
GPX 6000™ УПЪТВАНЕ



2 

Съдържание

Готови за работа ����������������������������������������������������������������������������������� .���3

Бързо стартиране �����������������������������������������������������������������������������������������������3

Бутони ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ...�������������4

Дисплей���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

Батерия ��������������������������������������������������������������������������������������������������� .�����������������6

Bluetooth® Слушалки ������������������������������������������������������������������� .....����������� 7

Сонди ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Автоматична работа с висока производителност��10

Интелигентна Автоматична Работа ... ���������������������������������������������  10

Автоматична чувствителност ������������������������������������������������������������������������  11

Ръчни процедури и настройки ��������������� .........������������������� 12

Ръчна Чувствителност ��������������������������������������������������������������������������������  12

Процедура за ръчно регулиране на чувствителността �������������� ..����������� 12

Изолиране на смущенията������������������������������������������������������������������.������������������ 13

Процедура за премахване на смущенията ��������������������������������������������������  13
Процедура за премахване на смущенията с DD сонда����������������������������� 14

Баланс на почвата �������������������������������������������������������������������������������������������  15

Процедурата Quick-Trac за балансиране  �������������������������������������������� .����� 16
Същността на процедурата за балансиране   ���������������������������������������������17

Допълнителни концепции �������������������������������������������������������  19

Определяне на източника на смущенията���������������������������...������� 19

Double-D Режими �������������������������������������������������������������������������������������������  21

Прагов тон ������������������������������������������������������������������������������������������� ...........����� 22

Отстраняване на неизправности ���������������������� .��������������� 23

Грешки ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23

Претоварване на сондата ������������������������������������������������������� ......�������������� 23

Основни начини за отстраняване на неизправностите �������  24

Грижа и Безопастност ����������������������������������������������������������������������  25

Спецификации �����������������������������������������������������������������������������������������  26

За повече информация,
видеа и съвети посети: 

www.minelab.com/LearnGPX6000

http://minelab.com
http://www.minelab.com/GPX6000


3 Съдържание

Включете 

Повдигайте и спускайте 
сондата за 10 сек.

Започнете 
търсенето

Стартираме работа с нашия GPX 6000
Този раздел ви показва как бързо да настроите своя детектор, за да започнете търсенето с 
минимални промени в настройките, и описва как да идентифицирате и регулирате 
ключовите функции на детектора�

1

Фабрични Настройки
Фабричните настройки по подразбиране са оптимизирани за търсене при 
почти всички условия. Настройките са практичен избор за потребители, 
които искат да започнат веднага да търсят, без да е необходимо ръчно да 
регулират настройките на самия детектор.

Quick Start най-добре подхожда към следните настройки по 
подразбиране

` Чувствителност: Auto

` Тип на почавата: Difficult

Връщане към фабрични настройки
Настройките по подразбиране винаги могат да бъдат 
върнати бързо като извършим фабрично нулиране �

1.

2.

3.

Бъдете сигурни че детектора е изключен.

Натиснете и задръжте бутона за вкл. за 7 сек�

След като фабричното нулиране е готово, ще чуете специален звук и 

на дисплея ще се изпише следното "FP" (Factory Preset)�

"FP" се изписва след като фабричното нулиране е завършено.

Постигане на максимална дълбочина
Максималната дълбочина се постига когато праговия 
тон е включен� За да вкл. или изкл. праговия тон 
трябва да задържим бутона "Ground Type".

Вижте "Ръчна Чувствителност" на стр. 12 за повече 
информация за правилното използване на Праговия Тон 
по време на регулиране на чувствителността за по-голяма 
дълбочина на търсене.

Quick Start
Започнете с фабричните настройки, това се препоръчва 
преди за започнете да правите процедурата Quick Start. 

2

3

100 mm (4")

10 s
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Управление

1. Bluetooth® Позволява свързване чрез Bluetooth към безжичните 
слушалки (стр. 7)�

При натискане на този бутон на дисплея се изписва символа 
Bluetooth (задръжте бутона поне за 2�5 сек.) (стр. 7)�

2. Регулиране на
подсветката

Изберете подходящото за вас ниво на подсветката - 
високо, средно, низко или изключено.

3. Вкл/Изкл С този бутон ние включваме и изключваме детектора.

Също с този бутон може да връщаме детектора към 
фабричните настройки, като го задържим за 7 секунди.

4. Регулиране на
чувствителността Изберете подходящото ниво на чувствителност (стр. 12)�

5. Тип на почвата

Превключвайте между следните 2 видове почва: Difficult (Сложна) и 
Normal (Нормална) (стр. 15)�

С този бутон може да включвате и изключвате праговия тон ,натиснете
и задръжте за около 2,5 секунди

6. Изолиране на
смущенията

Винаги изолирайте смущенията. (стр. 13)�
Когато е свързана сонда DD, избирайте между режимите 
DD, които са EMI Cancel и Conductive Ground Cancel (стр. 
21)�

7. Регулиране на звука Регулирайте нивото на звука

8. Quick‑Trak Натинете и задръжте бутона за Quick-Trak за бързо 
балансиране на детектора към почвата (стр. 16)� 

http://minelab.com
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Диплей
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1. Bluetooth® Индикатор Показва че блутут слушалките са свързани с детектора (стр. 7)�

Bluetooth® Qualcomm® 
aptX™ Low Latency

Standard Bluetooth®

2. Индикатор за
Режим Double-D

Показва се само когато е свързана сонда DD (стр. 21)�

Изолиране на 
електромагнитните смущения 
(по подразбиране)

Проводим 
Баланс на почвата

3. Индикатор за подсветката Показва че подсветката е включена

4. Тип на почвата Изобразява избрания тип на почвата (стр. 15)�

Difficult(Сложна почва)
 (по подразбиране)

Normal (Нормална почва)

5. Изолиране на смущенията Мига когато се изпълнява процедурата по изолиране на смущенията (стр. 13)�

6. Свързани слушалки Показва че слушалките са свързани (стр. 7)�

Bluetooth® слушалки са 
свързани

Кабелни слушалки 
са свързани

7.  Грешка Показва че има грешка в системата (page 23)�

8. Ниво на звука Показва текущото ниво на звука на детектора�

9. Нивото на
чувствителност

Изобразява нивото на чувствителност.

Нивата от 1 до 10 са ръчни настройки (стр. 
12)�Нивата от 11 до 12 са автоматична настройки- 
Авто и Авто + (стр. 11)�

10. Ниво на батерията Показва текущото ниво на батерията�

http://minelab.com
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Батерия
Детектора Minelab GPX 6000 идва с презареждаща се литиево-йонна батерия�  По-добре да 
се почва всяко излизане с машината с напълно заредена батерия�

Батерията на GPX 6000 може да се зарежда със следните два продукта, които са включени в комплекта:

` AC  зарядна станция (100 to 240 V AC)

` Зарядно за кола 12 V DC 

Натиснете надолу този бутон за 
да освободите и извадите 
батерията.

Зареждане на батерията  — AC Зарядно
1.

2.

3.

Свържете щепсела на зарядното към контакта.

Свържете кабела от зарядното към  изхода за зареждане на самата батерия. 

Батеритя има специлана  светлина, която мига по време на зареждане. Когато 

батерията е напълно заредена, тази светлина ще свети непрекъснато.

Зареждане на батерията  — DC Зарядно

1. Свържете отрицателната скоба (−) към отрицателната клема   (−) на батерията на 
колата.

2. След това, свържете положителната скоба (+) към положителната клема   (+) на 
батерията на колата.

3. Включете конектора за зареждане в гнездото за зареждане в горната част на батерията.

4. Зеления диод отново ще мига по време на зареждане. След като е заредена батерията, 
диода ще мига непрекъснато.

LED индикатор за състояние на зареждане
Състоянието на зареждане на батерията се вижда  на етикета на батерията�

Зареждане (мига)

Напълно заредена 

(свети постоянно) Грешка

http://minelab.com
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Bluetooth® Слушалки
Bluetooth® слушалки с технологията aptX Low Latency™ Minelab ML 100 са най-
добрия избор по време на работа с детектора GPX 6000� Обикновени Bluetooth® 
слушалки са също съвместими.
Слушалките Minelab ML 100  използват технологията aptX™ Low Latency, която осигурява бърз сигнал, звук с високо 
качество за разлика от стандартните  Bluetooth® слушалки, така ние ще получаваме по-точни и бързи сигнали�

Допълнителна възможност по време 
на търсене
Слушалките ML 100 идват в комплект със специален 
AUX кабел, който служи за кабелна връзка между 
слушалките и самия детектор.

За да използвате кабела вкарайте го в гнездото на 
слушалките  и завъртете го на 90 градуса против 
часовниковата стрелка. Така със сигурност кабела на 
слушалките няма да се откачи.

1. Бутон за силата на звука (+)

2. Мултифункционален бутон

3. Бутон за силата на звука (−)

4. Светодиод
Режим сдвояване (редуващи се синьо и червено)

Свързани (мига на всеки 3 секунди)

Включени, но несвързани (мига на всеки 2 секунди) 
Зарежда се
Зередени

5. USB Micro‑B изход
Точно тук ние свързваме кабела за зареждане на 
слушалките към зарядното.По време на зареждане 
индикатора ще свети в червен цвят. Когато зареждането 
приключи, светодиодът ще свети в син цвят� Забележка: 
Зареждането само чрез USB към компютър не помага. 
Препоръчва се зареждане със стандартно зарядно .

6. Гнездо за слушалките 3.5 mm (1/8 inch)

1

2

3

4

5

6
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Процедура по сдвояване на слушалките ML 100
Сдвояване на тези слушалки се изисква само при първото използване�  Те автоматично ще се сдвояват при всяко следващо 
стартиране�  Само ако сте върнали фабричните настройки на самите слушалки или на детектора, само тогава ще трябва отново да ги 
сдвоявате.

Когато блутут слушалките са сдвоени, специалния блуту индикатор на дисплея ще ни информира каквъ тип слушалки са свързани�  Стандартни Bluetooth
 слушалки Bluetooth слушалки с технологията aptX™ Low Latency

Стартиране на сдвояването `

1. Бъдето сигурни че слушалките са изключени и
се намират близко до детектора.

Изключете слушалките и ги доблежете до детектора на 
разстояние не повече от 1 метър.

2. Включете слушалките и натиснете режима
за сдвояване.

Натиснете този бутон
за 7 секунди.

Натиснете и задръжте мултифункционалния бутон на 
слушалките докато не чуете два нарастващи тона и светодиода 
не започне да мига в син и червен цвят.

3. Включете блутута на слушалките и
започнете процеса по сдвояването. Натисните и задръжте

за  2,5 секунди

Натиснете и задръжте бутона за блутут на гърба на детектора, 
докато индикатора за блуту не започне да мига бързо.

4. Слушалките автоматично ще се сдвоят
Ако сдвояването се е получило, слушалките ще издадат кратък 
звук, а логото на блуту и на слушалките ще останат на екрана.

Диода на самите слушалки ще мига син цвят на всеки 3 секунди 
по време на работа.

За да нулираме настройките на нашите слушалки трябва да натиснем и задържим мултифункционалния бутон� Всички 
предишни сдвоявания и настройки ще бъдат изтрити.

http://minelab.com


9 Съдържание

Сонди
След като изберете правилната сонда с точните параметри за дадения вид почва, ще 
постигнете най-добри резултати� Когато вече знаете коя сонда къде най-добре да се 
използва, ще вдигнете значително продуктивността на вашето търсене�

Детектора Minelab GPX 6000 пристига в комплекта с 2 сонди- 11" Моno, 14" DD. Допълнително може да се поръча 17" Mono.

GPX 11™ Mono
Тази сонда е кръгла и е Mono, тя е универсална сонда подходяща за много видове почва. Има идеална кръгла форма, която 
гарантира голяма дълбочина и чувствителност, много е чувствителна към малките самородки, и е лесна за работа в каменисти 
почви.

GPX 17™ Mono
Сондата 17 по 13 инча  има елипсовидна фрома гарантира топ резултати при търсене на големи златни обекти в по-слабо солена 
почва. Може спокойно да покрива големи площи, което ще спестява много време.

GPX 14™ Double‑D
Сондата 14" DD има кръгла форма и има предимства в следните ситуации:

` Където имаме високо ниво на електромагнитни смущения�

` Във високо проводими( солени ) почви�

Точно тази сонда може да работи в условията където другите две моно-сонди не се справят.Например, когато солената почва 
причинява много смущения, и това често се забелязва най-вече след дъжд, когато солта се разтваря в почвата.

Тази двойна DD сонда се използва когато ние не можем да постигнем добри резултати с нашата Mono сонда.

Когато DD сонда е свързана, ние имаме възможност да изберем между два режима. Най-добре да се избере подходящия режим в 
зависимост от източника на смущенията. За повече информация вижте раздела " Избиране на подходящия DD режим", на стр. 12. 
Обикновенно, след като сме пуснали детектора за първи път или сме го нулирали, по подразбиране е режим EMI Cancel.

Смяна на сондата

Старт `

1. Изключете детектора. Убедете се, че детектора е изключен преди да 
освободите сондата.

2. Отвийте и освободете сондата.
Отвийте конектора, който св ързва сондата към детектора. 
Отвийте болта долу на сондата и стика и освободете сондата.

3. Свържете новата сонда.
Свържете новата сонда, проверете дали и двете уплътнения се 
намират в долната част на стика. Затегнете сондата с болта , но 
внимавайте да не го затегнете прекалено силно. Поставаете 
конектора на сондата към гнездото на детектора.

4. Включете детектора. Включете детектора.

5. Ако ще използвате DD сонда ,
изберете подходящия режим DD.

(по подразбиране )

Натиснете и задръжте
 за 2,5 секунди

Изберете подходящия режим DD в зависимост от източника на 
смущенията. Режима "EMI Cancel" е режим по подразбиране, вече 
след време вие ще можете сами да прецените кой режим да 
сложите. За повече информация вижте раздела " Избиране на 
подходящия режим DD" на стр. 21

http://minelab.com
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Автоматична работа с висока производителност
GPX 6000™ е проектиран за лесни операции и при това да не се губи производителността . GeoSense‑PI™ 
осигурява максимална дълбочина, като през цялото време следи вашата работа и състоянието на околната среда - 
уреда автоматично следи и премахва нежеланите сигнали от земята. Така че търсача не трябва да извърши много 

настройки, всичко е автоматично�

Интелигентна автоматична работа
Процедурата по-долу е безопасен начин да почнем търсенето в автоматичен режим с висока чувствителност. Веднъж като я 
извършим, детектора автоматично ще увеличава чувствителността и в същото време ще намаля шумовете, за да се концентрирате 
в търсенето на злато. Имайте предвид, че тази процедура е същата като процедурата за Quick Start (стр. 3).

Старт `

1. Връщаме фабричните настройки.
Задръжте за 7 секунди

Бъдете сигурни, че детектора е изключен, след това натиснете и 
задръжте бутона за включване за 7 секунди. След като нулирането е 
готово, ще чуете един звук че всичко е готово и на дисплея ще се 
изпише "FP".

2. Задържаме сондата на 10 см над земята
10 см

Дръжте самата сонда неподвижно на 10 см над земята и 
паралелно към почвата - а самата почва не трябва да съдържа 
метални обекти.

3. Повдигаме и спускаме сондата 
за 10 секунди

За 10 секунди повдигайте и спускайте сондата от и към земята на 10 
см височина за да може сондата да се адаптира към почвата- 
опитайте се да спускате сондата колкото се може по-близо към 
почвата, но без да я докосвате.

` Започни търснето.

На всеки 5- 10 минути по време на вашето търсене, се препоръчва поне няколко пъти да вдигате и спускате сондата на 10 см от 
земята. Това ще гарантира, че детектора е възможно най-добре балансиран и работи на максималната чувствителност. Ако се 
намирате в среда с много фалшиви сигнали, е добре да правите тази процедура колкото се може по-често.

` Ако средата в която работите е много тиха, дигнете нивото на чувствителността от Auto на Auto +.

` Ако детектора става шумен, направете процедурата по Изолиране на смущенията (стр. 13)

` Ако тази процедура не помага да се махнат страничните шумове, направете процедурата по 
Изолиране на смущенията за сондата DD (стр. 14)
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Автоматична Чувствителност
Ние имаме два режима за автоматочната чувствителност, Auto and Auto+� И двата режима автоматично увеличават чувствителността, също така 
следят и премахват страничните смущения. Режима Auto + може да бъде по-дълбок ако условията са ни са с ниско ниво на смущения.  Режима 
Auto+ като цяло има леко по-високо ниво на чувствителност, което позволява и малките парченца самородно злато да бъдат чути,  обаче все пак 
някои странични шумове могат да бъдат по-силни от самите сигнали.

Точно тези бутони се използват за избиране на режимите Auto и Auto+.

Режими Auto и Auto+

Auto
` Осигурява гладко аудио
` Препоръчва се за повечето търсачи
` Праговия тон е изключен по подразбиране

Auto +
` Използвайте го в местности с ниско ниво на 

електромагнитни смущения
` Праговия тон  е изключен по подразбиране 
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Ръчни процедури и настройки
Някои от настройките можете да ги правите и ръчно, така ще постигате още по-добри 
резултати� Тук ще опишем защо и как трябва да настройвате вашия детектор за да 
постигате най-добри резултати в различни условия�

Ръчна чувствителност
Изберете по-възможност най-високото ниво на чувствителност за оптимални резултати 
или използвайте автоматични настройки.

Нивата от 1 до 10 са за ръчно избиране на нивата� По подрабиране тези нива имат постоянен прагов тон, който конвертира 
всичките идващи сигнали в един доловим аудио тон�  Праговия тон може както да се включва така и да се изключва по желание 
(стр. 22)�

Тези малки вариации в тона лесно се забелязват от човешкото ухо и правят малките сигнали по ‑очевидни,  отколкото ако няма 
прагов тон�  Слушането на тази тонална промяна,  докато регулирате чувствителността,  позволява да се чуе най ‑голям брой 
целеви сигнали над обикновената земя, също така и сигнали или смущения, като по този начин увеличавате максимално 
дълбочината на търсене�

Процедура за ръчно регулиране на чувствителността
` Винаги изолирайте смущенията (стр. 13) и Quick‑Trak (стр. 16) за да изчистите шумовете преди да изберете подхоящото ниво 

на чувствителност.

` Обикновенно започвайте търснето с Mono- сондата, освен ако вече знаете че терена е тежък и е с високо ниво на смущения.

Когато избираме ръчно нивото на чувствителност, изберайте максималното ниво, 
до където ще можете да разпознавате вариациите в праговия тон� Това ще ви даде максимална дълбочина на търсене на злато, 

Старт `

1. Пускаме чувствителността на ниво 1. Намалете нивото до 1 с бутона минус.

2. Увеличаваме постепенно,
докато не чуем фалшиви сигнали.

` Ако самия шум идва от EMI, дръжте сондата неподвижно 
докато настройвате чувствителността.

` Ако самия шум е причинен от почвата, местете сондата на 
близко и паралелно разстояние от земята.

3. Намаляме с по едно ниво.
Намаляйте нивото на чувствителността докато не 
изчезнат фалшивите сигнали. 

4. Тестваме детектора към земята,
за да видим дали има нужда още да се намяла

След това пробвайте сондата на чиста земя и ако има нужда 
намалете чувствителността. 

Наръчник за ръчната чувствителност

Ръчно  — Низко
` По-гладко аудио
` Някои от сигналите могат да не бъдат чути
` Използвайте само ако процедутите по Изолиране 

на смущенията и Quick Trak не премахват 
фалшивите сигнали

` Праговия тон е включен по подразбиране

Ръчно — Високо
` Вероятно ще чуете повече сигнали в по -

тихите условия
` Някои от целите могат да бъдат маскирани от 

страничните шумове
` Праговия тон е включен по подразбиране
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Изолиране на смущения
Ако аудио отговора на самия детектор е непостоянен поради многото смущения, 
започнете процедурата по изолиране на смущенията за да може детектора да си избере 
най-тихия канал.

Как се прави самото изолиране на смущения
Старт `

1. Дръжте сондата на 10 см над земята.
100 mm (4")

Задръжте сондата в спокойно положение и паралелно на 10 см 
над земята за процедурата по Изолиране на смущенията.

2. Натисни и задръж бутона
за Изолиране на смущенията.

Натисни бутона за Изолиране на смушенията.

3. Изчакай за потвърждаващ тон
(отнема около 5 секунди)

Иконата ще мига по време на целия процес, а това е около 5 секунди.

След това ще чуете тон, който ще потвърди завърщването на 
процедурата.

` Започни търсенето.

` следвайте процедурата по Изолиране на Ако по време на използването на Mono- сондата детектора е все още 
шумен,  смущения с DD-сонда.
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Изолиране на смущенията с DD-сонда

Принципно, DD-сонда е хубаво да се използва само ако не може да бъде изчистен шума със Mono-сондата, при което 
трябва да се направи процедурата по Изолиране на смущенията (стр. 13)

Това е хубаво да се използва, когато ние търсим в местности с високо ниво на смущения и с високо проводима почва.

Старт `

1. Свържете 14" DD сонда. Изключете детектора и сменете сондата да е DD (стр. 
9).

2. Задръжте сондата на 10 см над земята.
100 mm (4")

Задръжте сондата поралелно към земята на 10 см височина-
почвата не трябва да съдържа метални обекти.

3. Включете детектора. Включете детектора.

4. Натиснете и задръжте
този бутон за 2,5 секунди.

За да настроите режима DD за EMI Cancel, натиснете и задръжте 
бутона за изолиране на смущенията за 2,5 секуниди.

5. Дръжте сондата над земята
и преценете е нивото на страничните 
шумове.

Дръжте сондата неподвижно и паралелно към земята. Слушайте 
внимателно за сигнали, трябва да чуете самия тон.

` Започнете търсенето. 

` Ако детектора е все още шумен, продължете със следното нещо. 

6. Изолирайте  смущенията.
Направете процедурата по изолиране на смущенията (стр. 13).  Това ще 
премахне страничните шумове, причинени от елктромагнитните 
смущения.

` Започнете търсенето.

` Ако детектора е все още шумен, продължи със следните стъпки.

7. Намалете нивото на чувствителността.
Намалете нивото на чувствителност.

Местете сондата близко  и паралелно към земята, докато 
настройвате чувствителността с цел да премахнете шумовете от 
земята.

` Започнете търсенето.

` Ако детектора продължава да е шумен, смени чувствителността към Auto или Auto +.

Специалните DD-содни имат предимство при търсен на терен с много странични смущения. При което те са по-тихи 
от Mono-сондите, но в същото среме осигуряват по-малка дълбочина.
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Баланс на почвата
Именно тази опция позволява детектора да раграничава нежеланните обекти от целевите 
сигнали� Детектора GPX 6000 разполага с автоматично проследяване на почвата и с 
възможност за ръчна настройка за баланса на почвата. В същото време имаме и още две 
насторйки за типа на почвата за още по-добър баланс на почвата.
GPX 6000 постоянно следи и и се адаптира към новите промени в почвата, както и въвеждането на операторите с цел проследяване 
и премахване на земния шум� Вграденото автоматично проследяване е надежден избор при повечето условия за търсене,а този 
раздел ще ви преведе през допълнителните опции за балансиране на земята и кога да ги използвате.

За да разберете напълно процеса на балансиране на земята, трябва да имате предвид няколко неща:

По време на стартиране на детектора
Почти веднга след като детектора е включен и стартирането му вече е завършено, детектора автоматично ще започне да следи и да 
премахва отговорите от земята� За тази цел се препоръчва преди старта на детектора, той да се държи на 10 см над земята� Това 
гарантира възможно най -много време за улавяне на реакцията на земята, докато самата сонда я спускаме и я вдигаме от земята.

Тук трябва да внимавате по време на този процес да няма метални предмети под земята.

Автоматично Проследяване
Детектора постоянно следи земята и непрекъснато премахва земния шум� Автоматичното проследяване осигурява бавно, стабилно 
и надеждно балансиране на земята за безпроблемно търсене.

Quick‑Trak
Операторът може ръчно да извършва бърз баланс на земята, като изпълни процедурата Quick-Trak (стр. 16)� Това е необходимо 
когато се движим измежду различните терени за търсене, за да се управляват всякакви промени в земните условия.

Тип на почвата
Тип на почвата контролира количеството на нежеланните шумове от земята, които се премахват от аудио отговора.

Difficult Ground (Сложна почва, по подразбиране)

На някои места има средни до високи нива на минерализация,или условията на земята ще се променят доста бързо на 
няколко метра разстояние. За да се управляват тези условия на земята, се препоръчва промяна на типа на земята на 
Difficult.

Normal Ground (Нормална почва)

Ако отоговора на земята е минимален, се препоръчва промяна на типа на земята на Normal.

Conductive Ground (Проводима почва)
При някои обстоятелства земният шум може да се дължи на проводими земни ефекти� Проводимоста е често явление в солените 
почви и в мокрите след скорошния дъжд. В такива случаи е хубаво да се премине към DD-сонда и след това следвайте 
процедурата по изолиране на смущенията DD. 
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Quick‑Trak Процедура по балансирането на почвата

Следвайте процедурата Quick-Trak за бързо калибриране на детектора към новата почва.
GPX 6000™ автоматично следи всичките промени в почвите по време на работа� Детектора е ефективен при търсене в различни 
почви. Обаче понякога  автоматичното следене на почвата не е достатъчно бързо, когато ние се движим от един вид почва 
към друг вид. В такива случаи, опцията Quick-Trak Ground Balance бързо ще калибрира детектора към новото място.

СТАРТ `

1. Натиснете и задръжте бутона за
Quick-Trak.

Натиснете и задръжте бутона за Quick-Trak — Той трябва да 
остане натиснат по време на цялата процедура.

2. Повдигнете и спуснете сондата.

Повдигнете и отпуснете сондата на 10 см над земята, за да може 
сондата да отреагира на земята  опитайте се да я отпускате и да я 
държите паралелно към земята, но без да я докосвате.

3. Местете сондата наляво и надясно.
Местете сондада докато не изчистите напълно самия шум от 
земята. Така ще можете да хващате дори и най-малки цели.

4. Освободете бутона за Quick-Trak.
След като сте адаптирали детектора към почвата, можете да 
осводобите бутона за Quick-Trak.

` Ако все още има страничен шум от земята по време на търсене, следвайте Процедура по Блансиране към почвата 

(стр. 17)� Понякога самата почва може да не е чиста, и да има метален предмет вътре, който да причинява смущения.

Пробвайте процедурата Quick-Trak на някакъв друг, чист терен.

Auto and Quick‑Trak Характеристики

Auto Quick‑Trak

` Идеално за начинаещи и неопитни търсачи.
` Идеално следи всички промени в почвите.
` Детектора постоянно следи почвата, но Quick -Trak все още 

може да се използва за възстановяване на баланса към 
променящите се или променливи условия на земята.  

` Балансиране на почвата е по-бавно от Quick-Trak процедурата.

` Процедурата Quick-Trak е вид ръчна балансировка към почвата, 
която се прави много бързо.

` Използвайте го за балансиране към различни почви, например
почви с висока минерализация, горещи скали и др.

` Използвайте го между процеса на копаене и проверяване на 
целта, за да не го балансирате погрешно към самата цел.
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Процедура по балансиране към почвата 

По-долу е представена цялата процедура� Това ще ви помогне да се  справите с редица 
различни условия на земята�

Цялата процедура е една верига от действия, която помага да определим типа на почвата, а след това показва как да се справим със 
самия шум. Самата почва може да я поделим на 3 вида:

` Нормална — Почва с ниско ниво на минерализация.
` Сложна/Променлива — Почва със средно или високо ниво на минерализация.

` Проводима — Почва с високо ниво на проводимост, често причинена поради високото ниво на соленост.

Старт ` 

Нормална (Тиха) почва `

1. Задайте тип на почвата на "Нормална".
Задайте тип на почвата да е "Нормална" с 
натискането на бутона за "Ground Type".

2. Quick-Trak.
Направете процедурата "Quick-Trak. (стр. 16)� Това ще помогне 
на детектора да събере най-много информация за земята за 
оптимално балансиране.

3. Настройте чувствителността.

Регулирайте нивото на чувствителност (стр. 12)�

Местете сондата близко и паралелно към земята по време на 
избора на подходящото ниво на чувствителност, за да изчистите 
почвения шум.

` Започнете търсенето.

` Ако детектора обаче отново е шумен по време на търсене, направете стъпките по-долу за сложна и променлива почва. 

Сложна/Променлива Почва `

4. Задайте типа на почвата на "Сложна"
Задайте вида на почвата на "Сложна" с 
натискането на бутона "Ground Type".

5. Quick-Trak. Изпълнете процедурата Quick-Trak (стр. 16)�

6. Задайте ниво на чувствителност.

Задайте подходящо ниво на чувствителност (стр. 12)�

Местете сондата близко и паралелно към земята по време на 
избора на подходящото ниво на чувствителност, за да изчистите 
почвения шум.

` Започнете търсенето.

` Ако детектора е все още "шумен"по време на търсенето, тогава самия шум идва от високото ниво на проводимост или се
съдържа много сол в самата почва. Направете стъпките по-долу за проводими почви (стр. 18).
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Процедура по балансиране към почвата (Продължение)

Проводима (Солена) Почва `

7. Сменете сонда на DD.
Изключете детектора и свържете DD сондата (вижте
"Смяна на сондата" на стр. 9)�

8. Включете детектора. Включете самия детектор.

9. Бъдете сигурни, че режима DD e настроен
на "Conductive Ground Cancel".

За да сте сигурни, че ще преминете към "Conductive Ground 
Cancel" натиснете бутона за "Noice Cancel" за поне 2,5 сек.

10. Quick-Trak. Направете процедурата "Quick-Trak" (стр. 16)�

11. Изберете подходящо
ниво на чувствителност.

Задайте подходящо ниво на чувствителност (стр. 12).
Местете сондата близко и паралелно към земята по време на 
избора на подходящото ниво на чувствителност, за да изчистите 
почвения шум.

` Започнете търсенето.
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Разширени концепции

Идентифициране на източника на шума на детектора
Kогато ние работим с нашия детектор, можем да чуем 3 различни видове шум в зависимост 
от настройките които ползваме, мястото на търсенето и др. фактори. Точното определяне 
на типа на самия шум ще ви помогне да изберете правилното решение за неговото 
отстраняване.
Обикновенно детекторите имат страничен шум, който може да бъде причинен от един до 3 различни външни източника. След като 
разберем самите източници и ги идентифицираме, ще можем лесно да настроим нашия детектор..

Забележка: Про автоматичната настройка на чувствителността детекторът ще се опита автоматично да компенсира шума 
от смущения, поради което идентифицирането на източника на смущения е най -добре да се прави с помощта на ръчната 
настройка на чувствителностт.

Електромагнитни смущения (EMI)
EMI могат да идват от външни източници. Най-вече от външни кабели, електрически огради, трансформатори, радио предаватели, 
мобилни телефони. Предимно всичките смущения от този тип са резултат на човешка дейност, но понякога имаме и други като 
мълнии, например.

За да определим EMI:
Принципно, този източник на  смущения е много лесен за определяне, тъй като само този тук го забелязваме даже когато сондата 
стои неподвижно. За да смесигурни обаче, трябва да задържим сондата неподвижно и надалеч от метални обект, за да видим дали 
все още има страничен шум.

Как да изчистите  тези смущения:

` Направете процедурата по изолиране на смущенията (стр. 13)�
` Свържете DD-сонда с режим DD, зададен на "EMI Cancel" (стр. 21)�

Шум от земята
Този шум идва когато самия детектор определя почвата,  един вид като цел. Тъй като тя в дадения случай е с високо ниво 
на минерализация. Самите почви заедно с  нивата на минерализация могат да бъдат разбити на 3 вида:

` Нормална — Почва с ниско ниво на минерализация
` Сложна — Почва с ниско до високо ниво на минерализация.
` Променлива — Почва, която има променливи нива, то ест на места е с ниско и високо ниво на минерализация или проводимист.

За да определим земния шум:
Повдигнете и оптуснете сондата над земята няколко пъти на височина от 1 до 10 см� Ако чувате сигнали, по време на вдиганията 
и спусканията, а когато сондата е неподвижна и самите сигнали спират, това е шум от почвата. 
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За да се справим със земния шум:
` Направете Баланс на Почвата� За да постигнете най-добрия резултат, следвайте стъпките на стр. 17. За бързо 

балансиране направете процедурата Quick-Trak на стр. 16. 
` В променливите почви използвайте настройките за Сложни Почви на стр.15.

Шум от земята поради високото ниво на проводимост
Обикновенно това са почви с високо съдържание на сол� Най-вече това се усеща след като е валяло наскоро, тогава самата сол се 
разтваря във водата и става проводима. Няма как да определим в повечето случаи дали дадена земя е с високо ниво на проводимст, то 
ест с високо съдържание на соли. Ако детектор е достатъчно чувствителен, за да открива злато в малки размери, тогава също е 
вероятно да открие ниски нива на проводимост.

Как да разберем, че сме попаднали точно на такава почва:
Първо задържаме сондата на 1 метър на земята. Наместете сондата така че да е успоредно към земята, след което я спускайте и 
повдигайте на височина между рамото и коляното. Ако по време на тези движения чувате шумове, зна чи почвата е с високо ниво 
ниво на минерализация. 

За да се справим в тази ситуация:

`  Свържете DD сонда и настройте режима DD   на "Conductive Ground Cancel" (стр. 21)�
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Double‑D Режими 

Режимите DD спомагат за премахването на шумовете от EMI и солените или проводими 
почви. Тези режими са налични само когато имаме свързана DD сонда.

Една сонда с технологията DD може да спира сигнали причинени от EMI и от солени почви.  Една DD сонда състои от две намотки 
под фромата на латинската буква D, които се преплитат в центъра на самата сонда.

Детектора GPX 6000 може да хваща цели и в двете страни на самата сонда. EMI, проводими или солени сигнали от почвата, и 
различни находки, всичките те имат различен отговор който може да бъде сравнен по-късно. Обикновенно, самите 
смущения(EMI) имат един и същ целеви отговор, тъй като са причинени от източници на далечно разстояние. Почвите с много сол 
обикновенно имат доста силен специфичен сигнал и в двете страни на сондата. А например, малкото късче злато ако движим DD 
сонда над него ще издава различни отговори. Самите сигнали вече варират от скоростта на взмаховете и размера на сондата.

Чрез изваждане на реакцията от тези две намотки в различни пропорции, детекторът ефективно свежда до минимум реакцията от 
отдалечена "EMI" или проводима (солена) земя. Това изваждане засяга и целевите отговори. Реакцията на по -дълбоките късове е 
намалена, докато по -плитките са най -вече незасегнати. Това означава, че Double-D сонда може да бъде настроена така, че 
оптимално да анулира или "EMI", или проводимата (солена) земя. Чувствителността към плитки цели ще бъде доста добра и в двата 
случая, но дълбоките цели ще бъдат по -трудни за търсене.

Задаване на режим DD

Старт `

1. Натиснете и задръжте бутона
за Noice Cancel  за поне 2,5 сек.

(По-подразбиране)

Задръжте поне за 2,5 сек

Натиснете и задръжте продължително бутона Noise Cancel за 
най-малко 2,5 секунди, за да превключите между двата режима 
Double-D.

Показва се иконата за избрания в момента режим Double-D.

Избиране на правилния DD режим

EMI Cancel (по-подразбиране): използвайте, когато шумът е причинен от атмосферни смущения.

EMI е шум, който присъства, когато сондата се държи неподвижна.

Conductive Ground Cancel: използвайте, когато шумът е причинен от смущения от проводими (солени) почви. 
Проводимостта е причината за шума, който присъства при повдигане и спускане на сондата във въздуха между височината 
на коляното и рамото над земята.

Double‑D Mode Помощник

EMI Cancel (по-подразбиране)
Намалява ефекта от EMI.

Conductive Ground Cancel
Намалява ефекта от проводимите (солени) почви.

Използвайте при търсене на:

` Близо до електропроводи

` В буря

` Когато сте близко до колеги с други детектори

Използвайте при търсене:

` В големи златни полета с високо съдържание на соли
в почвата

` В мокра почва
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Прагов тон
Избирателния прагов тон е един вид помощник, който ни помага да засичаме и най-
финните парченца злато. Също така помага да изберете подходящото ниво на 
чувствителност.

Вижте rраздела "Ръчна чувствителност" (стр. 12) за повече информация относно използването на прага на тона при настройване на 
ръчната чувствителност за да увеличите максимално дълбочината на вашия детектор.

Тонът на прага е изключен по подразбиране в Auto и Auto+, и е включен по подразбиране във всички настройки за ръчна 
чувствителност. Праговия тон може да се включва и изключва. Всеки път, когато детекторът е изключен, Threshold Tone се връща 
към фабричните настройки по подразбиране.

Включете/изключете праговия тон

Старт

1. Натиснете и задръжте бутона за
баланса на почвата за поне 2,5 сек.

За да избирате дали ще използвате праговия тон или не натиснете 
и задръжте бутона "Ground Type" за поне 2,5 сек.

Праговия тон се чува при всяко ниво на звука.
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Отстраняване на неизправности
Ако се сблъскате с някои от следните проблеми, пробвайте да ги отстраните като следвате 
интрукциите по-долу преди да се свържете със сервиза на Minelab.

Грешки
Грешка в сондата
Ако има проблем със сондата, то символа на "грешка" и 
символа на сондата ще се изпишат за 5 сек.  преди детектора 
да се изключи напълно.

Грешка в системата
Ако има грешка в системата символа за "грешка" ще се 
изпиши за 5 сек. преди детектора да се изключи.

Отстраняване на грешките

Символа на сондата и на грешката се показват и след това детектора се изключва.
1. Проверете дали конекторът на сондата е свързан правилно в предната част на 

контролната кутия.
2. Проверете кабела на сондата за повреди.
3. Проверете самата сонда за видими признаци на повреда.
4. Опитайте с друга сонда, ако имате такава.
5. Ако грешката остава, свържете се с оторизиран сервизен център на Minelab.

Показва се символа за грешка, след което детекторът се изключва 
1. Свържете се с оторизиран сервизен център на Minelab.

Сондата е претоварена
Много големи метални предмети в близост до сондата могат да претоварят електрониката на самия детектора. Ако това се случи, 
символът на сондата ще мига и алармата ще се повтаря, докато сондата не бъде отдалечена от източника на претоварване. 
Детекторът автоматично ще се изключи след 60 секунди непрекъснато претоварване на сондата.

Претоварването не е вредно за електрониката на детектора.
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Отстраняване на неизправности

Детекторът не се включва или се изключва сам
1.   Заредете батерията.

Няма звук от слушалките ML-100 с кабелна връзка по време на търсене 

1. Проверете дали детекторът е включен и стартирането е завършило.
2. Проверете дали слушалките са включени.
3. Проверете дали силата на звука е настроена на чуваемо ниво.
4. Изключете слушалките и се уверете, че високоговорителят на детектора се чува.
5. Ако има такива, опитайте да използвате различен комплект слушалки.

Няма звук от слушалките ML-100 безжично свързани по време на търсене 

1. Проверете дали слушалките са включени.
2. Проверете дали блутута на детектора  е включен и сдвоен с блутута на слушалки (т.е. иконата Bluetooth® свети 

постоянно).
3. Проверете дали слушалките са заредени.
4. Проверете дали силата на звука на детектора е настроена на чуваемо ниво.
5. Уверете се, че силата на звука в слушалките е настроен на достатъчно високо ниво.
6. Пробвайте с други блутут слушалки.
7. Опитайте с кабелни слушалки.

Слушалките Ml 100 не искат да се свързват

1. Изключете слушалките ML 100 и след това ги свържете отново.
2. Уверете се, че слушалките са на не повече от 1 метър от блока за управление на детектора и няма  препятствия между 

слушалките и детектора (включително и вашето тяло).
3. Изключете мобилните си телефони или ги оставете настрани.
4. Ако наблизо има много други Bluetooth® устройства, сдвояването може да отнеме повече време. Отдалечете се от зоната и 

опитайте да сдвоите отново.
5. Извършете фабрично нулиране на слушалките и се опитайте да ги свържете отново с детектора.
6. Сдвоете детектора с други Bluetooth® слушалки, след което опитайте да го свържете отново със слушалките ML 100.
Стиковете на самия детектор не могат да се фиксират добре
1. Развийте горния и долния стик. След като са отвити спокойно можете да ги откъчите една от друга.
2. Издърпайте валовете на детектора.

Конекторът на сондата трябва да остане свързан с детектора по време на почистването, за да се предотврати 
проникването на вода.

3. Старателно изплакнете стиковете и самите валове за свързване за да се изчисти напълно цялата пръст и мръсотия.
Обаче не използвайте разтворители за чистене на машината.

4. Изсушете частите със суха кърпа и ги свържете отново.

Вградения високоговорител не звучи добре

1. Уверете се, че детекторът е изключен.
2. Отвийте гайката в задната част на детектора и след това свалете капака на високоговорителя.
3. Проверете го за мръсотии или петна. Ако е необходимо, внимателно почистете високоговорителя с мека влажна кърпа или 

изплакнете с чиста вода, за да премахнете натрупания прах и мръсотия.
Не използвайте остри инструменти за отстраняване на уплътнена мръсотия от високоговорителя, тъй като това може да 
доведе до повреда.
Ако мръсотията е упорита, намокрете я и я оставете да омекне, преди да я изплакнете.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Детектора на Minelab, който е описан в това ръководство  е проектиран като 
изключително качествен апарат и се препоръчва за търсене на съкровища и 
злато в безопасни среди� Този детектор не проектиран за търсене на мини или за 
търсене на други различни боеприпаси.

Марката  Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на 
Bluetooth SIG, Inc� и всяко използване на тези марки от Minelab е по лиценз�

Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm Technologies, Inc� и/или неговите 
дъщерни дружества� Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, 
регистрирана в САЩ и други страни� aptX е търговска марка на Qualcomm 
Technologies International, Ltd�, регистрирана в Съединените щати Щати и 
други държави�

MINELAB®, GPX 6000 ™, GeoSense ‑ PI ™, GPX 11 ™, GPX 14 ™ и GPX 17 ™ са 
търговски марки на Minelab Electronics Pty� Ltd�

Грижа и безопасност
Използвайте и поддържайте вашия детектор както е описано по-долу, за да осигурите 
неговата безопасна употреба и дълъг живот.

` Не потапяйте целия детектор под водата, той е само устойчив на дъжд.

` Всички сонди на детектора са водоустойчиви, обаче трябва да се внимава за конектора от сондата към самия детектор.

` Батерията не е водоустойчива — Не я потапяйте в течности и внимавайте да не прониква вода в нея.

` Измивайте си ръцете след като сте ползвали такива кремове като против слънце или против насекоми.

` Не изполвайте разтворители за почистване. Използвайте влажна кърпа с мек препарат.

` Никога не допускайте детектора да влиза в контакт  с бензин или други подобни течности.

` Избягвайте влизането на пясък в самите стикове е в механизмите за тяхнотот фиксиране. Ако там се  е събрало пясък то те 
трябва да бъдат измити и изсушени.

`

`

`

`

`

`

`

`

`

Не доближавайте детектора до остри предмети за да не останат драскотини по повърхността на машината.  

Не излагайте детектора на високо или прекалено низки температури. Ако се налага негово транспортиране, просто го покрийте.

Бъдете сигурни винаги, че кабела не огънат.

Вземете предпазни мерки при транспортиране или съхранение на детектора. Въпреки че детекторът е изработен от най -
висококачествени материали и е преминал строги тестове за издръжливост, частите на детектора и екранът на дисплея 
могат да се надраскат или сериозно да се повредят, ако не се отнасяме с внимание към машината.

Не излагайте слушалките ML 100 или аксесоарите за зареждане на прекомерна влажност.

Не позволявайте на децата да си играят с детектора или с не говите част, опасно е.

Зареждайте батерията и другите аксесоари само както е описано в упътването.

Внимавайте, да не зареждате батерията и аксесоарите при високи температури. 

Извадете батерията предварително ако ще пътувате със самолет.

http://minelab.com
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Спецификации
Режими на търсене 
(Типове на почвата)

Сложна (по-подразбиране) 
Нормална 

Double-D Режими
EMI Cancel (по-подразбиране) 
Conductive Ground Balance

Баланс на почвата
Auto  (автоматичен) 

Manual (Quick-Trak) (ръчен)

Изолиране на 
смущенията

Автоматично (при стартиране на машината) 

Ръчно (при необходимост, отнема около 5 сек.)

Чувствителност

Ръчна (нива 1010)

 Auto (ниво 11) Auto+ (ниво 12)

Прагов тон
Вклчен

Изключен

Звук 5 нива

Дължина
В разгъното състояние: 155 cm 

В събрано състояние: 67 cm

Тегло 2.1 kg с 11" Сонда Моno

Дисплей Monochrome CLD с подсветка

Сонди

GPX 11 ™ 11" кръгла Monoloop

GPX 14 ™ 14" кръгла Double-D

GPX 17 ™ 17 "× 13" елипсовидна Monoloop

Аудио Изход

Вграден говорител

Кабелни 3.5 mm слушалки

Bluetooth® безжично аудио (aptX ™ ниска латентност)

Слушалки в комплекта  ML 100 безжични слушалки

Батерии в комплекта Акумулаторна литиево -йонна батерия 5833 mAh

Време на работа 8 часа (приблизително)

Време за зареждане 5-6 часа (приблизително)

Водоустойчив
Сонди: потопяеми до 1 м 

 Детектор: устойчив на пръски / дъжд

Работна честота 1.225 kHz

Диапазон на работната 
температура −10 °C до +50 °C

Температури  на 
съхранение − 20 °C до 70 °C

Ключови технологии

GeoSense ‑ PI ™ 

Bluetooth®

aptX ™ Ниска латентност

Оборудването може да варира в зависимост от 
модела или артикулите, поръчани с вашия 
детектор� Minelab си запазва правото да 
реагира на текущия технически прогрес, като 
въвежда промени по дизайна, оборудването и 
техническите характеристики по всяко време�

За най ‑актуалните спецификации посетете 
www�minelab�com

http://minelab.com
http://


4901‑0386‑1www.minelab.com

УърлДДетекторс ЕООД   
    Официален дистрибутор на Minelab за България
         Магазин  –  1404 гр. София, бул. България 53

Работно време:       Понеделник   09:00 -18:00
Вторник         09:00 -18:00
Сряда              09:00 -18:00
Четвъртък     
Петък              
Събота            
Неделя           

09:00 - 18:00 
09:00 -18:00 
10:00 -15:00 

Почивен ден

http://www.minelab.com/GPX6000
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