване на стените, 

телевизори и други домакински уреди, които могат да повлияят или да 

претоварят електрониката на детектора. 
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Откриване/Searching 

Авто Noise Cancel 

Авто Noise Cancel автоматично сканира и слуша 
всеки честотен канал, след това се избира този с 
най-малко смущения. 

Auto е препоръчителната настройка. 

За Auto Noise Cancel: 

1. Повишете  бобината хоризонтално от земята, като се уверите, че няма 

метал в  края на бобината.

2. Изберете Noise Cancel функция на канала, а след това Auto.

3. Автоматичен избор на канали ще започне. Дръжте 
детектора  по време на процеса на подбор. Може да отнеме до 55 

секунди. Натиснете бутона Назад за да спре Noise Cancel по всяко 

време. 

Три дълги звукови сигнала ще звучат когато Noise Cancel е завършен. 

Избраният канал ще се появи в червения кръг на състоянието. 

Ръчен Noise Cancel 

Ръчната настройка ви позволява да слушате 
всеки канал така че  да можете да изберете 
ръчно този с най-малко смущения. 

Има 256 канала! 

За да настроите ръчен Noise Cancel: 

1. Вдигнете  бобината хоризонтално на земята, като се уверите, че няма 

метал в  края на бобината.

2. Изберете Noise Cancel канал, след това изберете Ръчен/manual.

3. Натиснете наляво или надясно бутоните  , за да изберете канал. 

Дръжте детектора във въздуха по време на процеса.

След като е установен канала с най-малко шумове, натиснете 
Избери, за да зададете канала и да излезете от менюто. 

Чувствителност 

 Чувствителността разполага с набор от 1 до 20 с 

настройка по подразбиране 9. 

Настройката на висока чувствителност ще позволи на детектора  откриване на по-

малки или по-дълбоки цели и все пак тя може да  увеличи въздействието на смущения 

и шума от земята. По-високи настройки на чувствителност се препоръчват само за 

леки почвени условия и райони с ниска минерализация. В силно минерализирани 

почви, или високи райони на смущения, по-ниска настройка на чувствителността може 

да осигури по-добра производителност чрез намаляване на фалшивите сигнали, което 

позволява сигналите за  злато, за да бъдат чути. С помощта на най-високо стабилна 

настройка на чувствителност ще постигнете най-добри резултати. Можете да 

нагласяте до желаното ниво . 

Коригиране на настройките за чувствителност 

Изберете Чувствителност на страницата Откриване. бар Корекция с обхват от 1 до 

20 ще се появи. Използвайте левия и десния бутон , за да се регулира 

чувствителността ,докато чуете фалшиви сигнали .

Намалете нивото на чувствителност достатъчно, че тези фалшиви 

сигнали да изчезнат. Натиснете Select, когато сте готови. 

Сигналът за праг на звука ще  мълчи за около една 
секунда, когато натискате даден бутон.

Сила на звука  

 Силата на звука е с обхват от 1 до 20 с настройка по подразбиране на 8. С 

настройка на 1, слаби  целеви сигнали ще звучат спокойни, средни целеви 

сигнали ще звучат от среден клас и силни целеви сигнали ще звучат силно. 

Няма да има по-голяма диференциация между мишена на сила на 

сигнала; обаче, слабите сигнали ще бъдат по-трудно чути. С настройка на 

20, всички целеви сигнали ще се дават силен звуков отговор. В тази 

настройка може да има по-малко диференциация между средни и силни 

сигнали, но слаби целеви сигнали ще бъдат по-лесно чути. 
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Откриване 

Малообемен 

Аудио гама че 
сте в състояние 
да чуят 

Висок звук 
Аудио гама че 
сте в състояние 
да чуят 

Сигналите са 

усилвател изд 

Сигнал чуваемост с високи и ниски настройки на звука 

Регулиране на звука 

Изберете функцията тон на страницата Откриване. бар Корекция с обхват от 1 

до 20 ще се появи. Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да 

увеличите или намалите силата на звука до удобно ниво. Натиснете Select, 

когато сте готови. 
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Откриване Plus 

 Откриване Plus 

Страницата Detect Plus съдържа следните функции: 

• Threshold Level/ниво на праг на звука

• Праг Pitch/тон на прага

• Volume Limit/лимит на звука

• Аудио Изглаждане

• Грунд баланс режим 

Threshold Level  

Постоянният тон "бръмчене", произведен 
от детектора се нарича праг. Вариациите на 
прага  ви  помагат  да  чуете  много  
малкки   и  дълбоки 

цели. Нивото на прага разполага с набор от 1-50, с предварително зададено 

от 27. 

Прагът се контролира от праг и Праг Pitch. Правилното 
регулиране на двете настройки прагове ще зависи от вашия 
слух и звуци на околната среда като вятър. 

Настройте нивото на прага  

Изберете функцията на прага на страницата за разпознаване Plus. бар Корекция с 

обхват от 1 до 50 ще се появи. Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, 

за да увеличите или намалите нивото на прага до слабо звуково бучене. Натиснете 

Select, когато сте готови. 

Ако нивото на прага е твърде високо, малките цели ще бъдат 

заглушени.Ако нивото на прага е твърде ниско, дълбоките цели няма да 

се чуят. Регулиране на нивото  ще гарантира безшумна работа, но може 

да се прикрие аудио отговор от малки или  дълбоко заровени цели. 

Твърде ниска 
Голям 

златен сигнал 

Аудио гама че 
сте в състояние 

Малък злато да чуят 
сигнал 

шум шум 

Threshold 

Level

оптимален
Голям 

златен сигнал 

Аудио гама че
сте в състояние

Малък злато да чуят
сигнал 

шум шум 

Threshold 
Level 

Твърде високо
Голям 

златен сигнал 

Аудио гама че 
сте в състояние Малък злато 
да чуят сигнал 

Threshold
шум шум Level 

Сигнал чуваемост с различни настройки на прага 

Праг Pitch 
Праг Pitch ви позволява да настроите 
височината на тона на прага. Коригирайте 
Праг Pitch до ниво 

, което е удобно за слуха ви. Праг нивото на тона има обхват от 
1-100, с предварително зададено ниво на 53. 
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Откриване Plus 

Volume Limit 

Ограничава звука и  определя максималния такъв 

за целеви сигнали. При засичане, звука издаван от 

мишената може да бъде много силен. Регулиране 

на лимита на силата на звука, че няма да 

проглуши 

  слуха ви. Звукът има обхват от 1-20, с предварително 
зададено ниво от 12. 

Регулиране на силата на звука  

Изберете Volume Limit функцията на Plus страницата за разпознаване. бар Корекция 

с обхват от 1 до 20 ще се появи. Преминете със сондата върху голяма метална 

мишена за да предизвика силен сигнал. Докато правите това, увеличете или 

намалете силата на звука с помощта  на левия и десния бутон  , докато силен 

отговор е на най-удобно ниво. Натиснете Select, когато сте готови. 

Високото ниво на Volume Limit ще позволи по-
голяма разлика между малки и големи цели. 

Ниското ниво на Volume Limit ще намали разликата в силата на 

звука между  малка и голяма мишена. 

ниско 

Аудио гама че 
сте в състояние 
да чуят 

Low Volume Limit 

Висока Volume Limit 

Високо 

Аудио гама че 
сте в състояние 
да чуят 

Сигнал чуваемост с високи и ниски нива на силата на звука  

Аудио Изглаждане  

Да бъдеш в състояние да чуеш малки разлики в 

Прага е важно, така че да не се пропуснат цели. 

Някои потребители намират различния праг за 

неудобен и 

поправят това с  функцията за аудио Изглаждане. 

Прилагането Audio Изглаждане може да доведе до изпускане на някои цели, 

и като такова, то е препоръчително на по-ниска чувствителност и 

повишаване на нивото на прага преди да реши дали е необходимо да се 

добави Audio Изглаждане. Възможните опции са: 

• от

• Low (по подразбиране)

• Високо

от   
Индикаторът, аудио няма да бъде променяно. 

Това е препоръчителната настройка за 
максимална чувствителност и производителност. 

ниско 

Някои аудио изглаждане се прилага. Това е 

препоръчителната настройка за потребители, които имат 

трудности при разграничаване между целевите звуци и 

незначителни изменения на прага. 

Високо  

Максимална аудио изглаждане се прилага. Тази настройка 

трябва да се използва само, ако прагът остава 

неприемливо шумна при работа в ниска настройка. Тази 

настройка може да бъде 

необходимо, когато се работи в области с високи нива на 
електромагнитни смущения (EMI).  

БАКШИШ 

Преди да се повиши нивото на аудио Изглаждане, 

опитайте извършване на Auto Noise Cancel се сведе до 

минимум шума в околната среда. 

Грунд баланс режим 
Грунд баланс Mode ви позволява да изберете 
метода за "балансиране" нежелания шум 
земята. За обяснение на грунд баланс и 

Проследяване, вижте страница 50. 

Възможните опции са: 

• Auto (по подразбиране)

• наръчник
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Откриване Plus 

Автоматичен  
Авто земен баланс автоматично следи нивата на земната 

минерализация и регулира земния баланс, колкото е 

необходимо за да се поддържа стабилност и дълбочина на 

откриване. 

Auto е препоръчителната настройка за грунд баланс режим. 

В автоматичен режим земния баланс автоматично ще се стабилизира, след включване или 

промяна на настройки, в рамките на 10 до 15 секунди от нормалното откриване. 

По желание-бързо Trak функция може да се използва за ускоряване на процеса на 
 
автоматично балансиране. 

Използване на Quick-Trak 

1. Намерете място без метал, в близост до района за откриване.

2. Движете детектора назад и напред над река  
,почва, натиснете и задръжте спусъка. 

3. Ръководство последователност ще се появи на екрана, за да 

демонстрира необходимите действия. Ръководството може да бъде 

изключено чрез Ръководства на страницата Предпочитания. 

4. Аудио ще осигури обратна връзка по време на Quick-Trak  
процес. Аудио отговор от движение на търсещата бобина над земята 

трябва бързо да се намали. След като аудио реакция се стабилизира, 

освободи спусъка, за да завършиш операцията по Quick-Trak. 

 Quick-Trak Операцията може да се повтори, ако се изисква. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

За най-добри резултати Quick-Trak, люлейте с 

постоянна скорост, поддържане на бобината най-близо 

до земята, колкото е възможно, без да докосва земята. 

наръчник 

Когато е в режим на ръчен режим грунд баланс, 
детекторът няма автоматично да следи земята. При 

използване на ръчен режим, трябва редовно да 

извършвате Quick-Trak за да поддържате точен 

баланс на земята. 
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Настройки 

Настройки 

Страницата с настройки ви позволява да настроите  GPS, подсветка, 

както и настройките на безжичната свързаност. Страницата с настройки 

съдържа следните функции: 

• GPS

• Backlight

• Backlight на яркостта

• Безжичен

• Свържете WM 12

• Свързване на допълнителни WM 12 

В настройките на страницата 

GPS  

GPS има следните опции: 

• Off (по подразбиране)

• за

• Засилено 

от за Засилено 

GPS трябва да бъде настроен на Включен, преди да може да се използват GPS 

възможностите. Подобрената настройка включва сателитно базирана система за 

повишаване на точността (SBAS), което подобрява GPS точност. Тази настройка 

трябва да се избира само на места, където SBAS (или Wide система за 

повишено качество) е на разположение. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

След като GPS е включен, мигаща икона на GPS ще се появи в 

лентата на състоянието. Когато фиксирате позицията  (което 

може да отнеме няколко минути), иконата на GPS в лентата на 

състоянието ще спре да мига и ще остане вкл. 

 Подсветка 

Подсветката има следните опции: 

• Off - Backlight винаги е изключена

• On - Backlight е винаги вкл(по подразбиране)

• 20 секунди - Backlight се включва, когато не е натиснат нито един 

бутон и ще се изключи автоматично след 20 секунди

от за 20 секунди 

Backlight на яркостта  

Backlight яркост може да се зададе в единични 
стъпки, вариращи от 1 до 10, с по подразбиране 
от 10 Яркостта се регулира чрез бар корекция. 

Безжичен  

Wireless има следните опции: 

• Off (по подразбиране)

• Вкл

трябва да е 'On ",  за да използвате вашия GPZ 7000 с WM 12. 

изкл вкл 
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Настройки 

Свържете WM 12  

За да  свържете с WM 12 с детектора, изберете Connect 

WM 12 и след това следвайте инструкциите, показвани от 

ръководството. 

По-подробна информация относно свързването на WM 12 може да се намери 

на страница 11. 

Свързване на допълнителни WM 12  

Допълнителна WM 12 Функцията Connect се използва за 

свързване на допълнителни WM 12s, така че те могат да 

получават звук от GPZ 7000. Свързване на допълнителен 

WM 12 ви позволява да използвате два или повече високоговорители, докато  
откриване за да ви даде повече аудио изживяване, без да използвате 

слушалки. 

Свързване Допълнителни WM 12s 

За да свържете допълнителни WM 12s, изберете Connect Допълнителна WM 12 

и след това следвайте инструкциите, показвани от ръководството. 

По време на ръководството, в лентата за търсене ще се появи в долния десен ъгъл 

на екрана, за употреба, за да се покаже, че детекторът търси WM 12т. Това ще 

продължи в продължение на 20 секунди или докато допълнителен WM 12 е свързан. 

Процесът на свързване може да бъде отменен, като използвате бутона Назад. 

Допълнителни WM 12s ще излъчват звук, когато те се свързват с детектора, и ще 

започнат да генерират звук. 

. 

Премахване Допълнителни WM 12s 

За да премахнете всички допълнителни WM 12s, повторно свързване на 

първичния WM 12 използвате функцията Connect WM 12.  

ЗАБЕЛЕЖКА 

Допълнителни свързани WM 12s няма да генерират 
аудио ако основната WM 12 не е свързан. 

Свързване на слушалки, както и информация за нивото на батерията в 

продължение на допълнителни свързани WM 12s няма да бъде показан 

от лентата на състоянието. На екрана ще се показва само информация 

за първична WM 12. 
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Предпочитания 

Предпочитания 

Страницата с преференции съдържа следните функции: 

• Часова зона

• Времеви формат

• Координати Формат

• единици за дължина

• Тегло Units

• Ръководства 

Страницата Предпочитания 

Часова зона  

Time Zone се основава на универсално 

координирано време (UTC), както и опции  от UTC 

-12: 00 до 14 UTC: 00, увеличаване на стъпки от 30 

минути. 

Времеви формат  

Времето може да бъде показвано в дванайсет 

часа (по подразбиране) или 24-часов формат. 

Координати Формат  

Форматът Координати предвижда 
превръщането на координатите. Има 
две опции: 

• DMS - Градуси ° минути секунди "(по подразбиране) (например, 

34 ° 54 '42" S 138 ° 33' 24 "E)

• DM - степени ° minute.decimal "(например 34 
° 54.7098 'S, 138 ° 33.4116" E)

единици за дължина  

Единици за дължина могат да бъдат конфигурирани 
да см и м (по подразбиране), или инча и ярдове. 

Тази функция определя мерните единици за картата, 

Тегло Units  

Тегловни единици могат да бъдат конфигурирани до 

тройунция (по подразбиране), гр или зърна, и определя 

мерните единици за тегло, съхранявани във FindPoints. 

Ръководства  

Водачите ви позволяват да включите или изключите 

Trak Quick-справочник и анимация, и е включена по 

подразбиране. Connect WM 12 и свързване на 

допълнителни WM 12 модули остават вкл. през цялото 

време. 
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Бутон за потребителя 

Бутон за потребителя 

Използвайте тази страница, за да присвоите на функцията на бутона за потребителя.  

Бутонът за потребителя 

Бутонът за потребителя осигурява лесен достъп до любимата си функция. Има 

богат избор от функции, които могат да бъдат причислени към бутона за 

потребителя. Определената функцията ще се активира всеки път, когато 

бутонът за  Потребителят е натиснат. Наличните функции са:

• Backlight (по подразбиране)

• Threshold Level

• Грунд баланс Mode

• Noise Cancel - Ръчна

• чувствителност

• | Повече ▼

Потребителската страница Button 

Backlight  

Backlight е функцията по подразбиране, присъединен 

към бутона за потребителя; натиснете, за да включите 

и изкл. осветлението. 

Threshold Level 

Натиснете бутона за потребителя, за да се покаже 

екранът диапазон за регулиране на прага. Прагът след 

това може да се увеличава или намалява с помощта 

на левия и десния бутон със стрелка. ( страница 25) 

Грунд баланс Mode  

Натиснете бутона за да се покаже на потребителя 

кутията за избор на грунд баланс режим. Изберете 

от функцията Автоматично или Ръчно. 

(Страница 26) 

Noise Cancel - Ръчна 

Натиснете бутона User Manual за да се покаже 

Noise Cancel екран корекция. Шумът Отмени канал 

може да се регулира с помощта на левия и десния 

бутон със стрелка. ( страница 23) 

чувствителност  

Натиснете бутона на потребителя да се появи екранът 

за настройка на чувствителността. Чувствителността 

може да се регулира с помощта на левия и десния 

бутон със стрелка. 

(Страница 23) 

| Повече ▼  

Изберете Още, за да се покаже списък с 

допълнителни функции.

Списъкът за селекция ще се появи със следните опции: 

• Златен режим • Свържете WM 12 

• Приземен Type • Свързване на допълнителни

• Noise Cancel - Auto WM 12 

• Сила на звука • FindPoints 

• Volume Limit • Памет за

• Праг Pitch • GeoHunts

• Аудио Изглаждане • Карта Zoom 

• GPS • Re-център 

• Backlight на яркостта • Ясно GeoTrail 

• Безжичен • Вижте GeoTrail 

• Преглед на имена 
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Бутон за потребителя 

Присвояване на функция на бутона за потребителя 

Маркирайте функцията, която искате да зададете на бутона за потребителя и 

натиснете Select. Ако изберете "Още" ще се появи списък на селекция с  
допълнителни опции. Превъртете до желаната функция и натиснете Select. 

А отметка ще се появи в кръга на състоянието на 
избраната функция:  

 Избраната функция ще бъде назначена до бутона за потребителя. 
Тази функция ще се активира всеки път бутона Потребителят е натиснат. 
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Нулиране 

Нулиране 

В GPZ 7000 се доставя в предварително настроено фабрично 

състояние и всички промени, направени  на детектора се запаметяват 

автоматично. Тези настройки ще останат, докато сменяте ръчно или 

да ги възстановите чрез страницата за нулиране. Страницата Reset 

съдържа и информация за текущата версия на софтуера  ви за 

проверка на детектора. 

Страницата Reset съдържа следните функции: 

• Reset GeoStore

• Нулиране на настройките

• Reset All

• език

• Код Проверка на продукта

• Информация за версията 

Page нулиране 

Reset GeoStore 

Изберете Reset GeoStore възможност да изчистите 
съдържанието от GeoStore. Всички FindPoints, точки 
и GeoHunts ще бъдат изтрити. 

Когато GeoStore е изчистена ще се появи съобщение 
за потвърждение. 

Нулиране на настройките  

Изберете опцията Reset настройки, за да изчистите всички 

потребителски настройки и да  възстановите настройките по 

подразбиране. Информация в GeoStore (FindPoints, точки 

GeoHunts) няма да бъдат засегнати. 

Когато настройките са върнати ще се появи съобщение 
за потвърждение. 

Reset All  

Изберете Reset All опция, за да  върнете всички 

настройки към фабричните  и изпразнете 

GeoStore. Когато Reset All е завършил 

детектор ще се рестартира. След рестартиране, на първия екран   ще ви подкани да 

изберете език, тегловни единици, е д и н и ц и  з а  дължина и часова зона преди 

показването на Откриване на екрана. 

Reset All също е на разположение в менюто на системата, който е достъпен чрез 

натискане и задържане на бутона за захранване, когато детекторът е изключен. 

език  

Текстът на екрана GPZ 7000 може да бъде показан в 

един от 6-те езика (по подразбиране на английски език). 

Вие ще бъдете подканени да изберете език 

Промяна на езика 
 
За да смените езика, изберете функцията език на страницата на  
Reset след това изберете един от следните езици: 

• Английски • португалски • Руски
 
• испански • Френски • арабски 

Код Проверка на продукта  

Генерира код за потвърждение, за да 
потвърдите дали детектора е оригинален Minelab 
продукт

(Функция за обслужване на клиенти) 

Код  за Проверка на продукта се предлага и в менюто на системата, който е 

достъпен чрез натискане и задържане на бутона за захранване, когато детекторът 

е изключен. 

Информация за версията  

Показва текущата версия на софтуера и 

хардуера информация на детектора. 

(Функция за обслужване на клиенти) 
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Карта Меню 

Този раздел обяснява екрана Карта и функциите 
в рамките на GPZ 7000 менюто . 

Използвайте бутона Карта, за 
да получите достъп до 
страниците на Карта на менюто. 
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карта 

карта 

карта 

Картата показва FindPoints, точки GeoHunts и GeoTrails в относителните им 

географски местоположения. Тя представлява карта подразбиране измерение 

на 100 метра (или ярда) в хоризонтална посока изток-запад и на 80 метра (или 

ярда) във вертикална посока север-юг. Картата показва север-юг и изток-

запад линиите на мрежата, както и текущото ви местоположение. 

Разстоянието между линиите на мрежата, ще зависи от текущото ви Zoom 

Level ( страница 38). 

Горният хоризонтален ръб на дисплея на екрана, ще 

представлява север, независимо от ориентацията на детектора. В 

горната част на картата е лентата на състоянието, която показва 

информация за текущите настройки на детектора. 

 (Страница 18). 

екран Пример Карта 

Използвайте картата за да: 

• Преглед на текущото ви местоположение и GPS координати

• Виж собствените си GeoTrail, точки FindPoints и GeoHunts

• Придвижете се до местоположение

• Преглед на състоянието на детектора

GPS 

Глобалната система за позициониране (GPS) е пространство на базата на система за 

сателитна навигация, която предоставя информация за местоположението и време и от всяко 

място, където има безпрепятствена гледка към четири или повече GPS сателити. Мястото и 

навигационни елементи от работата на карта във връзка 

с GPS. След като GPS е включен, мига икона на GPS ще се появи в 

лентата на състоянието. Когато фиксирате позицията си (което може да 

отнеме няколко минути), иконата на GPS в лентата на състоянието ще спре 

да мига и ще остане вкл. 

На влизане в картата, маркер ще се появи в центъра на екрана, за да 

представлява първоначалното ви  местоположение . Ако е налице валидно GPS 

позициониращо движение ще се показва на картата като поредица от точки, които 

образуват GeoTrail. 

На GPZ 7000, GPS осигурява възможност за съхраняване на данни за местоположението, 

свързани с FindPoints и пътни точки и да запише GeoHunts. По подразбиране, GPS е изключен 

и трябва да е включен чрез страницата за настройки ( страница 28).  

ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако няма точка, FindPoint или GeoHunt близко 
място, картата трябва да се попълни. 

За да се защити личния живот на GPS и GeoStore данни: 

• GPS е изключен по подразбиране. 

• GPS и GeoStore данни е само за да се съхраняват локално на 
вашия детектор и локално на вашия компютър (ако се прехвърля 

с помощта на XChange 2). 

• Детекторът не предава GPS или GeoStore данни безжично. 

• GPS и GeoStore данни не се предава на Minelab от вашия детектор 
или компютър. 

• Вашите данни не са достъпни от други чрез интернет и НЕ 
се съхраняват онлайн (облак съхранение). 
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карта 

Карта Elements 

Информацията на картата ще варира в зависимост от текущото му състояние 
 
и предпочитанията на потребителя. Картата може да показва следните 

елементи: 

• Карта Zoom

• Старт пътека

• Текущата позиция

• FindPoints и пътни точки

• GeoTrail

• GeoHunt

• Навигация Tool

• Северна Marker

• Координати 

Карта, показваща карта елементи 

Следните елементи от картата, не са задължителни и могат да се 

включват или изключват от разглеждане на страница: 

• GeoTrail

• Запазени GeoHunt

• Навигация Tool

• Координати

• Имена на елементи GeoStore 
(FindPoints, точки и GeoHunts)

Карта, показваща елементи по избор 

За информация как да се покаже и да се скрият незадължителни елементи на 

екрана, вижте страница 39. 

Карта Zoom 

Индикаторът за Карта Zoom се показва в горния ляв ъгъл на картата. Това показва 

текущия размер на квадрата от мрежата в метри или ярда (10 х 10, 20 х 20 или 100 х 

100). Мащаба на картата, може да бъде променен чрез страницата за дисплей 

(Страница 38). 

Старт пътека  

На влизане в картата маркер ще се появи в центъра на екрана, за 

да представлява първоначалната ви местоположение . 

Текущата позиция 

текущата позиция маркер показва вашето местоположение на картата. 

Ако връзката се губи GPS, иконата Текущо местоположение ще бъде 

заменен от иконата Позиция Изгубен. Това показва последното известно 

местонахождение преди GPS мрежата се изгуби. 

Иконата Позиция изгубен 

FindPoints и пътни точки 

FindPoints и пътни точки се показват на картата, за да  намерите места и 

точки . Те ще бъдат показани в най-последователен размер, независимо от нивото 

на увеличение, но тези, в непосредствена близост ще се припокриват. 

По подразбиране FindPoints и пътни точки се показват с имената им, но ако 

пространството е ограничено имената могат да бъдат скрити 

(Страница 39). 

FindPoint  
А FindPoint съхранява местоположение, тегло и задълбочена 

информация за намерени мишени . Когато съхранявате FindPoint ( страница 

43), на GPZ 7000 спестява следната информация: 

• Местоположение (ширина / дължина)

• Час и дата

• настройки на детектора и модел бобина

• Дълбочина (зададено от потребител, вижте страница 43)

• Тегло (зададено от потребител, вижте страница 43) Вашият FindPoint информация 

може да се използва за справка в бъдеще в рамките на детектора и с приложението

PC XChange 2 ( страница 47). 
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Waypoint  

Пътен етап е подобен на FindPoint с изключение, че никой 

детектор или целева свързана информация се съхранява. Точката 

се използва за записване на интересно място или място, към 

което можете да изберете да се върнете в бъдеще. При запазване 

на Точка на GPZ 7000 спестява следната информация: 

• местоположение

• Час и дата

Можете също така да създадете точка като точка за навигация на Google 

Maps с помощта на компютър  и приложението XChange 2 

(Страница 47). 

GeoTrail 

Информация за вашето местонахождение, се записва всяка секунда и е 

представено на картата, като поредица от точки, които образуват GeoTrail. Тази 

пътека ще бъде или червена, синя, или сива: 

• Ако GeoTrail се записва като част от GeoHunt, пътеката е в червен 
цвят.

• Ако сте в пауза или не записвате GeoHunt, пътеката ще бъде синя. 
Синята пътека показва движенията ви за справка и може да бъде 

изчистена от картата с помощта на функцията Clear GeoTrail ( страница 
38). 

• Ако GeoTrail представлява запазена GeoHunt, тя ще бъде в сиво.

GeoHunts 

Когато функцията GeoHunt е активна, GPZ 7000 съхранява информация 

за вашето местонахождение, докато откриване. Тя ви позволява да 

видите и картографски изглед на земята, измината от вас, и записва 

местоположението, времето и настройки детектора. FindPoints и точки 

съхраняват, докато GeoHunt е активен са показани и се съхраняват с 

GeoHunt. 

Когато активирате функцията GeoHunt г. GPZ 7000 
съхранява и следната информация: 

• Периодично местоположение (GeoTrail)

• път

• настройки на детектора и модел бобина

• FindPoints и пътни точки

Запазените GeoHunts могат да се видят на картата с помощта на функцията 

за GeoTrails ( страница 41). 

Можете да качите вашите GeoHunts до вашия компютър и да ги разглеждате 

на Google Maps, като използвате приложението XChange 2 

(Страница 47). 

Северна Marker 

Северният Маркер се показва в горния десен ъгъл на екрана. Това 
показва, фиксирана посока север във връзка с откриване на 

N пътеката.

Координати 

Географската дължина / ширина за целта е по избор показва в долния десен 

ъгъл на картата. Форматът на дисплея може да се конфигурира чрез 

страницата за предпочитанията 

(Страница 30). 

Навигация Tool  

Инструментът за навигация ви дава възможност да се придвижите 

до точка, FindPoint или началната или крайната точка на GeoHunt. 

Инструментът за навигация ще ви помогне да се движите, като 

показва разстоянието и посоката към Вашата дестинация. 

За да се придвижвате към точка или FindPoint или началото / края 

на GeoHunt, изберете обект да се придвижи, от GeoStore.  икона 

дестинация ще се появи на картата. 

Иконата Дестинация 

Дестинация Иконата ще остане на картата, докато не  направите едно от 

следните неща: 

• Отидете на Старт / Отиди до края на нова дестинация

• Изтрийте GeoStore точка 

• Рестартирайте детектора 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако инструментът за навигация е изключен, когато 

изберете даден обект да се придвижили , ще бъде 

включена автоматичн. 

37 



показ 

показ 

Страницата с дисплей е мястото, където можете да регулирате нивото на увеличение на 

картата, показва Вашето положение на картата, и изчистване на GeoTrail. 

Страницата Display съдържа следните функции: 

• Карта Zoom

• Re-център

• Ясно GeoTrail

 GeoTrail 

 GeoTrail премахва дестинация (в синьо) от 

картата. Записаният GeoTrail (червено) остава. 

Всички записани GeoHunts (сиво), които са 

се показва ( страница 41) също така ще остане. 

Страницата с дисплей 

Карта Zoom  

Три нива на увеличение са на разположение за 

гледане на картата: 

• 10 (10 х 10 м / ярда на клетка)

• 20 (20 х 20 м / ярда на клетъчно подразбиране)

• 100 (100 х 100 м / ярд на клетка)

За да регулирате нивото на увеличение, отворете страницата за дисплея, след 
 
това изберете Карта Zoom. Изберете предпочитания от вас ниво на увеличение от 

полето за избор (10, 20 или 100), след това натиснете Select. 

Re-център  

Re-център ще постави текущата в позиция в 

центъра на картата. 
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изглед 

Преглед на страницата е мястото, където можете да контролирате кои 

елементи искате да се появят на картата. 

Преглед на страницата съдържа следните функции: 

• Вижте GeoTrail

• Вижте Navigation Tool

• Преглед на имена

• Вижте Координати

The View Page 

Вижте GeoTrail  

 GeoTrail ще покажете или скриете всички 

GeoTrails на картата.  Geotrail е изключена по 

подразбиране. 

Вижте Navigation Tool  

 Navigation Tool ще покажете или скриете 

инструмент за навигация върху картата.  

Navigation Tool е изключена по подразбиране. 

Преглед на имена  

Преглед на имена -ще покажете или 

скриете имената на всички FindPoints и 
пътни точки показва на картата. Името на 
GeoHunt ще се появи само когато 

това е началната или крайната ви  Go To дестинация. По подразбиране 

Преглед на имена е включен, но имената могат да бъдат скрити, за да 

се спести място, когато много елементи се показват на картата наведнъж. 

Вижте Координати  

Чрез Координати ще покажете или скриете етикета 

на картата.  Координати е изключена по 

подразбиране. 

Показване или скриване на екран Карта Elements 

1. Изберете елемент на картата, която искате да покажете / скриете. 

2. Изберете On / Off от полето за избор. 

вкл изкл 

3. Когато видите картата, елементите вече ще бъдат  
видими или скрити според избора ви. 
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GeoStore 

Страницата GeoStore ви позволява да сортирате, преглеждане и 

изтриване до 100 FindPoints, 100 точки и 10 GeoHunts, и да се покаже 

GeoTrails от предишни GeoHunts на картата. Страницата GeoStore 

съдържа следните функции: 

• FindPoints

• Памет за

• GeoHunts

• GeoTrails 

В GeoStore Page 

Всеки път, когато запазите FindPoint, точка или GeoHunt, име, 

автоматично се дава на всеки елемент, като се използва следната 

конвенция за именуване: 

• FindPoint - FP001, FP002 да FP100

• Waypoint - WP001, WP002 да WP100

• GeoHunt - GH01, GH02 да GH10

Имена възложени от детектора могат да се променят чрез приложението 

XChange 2. FindPoints и пътни точки могат да бъдат изтрити от детектора, но 

не могат да се редактират, с изключение на FindPoint Тегло и дълбочина. 

FindPoints 

FindPoints се показват на картата, за да се посочи 

откриваеми места. Функцията FindPoints на страницата 

GeoStore ви позволява да отида, да преглеждате, 

редактирате или изтривате FindPoints, които са били 

записани на 

база данни GeoStore. 

Памет за  

Пътните точки са показани на картата, за да се 
посочи точки на интерес, без да 

съхраняване на информация, свързана детектор. Функцията за промяна на 

посоката на страницата GeoStore ви позволява да отидете, изглед или изтриване на 

Точки, които са били запазени в базата данни GeoStore. 

GeoHunts  

Функцията GeoHunt съхранява информация за вашето 

местонахождение, докато откриване. Тя ви позволява 

да видите и картографски изглед на земята, изминато 

от вас, 

и записва местоположението, времето и настройки детектор използва. 

FindPoints и точки съхраняват, докато GeoHunt е активен са показани и се 

съхранява с GeoHunt. Функцията GeoHunts на страницата GeoStore ви 

позволява да отидете, изглед или да изтриете GeoHunts, които са били 

запазени в базата данни GeoStore. 

Отидете на Старт / Край на GeoHunt 

1. От страницата GeoStore, изберете GeoHunts. 

2. Изберете GeoHunt от списъка. маркираната ще се появи 
със следните опции:

• Отидете на Старт

• Отиди до край

• Изтрий

Отидете на Старт Отиди до край Изтрий 

3. Изберете или в движение, за да Започнете или Преход към края опция. 

Ще бъдете автоматично връща на карта, след като GeoHunt е зареден. 

Няма да има икона Destination при старт / крайна точка на GeoHunt му. 

Инструментът за навигация ще покаже посоката и разстоянието до 

целта си.

Иконата на дестинация не може да се появи на картата, ако това е дълъг 
път от текущата ви позиция. 

ЗАБЕЛЕЖКА 

GPS трябва да е активиран и валиден GPS 

фиксирате позицията създадена преди Go, за 

да функционира може да се извърши. 
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GeoTrails  
 

Предназначението GeoTrail ви позволява да показвате 

GeoTrails от запазените GeoHunts на картата. Те могат 

да бъдат показани, дори и да се записва нов GeoHunt. 
 
 
 
Покажи по записана GeoHunt на картата 
 
1. От страница GeoStore, изберете функцията GeoTrails. 
 
 
2. От списъка Изберете GeoHunt искате да покажете. 
 
3. маркираната ще се появи с по-долу 
 

настроики: 
 

• шоу 
 

• Крия  
 
 
 
 

 
шоу Крия 

 
4. Изберете Покажи. Когато се върнете към картата, бар напредък ще 
 

бъдат показани в горната част на картата, което представлява времето 

за зареждане на избрания GeoTrail. Когато лентата за напредъка 

достига 100%, избраният GeoHunt ще бъдат показани в сиво. Когато 

показвате GeoTrail, той ще бъде показан на картата, докато не 

направите едно от следните неща: 
 
 
• Скрий го използвате функцията GeoTrails 
 
• Включете GeoTrails "изключено" чрез функцията View GeoTrail на изгледа 

на страницата ( страница 39) 
 
• Рестартирайте детектор 
 
Можете да покажете на повече от един спасен GeoHunt на картата. Ако 
няма достатъчно памет, за да се зареди GeoHunt, най-отдавна зареден 
GeoHunt се изчиства автоматично от картата. 
 
 
 
Сортиране FindPoints / пътни точки / GeoTrails 
 
1. От страница GeoStore, използвайте бутоните със стрелки, за да 

маркирате FindPoints, точки или GeoTrails и натиснете Избери. 
 
 
2. За да сортирате списъка, изберете първата опция в списъка "Сортиране". 
 
3. Кутията за сортиране подбор ще се появи със следните  

опции: 
 

• Близост (най-близо до най-отдалечената от текущото 

си местоположение) 
 

• Време (поне скорошен до най-новите) 

 
 
 
 
 

• Наименование (индекс А до Z)  
 
 
 
 

 
близост път име 

 
Изберете предпочитания от вас вариант на сортиране. Ще се покаже списък 

с подредени. 

 
Отидете на FindPoint или пътна точка 
 
1. От страницата GeoStore, изберете или FindPoints или функцията 

за промяна на посоката. 
 
2. Изберете елемента, който искате да отидете, за да от списъка. 
 
3. маркираната ще се появи с по-долу 
 

настроики: 
 

• Отиди 
 

• Преглед / редактиране (Edit само FindPoint) 
 

• Изтрий  
 
 
 
 
 
 

Отиди Преглед / редактиране Изтрий 

 
Изберете Отиди на опция. Вие ще бъдат върнати в страницата с 

Картата, където ще има икона на Дестинация, която представлява 

избрания от вас FindPoint или точката. Инструментът за навигация 

ще покаже посоката и разстоянието до целта си.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта, показваща икона Destination и инструмент за навигация  
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

 
Ако инструментът за навигация е изключен, когато 

изберете Фаворити опция за FindPoint, точка, или 

GeoHunt, тя ще бъде включена автоматично. 
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Изтриване на GeoStore Точка 
 
Индивидуални FindPoints, точки и GeoHunts могат да бъдат изтрити от  
GeoStore. За да изтриете елемент GeoStore: 
 
1. От страницата GeoStore, Изберете от FindPoints, точки или  

GeoHunts функции. 
 
2. Изберете елемента, който искате да изтриете от списъка. 
 
3. Изберете опцията Изтрий. Продуктът ще бъде изтрито и ще 

се появи съобщение за потвърждение. 
 
 
Редактиране на FindPoint 
 
Вие може да искате да редактирате запазен FindPoint да се коригира или вход  
липсва дълбочина и тегло информация. За да редактирате FindPoint: 
 
 
1. Изберете FindPoints от страницата GeoStore. 
 
2. Изберете FindPoint искате да редактирате от списъка. 
 
3. маркираната ще се появи с по-долу 
 

настроики: 
 

• Отиди 
 

• Преглед / редактиране 
 

• Изтрий  
 
 
 
 

 
Отиди Преглед / редактиране Изтрий 

 
Изберете опцията View / Edit. Запазената FindPoint информация  
ще се покаже. Натиснете Select. 

 
4. Ще се покаже екранът за въвеждане на дълбочина FindPoint. Записът в 

дълбочина, която преди това беше запазена за FindPoint ще бъде показано 

в полетата за въвеждане. Използвайте бутоните със стрелки, за да 

регулирате дълбочината, след това натиснете Select. 
 
5. Ще се покаже екранът за влизане тегло. Записът на тегло, която преди това 

беше запазена за FindPoint ще бъде показано в полетата за въвеждане. 

Използвайте бутоните със стрелки, за да регулирате теглото. 
 
 
6. Натиснете Select, за да потвърдите и да спаси редактирана FindPoint. Вие ще 

бъдат върнати в списъка със запаметени FindPoints. Натиснете Назад, за да 

се върнете на страницата на GeoStore. 
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Създаване на геоданни 
 
 
 
 

 
Създаване FindPoint   

Създаване на геоданни Използвайте функцията за създаване FindPoint да спаси
 

 време, местоположение, дълбочина, а теглото на вашите

 находки. Те се съхраняват като FindPoints в GeoStore.   
Виж геоданни страницата Създаване, придвижвайки се до нея чрез менюто Map, 

или чрез натискане на бутона Store.  
 
 

 
Бутонът се съхранява 

 
 
 
Тази страница ви позволява да създавате и съхранявате FindPoints, 
точки и да контролира GeoHunt. 
 
Страницата Създаване на геоданни съдържа следните функции: 

 
• Създаване FindPoint 

 
• Създаване на точка от маршрута 

 
• Запис GeoHunt 

 
• Stop GeoHunt 

 
• пауза GeoHunt  

 
 
За да създадете FindPoint: 
 
Можете да се откажете по всяко време по време на процеса на 
създаване FindPoint чрез натискане на бутона Назад. 
 
1. Натиснете бутона за да се покаже Store Създаване геоданни страница. 
 
 
2. Изберете Създаване FindPoint. 
 

FindPoint име, време и информация за местоположението ще бъде показана. 

Това е информацията, която ще се появи в GeoStore. Натиснете 
 

Select. 
 
3. Екранът на дълбочина Влизане ще се появи. Въвеждане на дълбочината на 

вашето откритие, използвайки нагоре и надолу бутоните със стрелки, за да 

промените броя, който се появява във всяка област. За да се придвижите през 

полета, използвайте левия и десния бутон със стрелки. Записът в дълбочина 

се въвежда в устройството на дължина възложени на страницата 

Предпочитания. Натиснете Select, за да потвърдите записа в дълбочина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Създаване на геоданни Page  
 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
 

Валидна GPS позиция корекция е необходима, за да 
използвате функциите на бутоните Store. 

 
Ако се опитате да създадете FindPoint, на точка или запишете GeoHunt без 

GPS е включен, ще се появи съобщение дава възможност да промените 

настройките на GPS. Ако GPS е включен, но не разполагате с валидна GPS 

позиция корекция, ще се появи съобщение "Няма GPS позиция на 

разположение". Вие ще трябва да се изчака, докато имате валидна 

позиция корекция преди да можете да създадете FindPoint, точка, или да 

запишете GeoHunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екранът на дълбочина Влизане 

 
4. Екранът на тегло Влизане ще се появи. Въвеждане на теглото на вашето 

откритие (със същия метод, както Дълбочина Влизане) и натиснете Избери. 

Записът на тегло е вход в единица тегло възложени на страницата 

Предпочитания. 
 
5. Натиснете бутона за избор, за да спаси. ще се появи съобщение за 

потвърждение. След няколко секунди съобщението ще изчезне и 

ще бъдат върнати на страницата Създаване на геоданни.  
 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
 

Ако желаете запишете FindPoint, без да въвеждате дълбочина или тегло, 

натиснете бутона за избор, когато се показват дълбочина и тегло входни 

екрани. В дълбочина / тегло, ще се спаси, както е нула. Записът в 

дълбочина и тегло за запазен FindPoint може да бъде променяна по 

всяко време (страница 42). 
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Създаване на точка от маршрута  
 

Използвайте функцията за създаване Waypoint за да 

спестите време и информация за местоположението на 

точката на интереси. Те се съхраняват като пътни точки 

в GeoStore. 

 
За да създадете точка: 
 
Можете да се откажете по всяко време по време на процеса на 
създаване точка чрез натискане на бутона Назад. 
 
1. Натиснете бутона за да се покаже Store Създаване геоданни страница. 
 
 
2. Изберете функцията за създаване точката. Име на артикул, часа и 

информация за местоположението ще бъде показана. 
 
3. Натиснете бутона за избор, за да спаси. ще се появи съобщение за 

потвърждение. След няколко секунди съобщението ще изчезне и 

ще бъдат върнати на страницата Създаване на геоданни. 
 

 

Запис GeoHunt 
 

Използвайте функцията за запис GeoHunt да започне 

записването си детектора занимания, и информация 

детектор да се съхраняват в GeoStore за бъдещи 

справки.  
 
 
 
За да запишете GeoHunt: 
 
1. Натиснете бутона за да се покаже Store Създаване геоданни страница. 
 
 
2. Изберете функцията за запис GeoHunt. 
 
3. В GPZ 7000 записваме откриване на дейност, докато не направите 

пауза или да спрете GeoHunt. иконата за запис GeoHunt ще замени 

иконата на GPS в лентата на състоянието и движенията ви ще се 

показват на картата като червен GeoTrail. 
 
 
Ако включите вашия детектор на разстояние, докато записвате GeoHunt г. 
GeoHunt ще спре и да бъдат спасени с GeoStore. 
 
 
Ако направите пауза на GeoHunt, преди да се превърне детекторът изключена, 

GeoHunt ще остане активен и иконата на Pause GeoHunt ще се появи в лентата на 

състоянието, когато детекторът е включен отново. Можете да възобновите 

записването на GeoHunt. 

 
 
 
 
 

Stop GeoHunt  
 

Спиране на GeoHunt по всяко време да прекрати 

записвате GeoHunt. След като е бил спрян на GeoHunt, тя 

не може да бъде възобновено. 

 
За да спрете GeoHunt: 
 
1. Натиснете бутона за да се покаже Store Създаване геоданни страница. 
 
 
2. Изберете функцията Stop GeoHunt. 
 
3. В GPZ 7000 ще престане записването си откриване, и иконата GPS ще 

замени иконата Record GeoHunt / пауза в лентата на състоянието. 

Съхранената GeoHunt могат да се прехвърлят към РС приложението 

XChange 2 за показване, редактиране и съхранение. Тя може да се 

показва на картата чрез функцията GeoTrails. 
 

 

пауза GeoHunt  
 

GeoHunts могат да бъдат временно спрени временно 

да преустанови записа откриване дейности. 
 
 
 
За да направите пауза на GeoHunt: 
 
1. Натиснете бутона за да се покаже Store Създаване геоданни страница. 
 
 
2. Изберете функцията Pause GeoHunt. 
 
3. В GPZ 7000 временно ще спре записването си откриване дейности и иконата 

на Pause GeoHunt ще се показва в лентата на състоянието. За да възобновите 

записването на пауза GeoHunt, изберете Запис GeoHunt на страницата Създаване 

на геоданни. иконата за запис GeoHunt ще се показва в лентата на състоянието. 

Ако включите вашия детектор на разстояние, 
 

докато записвате GeoHunt г. GeoHunt ще спре и ще бъде записан в 

базата данни. 
 
 

 
Ако направите пауза на GeoHunt и след това завъртете детектора изключена, 

GeoHunt ще останат в това състояние, когато детекторът е включен отново. 

След това можете да възобновите записването на GeoHunt. 
 

 
Загуба на мощност по време на GeoHunt 
 
В случай на детектора да изключват или да се включи в компютъра, 
докато записвате GeoHunt г. GeoHunt ще спре и дърводобива от 
данни ще престане. 
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Загуба на GPS позиция Fix По време на 
 
GeoHunt 
 
В случай на GPS позиция се определи не е на разположение, за Статус иконата 
 
GeoHunt ще започне да мига. точки между местоположение GeoTrail няма да бъдат 
 
показвани и дърводобива от данни ще престане временно (тя ще продължи  
автоматично, след като фиксирате позицията стане налична). 
 
 
Ако вътрешната памет на детектора се запълни, GPZ 7000 ще спрете  
записа и ще се появи предупредително съобщение. 
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Вашият Откриване Connection 
 
 
 
 

XChange 2 PC Приложението който идва заедно с 

детектор, на CD, ви дава възможност да ви на карта 

находки и на земята, изминато от вас, така че да не 

пропуснете някоя злато! В този раздел ще ви 

покажем как да инсталирате приложението на вашия 

компютър, така че може да започнете. 
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Minelab XChange 2 
 
 
 
 
 

Minelab XChange 2 
 
В GPZ 7000 има USB конектор на задния панел на контролния панел. Това ви 

позволява да свържете вашия GPZ 7000 с компютър и изтегляне / качване 

GeoStore данни и настройки детектор. 
 
 
Използване на приложението за XChange 2 можете да парцел вашите данни 

GPS местоположение на Google Maps, както и да добавяте снимки, 

коментари и GPS данни. Можете също така да обновите своя детектор. 
 

 

PC Системни изисквания 
 
• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 

 
• Минимална препоръчителна резолюция от 1366 x 768 

 
• USB порт 
 
• CD / DVD диск (не е задължително, виж бележката по-долу)  

XChange 2 не е съвместима с Мас 

 
Инсталирайте XChange 2 на вашия компютър 
 
1. Поставете диска (приложен към вашия GPZ 7000) в CD / DVD устройството на 

вашия компютър. 
 
2. Дискът автоматично ще тичам след като вкарва в компютъра и 

инсталирането на програмата ще започне. 
 
3. Следвайте указанията, за да инсталират, за да инсталирате XChange 2 на 

вашия компютър.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

 
Ако не разполагате с компакт диск или CD / DVD 
диск, прилагането на XChange 2 може да бъде 
изтеглен от www.minelab.com. 

 
 

След като го изтеглите, кликнете два пъти върху приложението 
и следвайте инструкциите за инсталиране. 

 

 
Започнете XChange 2 Заявление 
 
Кликнете два пъти върху иконата на приложението XChange 2 на 

вашия работен плот или да отворите менюто Start и да стигнете до: 

Всички програми> Minelab> XChange 2.  
 
 
 

XChange икона 2 десктоп 

 
 
 
 
 
Свържете GPZ 7000 към компютър 
 
1. Поставете единия край на кабела за USB-B данни във вашия GPZ 7000, 

а другия край на вашия компютър. 
 
2. Започнете XChange 2 на вашия компютър. 
 
3. Включете GPZ 7000.  

съобщение за потвърждение ще се появи, за да покаже, че USB 
кабелът е свързан. Сега можете да използвате XChange 2. 

 
 
Обърнете се към ръководството за потребителя XChange 2 в диска за 

допълнителна информация.  
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

 
Когато промяната на настройките чрез XChange 2, променените 

настройки се прилагат само към детектора, когато USB кабелът е 

отстранен. Ако изключите апарата, вместо да изключите USB 

кабела, тези настройки няма да се прилагат правилно. 
 
 

 
Обърнете се към менюто за помощ в XChange 2 за повече информация 

за това как да използвате приложението за изтегляне, качване и 

промените настройките си GPZ 7000. 
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Откриване на Основи 
 
 
 

 

Този раздел съдържа информация и съвети, за да 

увеличите максимално извличане на златото. Тя 

обхваща откриване ергономичност, тълкуването 

детектор звучи, и как да намерите и 

възстановяване на злато в различни видове почви. 
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Откриване на Основи 
 
Провеждане на детектора 
 

Прокарайте ръката си през подлакътника и каишката. 

Хванете дръжката на детектора и почивка 

предмишницата в подлакътника. Правилното 

положение на подлакътника трябва да ви позволи да 

се удобно захващане на дръжката. Вашият лакът 

трябва да седи точно над задната част на 

облегалката за ръце, а детекторът трябва да се 

чувства като продължение на предмишницата.  

 
 
 
 
 

Метат Coil  
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Замитането на бобината неправилно може да доведе до 
 

изпускане на цели или генериране на фалшиви сигнали. 

 
Вие ще получите най-добри резултати, когато бобината е почиствана 

близо и успоредно на земята през цялото време. Това ще увеличи 

дълбочината на откриване и подобряване на отговора на малки обекти. 

Избягвайте прекомерното миене на бобината на земята.  

 
 
 
 

 
Регулиране на дължината на дръжките 
 
В средата на вала може да се регулира и да е с дължина между напълно 

разширена и напълно прибран. Регулиране на средата на вала до необходимата 

дължина и сигурно заключване на камера в горната част на дръжката, за да 

заключите позицията на вала. 
 
А правилното дължина на вала ще ви позволи да се залюлее бобината над земята, 

без неудобно разтягане или навеждане. Ако бобината е твърде далеч от тялото си, че 

ще бъде трудно да се балансира и маневрира, докато откриване. Ако бобината е 

твърде близо до тялото си, тя може да открие своя изкопни инструменти или всеки 

друг метал, който носите, което води до объркване на звуци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Въпреки, че сглобяването на рулони е твърд и траен, внезапни сътресения или бретон 

може да предизвика произволни сигнали, както и прекомерно износване. 

Внимателното метене ще гарантира бобината изпълнява оптимално по всяко време. 

Практика метене бобината над земята в движение страничен toside докато бавно 

ходене напред в края на всеки размах. Леко се припокриват предходната размах, за да 

се гарантира пълно покритие на земята. Една средна скорост почистване е четири 

секунди от ляво на дясно на ляво. 

 
 
 
Регулирате ъгъла на бобината 
 
Развийте болтовете, които свързват долната шахта до бобината. Имайте предвид, 

че тези болтове се запазват и не са предназначени да се разглобява от 

потребителя. Болтовете трябва да бъде достатъчно, за да се даде възможност на 

бобината да бъдат преместени за регулиране на свободни, но стегнати достатъчно, 

че бобината може да побере си позиция. Докато държите детектора сякаш 

откриване натиснете леко бобината на земята, докато тя седи плосък / успореден на 

земята. Бобината трябва да остане паралелно при повдигане на височината на 

почистване, приблизително Уг инча (10 mm) над земята. 
 
 

 
Затегнете болтовете достатъчно само да се задържи позицията си. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА  
 
Ако получавате сигнали от видимо чист парче земя, там 

може да бъде погребан метални предмети. Опитайте се 

намери друга област, да практикуват. 
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Грунд баланс и проследяване 
 

Най земята съдържа не само пясък, но и много различни химикали, 

минерали и соли. Тези допълнителни материали се наричат земята 

минерализация. Ако не се компенсира, това може да доведе до земята 

минерализация хаотични звуци, известни като "земята на шума". Това 

основание шум може да го направи по-трудно за вас да чуя целеви 

сигнали; особено тихи целеви сигнали от малки или дълбоко цели. 

 
 
 
 

 
Електрическият шум 
 
Детекторът може да се получат фалшиви сигнали (шум), когато бобината се държи 

неподвижен или във въздуха. Тези сигнали са електромагнитни смущения (EMI). 

Можете да намалите фалшиви сигнали чрез извършване на Noise Cancel ( 

страница 
 
22), или чрез намаляване на чувствителността на детектора ( страница 23). По 

принцип е по-добре да се опитат да намалят фалшивите сигнали чрез коригиране 

Noise Cancel преди намаляване на чувствителността. 

 
 
 

Функцията за грунд баланс във вашите GPZ 7000 детектор тестове за 

земята минерализация и компенсира това, като по този начин 

намаляване на шума земята. Това осигурява сигнали от цели, като 

например злато късове, не се объркват с земята шум. 
 
 

 
детектор на Sounds 
 
 
клавиатура 
 
Детекторът ще издаде звук всеки път, когато се натисне бутона на клавиатурата. 

Валидна натиснете бутона прави кратък писклив звук "БИП"; невалиден натиснете 

бутона прави дълго ниско скатни "ба зареже" звук. 
 

 

праг 
 
Постоянният фон "бръмчене", произведени от детектора се нарича праг. Вариации 

на прага ви позволи да чуете много малки и дълбоки цели. Това също се използва, 

за да се направи разграничение между желаните и нежелани цели. Погледнете 

секция Detect Plus ( страница 25) за информация за това как да се регулира 

правилно нивото на прага и терена. 
 
 
 
 
Цели 
 
Когато бобината се премества над мишена злато или друг метален предмет, 

аудио сигнала е на звука издаван от детектора. Големите цели или цели в 

близост до земната повърхност излъчват по-силно, отколкото по-малките 

звукови цели или дълбоко заровени цели. Цели много близо до повърхността, 

може да доведе мишена отговор двойно. 
 
 
 
свръхтовар 
 
Много големи метални предмети в близост до бобината може да претовари 

детектор електрониката. Ако това се случи, детекторът показва съобщение 

претоварване и играе на сигнал на звука, докато бобината се премести далеч от 

източника на свръхнатоварване. Претоварване не е вредно за електрониката на 

детектора. 

 
Приземен Noise 
 
При откриване на земята с високи нива на минерализация, движение на 

детектора над земята може да доведе до фалшиви целеви сигнали. Тези 

нежелани целеви сигнали са известни като земята шум. Обърнете се към Ground 

Type ( страница 22) и грунд баланс Mode ( страница 26) за подробности относно 

това как да се коригира детектор за свеждане до минимум шума земята. 
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Откриване на съвети и техники 
 
Следвайте тези съвети и техники, за да постигнете максимален успех с 
детектора на GPZ 7000. 
 
• Метални цели обикновено ще дадат "твърд" звучене сигнал, когато бобината е 

почиствана от другата страна на обекта от всяка посока. Един метален цел 

обикновено произвежда кратък, остър и най-вече симетричен сигнал. Наземни 

шумове обикновено дават широк неравномерно сигнал, когато бобината е 

почиствана от различни посоки, а често може да даде само един сигнал от една 

посока и няма сигнал за почистване на замяна. 
 
 
 
 
• Ако не сте сигурни дали звукът е шума земята или изходен сигнал, че 

винаги трябва да се проучи. Остържете плитка дупка около 30mm (1 ") 

дълбок над заподозрени целта. Sweep бобината над дупката в 

оригиналната нивото на земята. Да не се потапя бобината в дупката. Ако 

сигналът е намалял в обем или е по-малко е определено, че е вероятно 

земята шум. Ако сигналът остава един и същ, или става по-силно, е 

вероятно метална мишена. Ако все още не сте сигурни направи дупката 

по-дълбоко и повторете процеса. 
 
 
 
 
• А "ефекта на ореола", които могат да бъдат изградени около погребан 

метален обект, прави обектът изглежда да е по-голям с детектора, отколкото 

е всъщност. Това ще бъде намален, след като целта е нарушен от позицията 

си в земята (например малък предмет, открит в значителна дълбочина, може 

да бъде по-трудно да се открие веднъж нарушен от земята и да лежи в 

насипно мръсотията. Ако обектът е ре -buried на "хало ефект" няма да 

присъства). 
 
 
 
• Не се опитвайте да се премахне това, което може да изглежда слаб, 

изолиран шума земята с помощта на Quick-Trak над целта; може да се 

"балансира" целевата реакция от дълбоко заровени метални мишена. 

По-добре е да Quick-Trak в близост до целта, без да минава през него, а 

след това проверка отново.  

 
 
 
 
 
• Dig всички целеви сигнали, дори в предварително открити площи. В GPZ 7000 е 

да се чувствате балансиране на земята и дълбочина, така че е възможно да се 

намерят нови цели в добре работили области, където други детектори са били в 

състояние да се справят с високата степен на минерализация. 
 
 
 
• В някои минерализирани почви отговор може да бъде получена от 

концентрация на оранжево / червено дига материал или глина. Не забравяйте, 

метална мишена ще получите по-силно, като движите бобината дори 

сантиметър по-близо. 

 
• Много внезапни или големи промени в минерализацията на площ могат да 

произведат сигнал от детектора. Обикновено този сигнал е много широка и 

често присъстват само в една посока. 
 
 
 
• Ако откриване на области от изключително разнообразна минерализация 

засичат по земята, контурите, а не на тях. Това често ще намали фалшиви 

сигнали от бързите промени в минерализацията 
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Уточняване 
 
 
 
 
 

Уточняване 
 
Уточняване стеснява местоположението на погребан мишена, което ви позволява 

да се определи точното му местонахождение, преди да копаеш.  
 
 

 

GPZ Super-D Coil 
 

Преди бобини откриване злато Minelab са налични в две 
конфигурации, двойно-D и Monoloop. В GPZ 14 спиралата 
има нова конфигурация, наречена Super-D. 

 

 
Двойно-D 

 
Двойно-D намотка има две припокриващи се 

телени намотки във формата на две D'е. Ползите 

от Double-D на рулони 
 

стабилност (особено в силно минерализирана почва), добра дълбочина, 

чувствителност и много задълбочен модел търсене, изискваща по-малко 

суинг припокриват. 

 
Monoloop 

 
Monoloop бобини са една ликвидация на тел около 

обиколката на бобината, която се използва и за 

двете предавателни и 
 

получават. профил на сигнала е оформен конус, който изисква по-люлка 

застъпване. В силно минерализирана почва те могат да бъдат по-трудни 

за премахване влиянието на земята, но са склонни да се постигне по-

голяма дълбочина и са по-чувствителни от Double-D бобини. 
 

 
Супер-D 

 
бобина Super-D се състои от една средна 

предавателна намотка и два външни получават 

намотки, които по същество представляват 

еквивалент на 2 симетрично двойно-D 
 

бобини, една отляво и една отдясно. Тази конфигурация Super-D 

означава, че цели в близост до намотките повърхностно произвежда 

двойно отговор като бобината се почиства върху целта, същия отговор 

за всяко двойно-D половина. С цели по-далеч от повърхността на 

рулони, бобината се държи повече като традиционна намотка, с 

отговора на върхово звуково случва точно под централната ос на 

намотка. 
 
 

Супер-D намотки имат електронен калибриране в резултат на 
тих откриване и имат отлична дълбочина откриване. 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
 

Само бобини Minelab GPZ са съвместими с детектора на GPZ 7000. 

 
 
 
 
 
Уточняване на Target 
 
За да намерите точно мишена, и намаляване на размера на дупката е необходимо да 

я премахнете от земята, е необходимо да се установят точното местоположение на 

целта. За да се установят по-открита мишена, почистване на широката зона с намотка, 

като се отбелязва, когато се получи най-силен сигнал. 
 
 

 
Важно е да се знае, че GPZ серия бобини имат две зони, където изходен сигнал  
е най-силен. Те са отбелязани на бобината като две успоредни линии, 

започващи от предната част на намотката към задната част на намотката.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Линии показват най-силните сигнали зони. 

 
Чрез съкращаване на срока на мащабната проверка следва да бъде възможно да 

се направи една въображаема линия, в земята, където се намира най-силен 

сигнал. Линия на целта на 90 ° от първоначалната посока и повторете процеса. 

Обектът се намира където двете въображаеми линии се пресичат.  
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Целева Recovery 
 
 
 
 
 

Целева Recovery 
 
След като сте посочили цел, то е време да я възстанови. По време на целевото 

ниво на възстановяване, е важно да се копае внимателно, за да се предотврати 

повреда на заровен обект, който може значително да намали стойността му.  
 
 
 
 

БАКШИШ 
 

Препоръчително е да носите най-малко един от 
следните земекопни инструменти с вас, докато 
откриване: 

 
• А мотика с широк стържещ острие (основен) 

 
• Лост (за много дълбоки обекти в твърда почва) 

 
• Малка силна копаене пика или лопата (за меки почви, пясък, и т.н.) 

 
 

 
Възстановяване на Target 
 
1. Изчистете областта на хлабав повърхност материал и проверка  

че целевата сигнал е все още там. Ако не е, целта трябва 
да бъде сред преместен повърхност материал. 

 
 
2. Определете дали има и други сигнали в близост до вашия  

мишена. Това е важно, така че, когато се копае дупка си не 
натрупам хлабавата мръсотията на върха на друга мишена вече 
в земята. 

 
3. Ако целевата сигнал е все още налице, използвайте своя избор да се копае на 

дълбочина от около 50 mm (2 "). 
 

Забележка: Когато се копае, избягвайте остри ръбове до дупка, тъй като те 

могат да произвеждат фалшиви сигнали, потенциално маскиране на целта. 

Наклон ръбовете на дупката трябва да се избягват каквито и да било проблеми. 
 
4. Sweep бобината над дупката да се определи дали целта е била отстранена. 

Ако целевата сигнал не се чува след това целта трябва да бъде в купчината 

само изкопан. В противен случай, копаем малко по-дълбоко и проверете 

отново. 
 
5. Започнете да копаят около 100мм (4 ") в предната част на целта да се намали 

вероятността от увреждането му. Увреждане монета, реликва или самородно 

злато може да намали стойността си. 
 
 
6. Ако изходен сигнал изчезва от дупката помете бобината над 

хлабав мръсотията и определят точно точната си позиция. 
 
 
7. Вземете една шепа от мръсотията и да го мине през бобината. 
 

Забележка: Вашите ръце и китките трябва да бъдат свободни от всякакви 
метални бижута и часовници, когато се преминава мръсотия върху бобината. 

 
8. Ако няма сигнал, поставете внимателно шепата в 

 
 
 
 
 

нова купчина, определяне на мястото на мишената отново и 
повторете с друг шепа пръст. 

 
9. След като целта е в ръката ти, да прехвърли половината от 
 

мръсотия до другата страна. Тествайте всяка шепа пръст от 

другата страна на бобината. 
 
10. Ако целта е твърде малък, за да видите, пуснете мръсотията върху 
 

в горната част на бобината и да се премести на евентуални мишени с 

пръст. Сигналът ще бъде даден само, когато целта е преместен. 
 
 

Забележка: GPZ 7000 е "движение" детектор. Това означава, 

бобината трябва да се движи над целта, или целта се движат през 

бобината, за детектора, за да "виждат" това.  
 
 
 

БАКШИШ 
 

В GPZ 7000 е много чувствителен, следователно възстановява малка 

мишена от насипно суха почва взема умение и търпение. Пластмасова 

лъжичка ви позволява да премине малки количества почва над горната 

част на намотката за да проверите дали вашата цел е налице. В Minelab 

PRO-НАМЕРЕТЕ 25 pinpointer е друг полезен инструмент за бързо 

стесняване на местоположението на мишена. Провеждане пластмасова 

лъжичка и PRO-НАМЕРЕТЕ 25 е чудесен начин да се ускори процеса на 

възстановяване на злато.  
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Запълване всяка дупка копаят 
 

Винаги пълня всички дупки, а на мястото на листа и повърхностни 

замърсявания, преди да напуснат района. Това помага да се възстанови 

зоната в първоначалното му състояние, а също така прикрива тайния си 

горещо място! Всеки боклук да се възстановите трябва да се вземат със 

себе си и да се изхвърлят правилно. 
 
 

Пълня дупки и премахване на отпадъци ще помогне на потребителите 

да поддържат детектор на добра репутация. Това би трябвало да 

доведе до повече области са лесно достъпни за търсене. 
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детектор Care 
 
 
 

 

В този раздел са GPZ 7000 безопасност, и описва 
как да се грижи за вашата батерия и детектор за да 
се гарантира дълъг и продуктивен живот. 

 
 
 
 
 

Аксесоарите, които са достъпни за използване с 
вашия GPZ 7000 са изброени също. 
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Детектор грижа и безопасност 
 
 
 
 

 

Детектор грижа и безопасност 
 
В GPZ 7000 е висококачествен електронен инструмент, фино конструирана 

и опаковани в здрав корпус. Като правилното грижи за вашия детектор е от 

жизненоважно значение, за да се осигури постоянно надеждност. 
 

 

В GPZ 7000 детектора е устойчив на атмосферни влияния за откриване в 

дъждовните / мокри условия, но не е водоустойчив и не може да бъде потопен.  
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Моля, имайте предвид следното:  
 

 
Неодобрените промени или ремонти на вашия детектор 
нарушаване на гаранцията. 

 
В случай на повреда, върнете си детектор на Minelab 
оторизиран сервизен център за за ремонт. Все още няма 
Вътрешните части контролната кутия, Контролен панел, 
Дръжка, WM 12, батерия, Coil или слушалки. 

 
 

Откриване, опит за отваряне или повреждане на етикетите 
на всички компоненти ще Анулира гаранцията. 

 
 

Използването на неодобрени компоненти също ще  
Анулира гаранцията. Minelab не ще ремонтира модифицирани 
детектори. 

 

 
• В GPZ 7000 детектора, WM 12 и слушалките не са водоустойчиви - Не 

потапяйте във всяка течна или позволяват проникване на вода. 

 
В GPZ 14 бобината е водоустойчив до един метър (3 фута) дълбочина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 т (3  
') 

 
 
 

В GPZ 14 намотката може да бъде потопен във вода до 1 м дълбочина. Тялото 
на детектор и WM 12 не трябва да бъде потопен. 

 
 
 
 
 

 
• Minelab препоръчва преди употреба, се внимава да се осигури уплътнение 

батерия (о-пръстен), жлеб уплътнение сядане и насрещната страна на батерията 

се невредим и поддържат чисти, така че детекторът остава устойчив на 

атмосферни влияния. Виж страница 56 за инструкции за поддържане на 

батерията си. 

 
• Да не се използва смазка или грес за уплътнения прах или о-пръстени. 
 
• Не оставяйте детектора в прекомерна топлина или хлад-дълго, отколкото е 

необходимо. то Покриване когато не се използва, ще я защити. Избягвайте да 

го остави в затворен багажника кола или в кола, изложени на слънчева 

светлина. 

 
• Никога не позволи детектора да влизат в контакт с бензин или 

други петролни базирани течности. 
 
• Избягвайте получаване на пясък и чакъл в шахтите или връзки (например иго 

болт и заключване камера). Не използвайте разтворители за почистване на 

детектора. 
 

Използвайте влажна кърпа с мек сапун почистващ препарат. Промива съединители 
 

с дестилирана вода. 
 
• Уверете се, че детектор се поддържа чиста. Препоръчваме ви да го избършете с 

влажна кърпа и мек сапун почистващ препарат. 
 
• Ако шахти от въглеродни влакна отчетливо се почеса, като ги  

избършете с влажна кърпа. 
 
• Уверете се, кабел намотка е в добро състояние и не се подлага 

на излишен стрес. 
 
• Вземете предпазни мерки при транспортиране или складиране на детектора. 

Въпреки, че детекторът е изработена от висококачествени материали и е 

претърпял строги тестове за издръжливост, той трябва да се работи грижливо. 

 
• Внимавайте да не надраскате екрана на контролния панел. 
 
• Долната ос на свързване намотка е оптимизиран за изпълнение 

и твърдост в нормално положение на откриване. 

 
Избягвайте завъртите детектор напред от вертикално положение, тъй като това 

поставя допълнителен натиск върху кабела на бобината.  
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Грижи за батерията и безопасност

Грижи и безопасност

 За да удължите живота на батерията: 

• Изключете фоновото осветление на контролния панел; осветлението увеличава 

консумацията на енергия от приблизително 8%.

• Включете детектора, когато не се използва.

• Включете GPS и безжична изключва, когато не се използва.

• При използване на WM 12, използвайте слушалки, вместо на говорителя; 

говорителя консумира повече енергия от слушалки. Това ще удължи 

живота на батерията на WM 12.

ВНИМАНИЕ 

Моля, имайте предвид следното: 

• Батерията не е водоустойчив - Не се потапя батерията в течност 
или да позволи проникване на вода.

• Литиево-йонна е специално предназначен за GPZ 7000 и 3030 
CTX детектори. Опитите да се използва литиево-йонна батерия с
други детектори може да повреди детектора или батерията.

• МНОГО ВАЖНО - За да се гарантира, че вашата батерия остава устойчив на
 

атмосферни влияния, е важно да се поддържа печат на батерията (о-пръстен), 

о-пръстен за сядане бразда и чифтосване лицето на батерията. Те трябва да 

останат неповредени и поддържат чисти от пясък, пясък и други замърсители. 

Да го направя: 

1. Свалете уплътнението на батерията с мека инструмент. (The 

подвижен печат е в канала на таблото за управление на 

батерията печат) 

2. Внимателно четка или унищожи жлеб уплътнение батерия 

и чифтосване батерия лицето избягва увреждането на повърхностите. 

3. Избършете над уплътнението на батерията с помощта на чиста, 

влажна кърпа. 

4. Визуална проверка на областта за да се осигури всички пясък, чакъл или 

други замърсители са отстранени. 
5. Монтирайте уплътнението на батерията се гарантира, че той е седнал 

на дъното на канала, не е усукан и ъглите 
са подравнени. 

6. Поставете батерията с детектор да се грижи, за да проверите 

че пясък батерия уплътнение е от прах, пясък, и влага. 
Печатът на пясък не се вади. 

7. Уверете се ,че батерията е напълно затворена . УВРЕДЕНИ 

пломби или батерии трябва да бъдат заменени. 

• Не зареждане на батерията при температури над 45 ° С (113 ° F) 
или под 0 ° С (32 ° F).

• Уверете се, както на батерията и контрол кутията 
са напълно сухи преди връзка.

• Извадете батерията от детектора по време на пътуването със самолет или 

дългосрочно съхранение.

• Не потапяйте BC 10 зарядно във всяка течна или позволяват проникване на вода.

• Не оставяйте батерията на горещи условия (например върху таблото или 

задната шелф на колата си).

• Внимавайте да не повредите батерията по никакъв начин.

• Не късо съединение на батерията.

• Не използвайте батерията, ако е повреден или деформирани.

• Не се опитвайте да разглобите батерията.

• Не изгаряйте батерията. Свържете се с местните власти, за да 

се осведомите за обезвреждане или рециклиране на 

съоръжения.

• В случай на повреда, върнете батерията Minelab оторизиран 
сервизен център за за ремонт. Използването на неодобрени 
компоненти нарушаване на гаранцията. Няма потребителски части, 
които в рамките на тази батерия.
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GPZ 7000 части и аксесоари 

GPZ 7000 части и аксесоари 
Инструкцията за употреба GPZ 7000, Field ръководства и Начално  
ръководство може да бъде изтеглен от www.minelab.com 

Макари и аксесоари намотка: 

• GPZ 14 Coil - 14 "х 13" Super-D интелигентен намотка с Долна вала

• Skidplate - GPZ 14 (14 "х 13" Super-D интелигентен бобина)

• Coil болтове и шайби Kit

Аксесоари вала: 

• средата на вала

• Подлакътник и стойка Kit

Аудио аксесоари: 

• WM 12 с държач за колан

• KOSS Слушалки

• Водоустойчиви Koss слушалки 
(Забележка: детектор не е потопяема) 

Аксесоари за батерии: 

• BC 10 зарядно устройство за батерии

• Зарядно устройство Кабел Kit

• 72 Wh комплект батерии - литиево-йонна акумулаторна

• 34 Wh комплект батерии - литиево-йонна акумулаторна

Други аксесоари 

• USB-B кабел за данни - Детектор за PC

• PRO люлка 45 откриване колан

• PRO люлка 45 Екстра J-подпора

• PRO-SWING 45 Harness напречна дъска

• GA 10 Ръководство Arm

• PRO-НАМЕРЕТЕ 25 Pinpointer

 Ако бихте искали да закупите аксесоари за вашия GPZ 7000 или всеки 
друг  Minelab продукт, моля свържете се с Minelab директно или чрез 

вашия местен оторизиран дилър на Minelab. 
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таблици за справка 

Таблиците в този раздел са включени опции, налични 

за всяка функция в менюто на откриване и картата и 

тяхнота предварително зададена настройка. На GPZ 

7000, батерията и BC 10 Зарядно устройство 

техническите спецификации са изброени също. 
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Откриване Меню Таблици за справка 

Откриване Меню Таблици за справка 

Следните таблици осигуряват кратък справочник за функциите на всяка страница в менюто Откриване. В GPZ 7000 се доставя в заводско състояние, останалите настройки 

фабрични (където е приложимо) са показани в червено. предварително зададените фабрични  функции са оптимизирани за по-лесна употреба, за да започне  откриване 

успешно с минимални корекции. По-подробна информация за разпознаване Функции на менюто се осигурява от страница 21 до страница 33. 

Откриване на страница Страница с предпочитания  

функция Настроики 

Бърз старт Започва Базите последователност 

High Yield 
Златен режим Обща Extra 

Deep 

нормален 

Приземен Type Труден 
тежък 

Noise Cancel Канал 
Авто 1-256 (Настройване 129) 

Ръководство 1-256 

чувствителност 1 до 20 (Настройване 9) 

Сила на звука 1 до 20 (Настройване 8) 

Откриване на страница в 

функция 

Часова зона 

Времеви формат 

местоположение Формат 

единици за дължина 

Тегло Units 

Ръководства  

Настроики 

-12: 00-14: 00 (Настройване ± 00: 00)  
(30 стъпка минута) 

12 часа  
24 час 

DMS  
DM 

cm / m  
инча / ярда 

тройунции  
грама по  
зърното 

за  
от 

функция 

Threshold Level 

Настроики 

1 до 50 (Настройване 27) 

Потребителят Бутон Page  

Праг Pitch 

Volume Limit 

Аудио Изглаждане 

Грунд баланс Mode 

1 до 100 (Настройване 53) 

1 до 20 (Настройване 12) 

от  
ниско  
Високо 

Автоматичен  
наръчник 

функция 

Backlight 

Threshold Level 

Грунд баланс Mode 

Noise Cancel - ръчно 

Чувствителност 

| Повече ▼ 

Настроики 

- (Настройване опция) 

- 

- 

- 

Изберете от списък  

Страница за настройки 
Reset Page 

функция 

GPS 

Backlight 

Backlight на яркостта 

Безжичен 

Свържете WM 12 

Свързване на 
допълнителни WM 12 

Настроики 

от  
На Enhanced 

от  
за  
Auto (20 сек) 

1 до 10 (Настройване 10) 

от  
за 

Започва Базите последователност 

Започва Базите последователност 

функция 

Reset GeoStore Reset Settings Reset 

All Language Каталог на кода за 

потвърждение Информация за 

версията 
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Карта Меню Таблици за справка 

Карта Меню Таблици за справка 

Следните таблици осигуряват кратък справочник за функциите на всяка страница в менюто карта. В GPZ 7000 се доставя в заводски условия състояние, останалите 

настройки фабрични (където е приложимо) са показани в червено. предварително зададените фабрични  функции са оптимизирани за по-лесна употреба, за да  започне 

откриване успешно с минимални корекции. По-подробна информация за карта Функции на менюто се осигурява от страница 35 до страница 44. 

карта GeoStore Page 

функция Показва откриване на дейност и информация за картата с помощта на GPS позиция. Вижте Сортиране по Настроики 

подробна информация за картата и нейните елементи на страница 35 
Наименование Отиди на 

FindPoints Близостта на преглед / 

времето Изтрий 

дисплей Page Наименование Отиди 

Памет за Близостта на Преглед 

времето Изтриване 

функция Настроики 

10 (10 х 10 метра /, гари) Наименование Преход към 

GeoHunts Близостта на началото Go доКарта Zoom 20 (20 х 20 метра / ярда) 
времето края Изтриване100 (100 х 100 м / гари) 

Re-център - Наименование 
Покажи 

- GeoTrails Близостта наЯсно GeoTrail скрий 
времето

Преглед на страницата 
Създаване на геоданни Page 

функция Настроики 

от функция
Вижте GeoTrail 

за Създаване FindPoint 

Вижте Navigation Tool 
от Създаване Waypoint 

за 
Запис GeoHunt Stop 

Преглед на имена 
от GeoHunt Пауза 
за 

GeoHunt 

Вижте Координати 
от 
за 

60 



Отстраняване на проблеми 

Отстраняване на проблеми  

Детектор не се • Проверете състоянието на батерията и батерията връзки. 
включва • Уверете се, че батерията е достатъчно заредена. 

• Уверете се, че батерията е напълно вмъкнат в контролната кутия, и е застопорени на място ( страница 5). 

• Детекторът може да бъде твърде горещо. Позволете на детектора, за да се охлади в сенчести места. 

Детектор се включи, но се • Уверете се, че намотката е свързан и че кабел намотка е свързан с контролната кутия с задържащия пръстен здраво 

изключва от само себе си закрепени ( страница 5). 

• Проверете състоянието на батерията. Уверете се, че батерията е достатъчно заредена. 

• Детекторът може да бъде твърде горещо. Позволете на детектора, за да се охлади в сенчести места. 

Няма звук - • Уверете се, че детекторът е включена, при стартиране е завършил и на контролния панел се показва на откриване страница. 

Контрол Box 
Слушалки • Уверете се, че слушалките са включени. 

• Проверете настройките за силата на звука, праг, Threshold Pitch и граница за обем. 

• Ако е възможно, опитайте с друг набор от слушалки. 

Няма звук - WM 12 • Уверете се, че WM 12 е включен и светодиодите светят. Ако светодиодите не светят, натиснете 

бутон за включване на WM 12 за 1 секунда, за да включите. 

• Ако WM 12 не се включва, опитайте презареждане на WM 12 ( страница 10). 

• Потвърдете настройката "Wireless" е зададено на "On" ( страница 28). 

• Опитайте отново да свържете WM 12 към детектора с функцията "Connect WM 12 '( страница 11). 

• Ако слушалките са свързани към WM 12, изключете слушалките. Ако има звук от високоговорителя, но не и в
слушалките, проверете слушалките и тяхната връзка. 

нестабилни шумове • Извършете Auto Noise Cancel ( страница 23). 

• Намаляване на чувствителност ( страница 23) и да се увеличи нивото на прага ( страница 25). 

• Увеличаване на нивото на аудио Изглаждане ( страница 26). 

• Проверете свързването на кабела на сондата и потвърдете дали задържащия пръстен е здраво закрепен 

(Страница 5). 

• Отдалечете се от други детектори, работещи в близост. 

Появява се екран • Преместване на бобината далеч от големи метални предмети. 

"претоварване" 

Появява се екран "Coil • Уверете се, че сондата е свързана и че кабела  е свързан с контролната кутия със задържащия пръстен и е здраво 

Error" закрепен ( страница 5). 

• При завъртане на детектора, се гарантира, че бобината е далеч от големи метални предмети. 

"Upgrade Failed" се • Детекторът трябва да се изключи и включи отново преди надстройката да може да бъде направена отново. Ако бутона за 

появява на екрана захранване, не реагира, изчакайте 10 минути и след това натиснете и задръжте бутона за захранване в продължение на 10 секунди. 

възстановяване на фабричните •настройкиНатиснете и задръжте бутона за захранване при включване на детектора, за да влезете в менюто на системата. Изберете "Reset 

All ', за да нулирате детектора на фабричните настройки по подразбиране. 

Внимание: Запазените настройки и геоданни ще бъдат изтрити от детектора. 
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Технически спецификации 

 Технически характеристики 

ВНИМАНИЕ 

Minelab си запазва правото да отговори на продължаващия теническия прогрес чрез въвеждане на промени в дизайна, оборудване и 

технически характеристики, по всяко време. 

 GPZ 7000 Технически характеристики 
трансмисия Нулево напрежение кутия (ZVT)

бобина GPZ 14-13 "х 14" Super-D 

аудио изход 6.3 mm (¼ ") Non-водоустойчив гнездото за слушалки, Wi-Stream безжична аудио (доставени UR 30 100Ω Koss слушалки) 

Дисплей с течни кристали (LCD) Цветен, 320 х 240 пиксела, 72 mm х 54 mm (2.83 "х 2,12")

GPS двигател ф-Blox Neo-7 

FindPoints До 100 (FP001-FP100) 

Памет за До 100 (WP001-WP100) 

GeoHunts До 10 (GH01-GH10) 

дължина Свит: 1170 mm (46.1 ") положи в плоско състояние, опаковани позиции: 1304 mm (51.3")

детектор : тегло 

Диапазон на работната температура 

Работна Влажност 

Температура на съхранение 

Съхранение влажност на работната среда 

Работно време (с капацитет 72 Втч батерия) 

Водоустойчив Рейтинг - Coil 

Водоустойчив Рейтинг - Detector 

разширяване: 1526 mm (60.1 ") положи в плоско състояние, опаковани позиции: 1651 mm 

(65.0") 3.32 кг (7.32 кг) (Включително GPZ 14 '' бобина, протектор и капацитет 72 Втч батерията) 

0 ° С до 50 ° С (32 ° F до 122 ° F) 

До 95% без кондензация 

- 20 ° С до 70 ° С (-4 ° F до 158 ° F) 

До 98% относителна влажност 

8 часа (GPS, фоново осветление и безжични активиран) 

1 т (3 ') 

Не е водоустойчив (атмосферни само) 

Батерия Технически спецификации   
Тип Li-Ion акумулаторна батерия

Изходно напрежение Li-Ion: 7,2 V DC 

Капацитет Li-Ion: 72 Wh 

Run Time 8 часа 

тегло Li-Ion пакет: 370 гр (0.82 кг) 

Батерия Работна температура 0 ° С до 50 ° С (32 ° F до 122 ° F) 

Температура на съхранение на батерията -5 ° С до 70 ° С (23 ° F до 158 ° F) 

BC 10 зарядно устройство Технически спецификации  
BC 10 Работна температура 0 ° С до 45 ° С (32 ° F до 113 ° F) 

Температура BC 10 Storage -30 ° С до 80 ° С (-22 ° F до 176 ° F)

BC 10 Входно напрежение 12 до 30 VDC 

BC 10 USB ток на изход 500 mA 
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Австралия и Азиатско-тихоокеанския регион Европа и Русия Северна, Южна и Централна Америка Близкия Изток и Африка 

+ 61 8 8238 0888 + 353 21 423 2352 + 1 630 401 8150 + 971 4 254 9995

minelab@minelab.com.au minelab@minelab.ie 
minelab@minelab.com minelab@minelab.ae 






