Keşfetmenin Geleceği

“Minelab piyasadaki ihtiyaçları dikkate aldı ve
teknolojiyi, işlevselliği ve esnekliği bir araya
getirerek şimdiye kadar ancak hayallerimizde
görebileceğimiz bir dedektör tasarladı.”

“CTX 3030 dedektörü ilk gördüğümde genel
görünümünden ve özelliklerinden çok etkilendim,
makinenin çok üstün özelliklere sahip olduğu
zaten ilk kullanımdan da belliydi.

Saha Araştırmacısı – ABD

CTX 3030, çok daha fazla görsel bilgi ile hedefleri
ayırabilme kapasitesi sayesinde para ve kalıntı
aramada standartların yükseldiğini görüyorum,
bu çok heyecan verici.”

Tüm arazilere uygun su geçirmez CTX 3030 dedektör,
üstün ve yüksek performanslı bir HAZİNE dedektörüdür.

Temel Özellikler

Saha Araştırmacısı – Avustralya

• Su Geçirmezlik
Bu çok yönlü HAZİNE dedektörü ile istediğiniz her yerde arama yapabilirsiniz.
CTX 3030 dedektör 10 ft (3 m) seviyesine kadar su geçirmez* olduğu için
karada ve su altında arama yapabilme esnekliğine sahip olursunuz.

Var olan en kesin hedef belirleme özelliği ile çok daha fazla tarihsel
hazineyi keşfedin. Tamamı renkli LCD ekranı ve gelişmiş Hedef İzleme
ayrıştırma özelliği sayesinde, hurdalarla dolu arazilerde bile zemin
koşulları ne olursa olsun çok daha fazla hazineyi keşfedeceksiniz.

• Kablosuz Ses Sistemi

Tercih edebileceğiniz yerleşik hoparlör veya kulaklık seçenekleri ile
kablosuz ses sisteminin size sağlayacağı özgürlüğün keyfini çıkartın.
Minelab’in özel olarak entegre edilmiş GPS fonksiyonu sayesinde, favori
lokasyonlarınıza gidebilir ve bulduklarınızı kaydedebilirsiniz. Arama
bilgilerinizi XChange 2 bilgisayar uygulamasını kullanarak Google
Maps'e aktarın.
Kullanım kolay ‘Seç ve çalıştır’ özelliği, beş ön ayarlı Arama Modu ve
daha birçok otomatik fonksiyon sayesinde yeni başlayanlar çok daha
kolay çalışmaya başlar. Deneyimli bir hazine avcısı ise tek bir tuşa
dokunarak gelişmiş özelliklere kolayca erişilebilir.
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CTX 3030'un rakipsiz performansı sayesinde
Keşfetmenin Geleceğini yaşayacaksınız!
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Kulaklık Soketi

USB Bağlantısı
Hedef Nokta
Tespiti Tetiği

Konforlu Tutma Kolu
Renkli LCD Ekran

Ön

Kablosuz
Modül
(WM 10)

MENÜ

• Tam Renkli Ekran
Tam renkli LCD ekran, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok hedef bilgisini
görüntüler ve CTX 3030’s ayrıştırma kapasitesini büyük oranda genişletir.

• Bilgisayarlı Haritalama (Google Maps ile)

MENÜ

Arka Hoparlör

Demir İçeriği (Fe) ve İletkenlik (Co) hedef çözünürlüğüne ek olarak ayarlanabilir
Ton Kimliği Profilleri ile, eklemek istediğiniz hedefleri tespit (kabul) edebilir
ve diğerlerini yok sayabilirsiniz (reddedebilirsiniz). Hedef Takibi ve Hedef
Ayrıştırma özellikleri sayesinde, doğru tespit sonuçları için aynı anda birden
çok hedefi tanımlayabilirsiniz.

Harita ekranı ve Yön Aracı ile nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi görün.
•
GeoTrails, daha önce arama yaptığınız zeminleri gösterir.
•
WayPoints, ilgilendiğiniz noktaları işaretler.
•
FindPoints, hazine bulduğunuz konumları işaretler.
•
GeoHunts, arama maceranızın tamamını kaydeder.

RENKLİ

Kulaklıklar
(KOSS UR30)

• Üstün FeCo Ayrıştırması

• GPS Konumlandırması

RENKLİ
RENKLİ

“Bu dedektörün balansı önceki FBS
modellerine göre çok daha üstün. Açıkçası, bu
büyüklükteki bobin ile kullandığım diğer tüm
dedektörlerden daha iyi.”

Kulaklıklarınızı dedektöre takmak zorunda kalmadan arama yapabilme
özgürlüğüne sahip olun. WM 10 Kablosuz Modül^ ile yerleşik hoparlörü,
teslim edilen kulaklıkları veya kendi favori kulaklıklarınızı kullanabilirsiniz.

Arka

XChange 2 uygulamasını kullanarak tüm dedektör ayarlarınızı ve hazine
bulduğunuz konumları bilgisayarınıza yükleyin. Bulgularınıza fotoğraflar
ve metinler ekleyin ve bunları kategorilere ayırın. Konumları Google Maps
üzerinde görüntüleyin. Favori alanlarınızı yeniden keşfetmek için verileri
dedektörünüze de yükleyebilirsiniz.
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• Hızlı Menüler (ve akıllı fonksiyonlar)
Hızlı Menüler, 'hareket halindeyken' yapılacak ayarlamalar için size kolay erişim
sağlar. Akıllı fonksiyonlar (Hassasiyet, Gürültü İptali, Ses, Zemin Balans) ve
özelleştirilebilir Kullanıcı düğmesi sayesinde tespit araması yaparken en çok
kullandığınız kontrollerde hızla değişiklik yapabilirsiniz.

Arka

• Ergonomik Tasarım
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Konforlu arama için tüm batarya ağırlığını kol desteğinin arkasına veren iyi
dengelenmiş tasarım. Dedektörü tamamen kendi gereksinimlerinize cevap
verecek şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

• Çok Dillilik
11 inç Bobin
(CTX 11)

¼ inç Kulaklık
Modülü
Tam Karbon
Elyaf Gövde

9 farklı dil arasından seçim yapabilirsiniz: İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca veya Türkçe.

• Anahtar Teknolojiler
•

Ayarlanabilir
Kol Desteği

•

•

Batarya Takımı

•

FBS 2, değişken zemin şartlarında daha çok hedef bulmak için çok
frekanslı iletim ve bobin-dedektör veri iletişimi özelliklerini kullanır.
Smartfind 2, en iyi hedef tanımlama sonuçlarının elde edilmesi için
dijital sinyal işleme ve renkli hedef bilgileri ile hassas FeCo ayrıştırması
özelliklerini sunar.
GPSi, coğrafi konumların doğru kaydedilmesi için çok yüksek bir
hassasiyete sahiptir.
Wi-Stream, ses kalitesinden ödün vermeden çok hızlı kablosuz ses
iletişimi sağlar.

*Standart kulaklıklar, çıkartılabilir kulaklık modülü ve WM 10 modülü su geçirmez özellikte değildir.
^WM 10 yalnızca Standart Paket ile birlikte teslim edilir. Başlangıç Paketi için aksesuar olarak edinilebilir.

kullanın ve bulduğunuz
hazineleri kaydedin!
Harita...

Tarihi keşfetmek
için
Tespit...
500 BCyaparken Tespit200
BC
1000 ADiçin ihtiyacınız
Siz arama
ekranında
daha fazla hazine bulmanız
olan tüm hedef bilgileri gösterilir – artık hiçbir şey gözünüzden kaçmayacak!

1500 AD

1600 AD

1650 AD

Renkli ekran, Demirli ve İletkenlik sayıları, sayısal derinlik göstergesi ve hassasiyet paneli sayesinde,
yoğun şekilde aranmış veya hurdanın sık bulunduğu alanlarda fark edilmesi zor olan iyi hedefleri bulma
konusunda kendinize daha çok güveneceksiniz. Her Arama Modu için iki ayrıştırma paterni arasından
(P1, P2) hızlı bir seçim yapın. Gerçek zamanlı görsel hedef bilgilerini görüntülemek için Hedef Takibi
özelliğini etkinleştirin. Hedef doğrulaması için Hedef Takibi Hedef Nokta Tespiti özelliğini kullanın.

GeoTrail, daha önceden bulunduğunuz yerleri gösterir ve böylece aynı zemini ikinci kez tarayarak
zaman kaybetmezsiniz. Kendi hazine haritanızı oluşturmak için WayPoints ve FindPoints özelliklerini
kullanın. Yakın görüş ve geniş alan görüşü sağlayan üç yakınlaştırma seviyesi (10 x 10, 20 x 20, 100 x
100) arasından hızlı bir seçim yapın. Dolaşırken aynı zamanda tarama yapmak için FeCo hedef verileri
de görüntülenebilir. Kolay görüntüleme için harita ayrıntıları kapatılabilir veya açılabilir.

Roma Hazineleri
Tespit
Ekranı
Avrupa, Batı
Asya ve
Kuzey Afrika'ya kadar

Harita Ekranı

Tespit Hızlı Menüsü

Bu İç Savaş mermileri, namlulardan çıkartılması
gereken patlamamış mermiler. Bu mermiler,
namluların içinden bir tornavida, tirbüşon
veya namlu temizleme çubuğunun ucuna
- 3 Yakınlaştırma
takılacak başka bir alet ile1 Düğme
çıkarılır.
Her biri sahip
oldukları sıra dışı büyüklükte vida delikleri, çok
aralıklı vida dişleri, birden çok delik veya derin
Harita
Hızlı
Menüsü
delikler gibi olağanüstü
özellikler
ile gerçekten
ilgi çekicidir.

Roma hakimiyeti sonlarına doğru yaklaşırken...
vatandaşlar değerli eşyaları (büyük ve küçük)
için endişelenerek bunları kendileri için en
güvenli yere saklamıştır... ayaklarının altındaki
toprağın derinliklerine. Birçoğu bu değerli
eşyalarını almak için hiç geri dönememiştir,
onlardan kalan bu miraslar yüzyıllardır el
değmeden toprağın altında gizli kalmıştır
– keşfedilmeyi ve kurtarılmayı bekleyerek...
hikayelerinin gün ışığına çıkmasını bekleyerek...

Artık hevesli dedektör kullanıcıları tarihi
keşfetmek için her gün bir fırsata sahip...

Tarih
çağları
gıptayla bakılan çok değerli hazineler yapılmış,
Hedef
Takibiboyunca,
Örnekleri
bunlar hediye edilmiş, kaybolmuş ve çalınmıştır. Birçok cesur kaşif,
bu tarihi ve değerli keşifleri bulabilmek için çok uğraşmıştır. Antik
imparatorlukların madeni paralarından, savaş kalıntılarına kadar
muhteşem
gömülü hazinelerin
bulunduğu yönünde sayısız hikaye
Düşük iletken ve
Yüksek iletken madeni Düşük iletken madeni Paslı değersiz cisimleri
yüksek iletken madeni
para hala
ve demir
hurda
para
ve demir hurda
gösteren
Düzensiz
anlatılmasına
rağmen,
keşfedilmeyi
bekleyen
çok fazla
şey vardır.
paralar

Yöndedektör
Aracı kullanıcısı için, bir cismin nerede bulunduğu bulunan cisim
Birçok
Sizi sonraki arama alanına yönlendirmesi için Yön Aracı'nı kullanın.
kadar önemlidir. İlk kaşifler,
keşiflere yardımcı olması amacıyla coğrafi
Ayrı bir GPS cihazı kullanmanıza gerek yoktur. Dün/geçen hafta/
geçen yıl aramada
kaldığınız
yeri belirlemek
için yönen
ve güncel
mesafe
haritalar ve şemalar oluşturmuştur.
Antik
el çizimi
haritalardan,
göstergelerini kullanın. Google Maps üzerinde oluşturduğunuz ve
GPS uyumlu cihazlara kadar
gelindiğini düşündüğümüzde, bu haritalama
dedektörünüze yüklediğiniz WayPoints'e gidin. Daha çok hazine
aramak
içinve
önceden
FindPoint'esöyleyebiliriz.
gidin.
işlemlerinin artık çok daha
kolay
kesinişaretlediğiniz
şekilde yapıldığını

Hedef Takibi

Hedef Kimlik
Numaraları/Derinlik
Hedefi
Etme / kullanarak
Günümüzün
modern
dedektör kullanıcıları,
CTX Kabul
3030 dedektörü
Reddetme İmleçleri

artık tarihi su yüzüne çıkarma şansına sahiptir. FBS 2 ve Smartfind 2
teknolojileri sayesinde sahip olduğu gelişmiş
ayrıştırma özellikleri, daha önceden taranmış
alanlarda
bile fark edilmesi zor YUKARI
SOL
madeni paraların ve hazinelerin
keşfedilmesine
olanak
sağlar.
Açık/Kapalı
Hassasiyet
Gürültü
İptal
Etme
Ayrıca dil seçimi ve dedektör
sıfırlama (reset) seçenekleri de
sunar.

Tüm zemin koşullarında
Dışasılparazitlenmeyi
engerçekten
aza
"İşte şimdi
konuya geldik... bu
maksimum arama derinliği elde
indirmek
Manüel
çok etkileyici!!!
Hedefiçin
İzleme
özelliğiveile
imkansızıOtomatik
başarmışa benziyorsunuz!
etmek için Manüel ve Otomatik
Gürültü İptalMadeni
Etme
bir parayıseçenekleri.
kendisinden ikiBöylece
kat dahahafif
büyükhedef
bir
Hassasiyet seçenekleri.
vidanın altına
yerleştirdim,
yani iki hedef
sinyalleri
de duyulabilir.
birden... inanılmaz!”

Saha Araştırmacısı – BK

Amerikan İç Savaş Kalıntıları
Amerika'nın Güney Eyaletleri'ndeki arazilerde,
savaş topraklarının derinliklerinden olağanüstü
şeyler çıkarılabiliyor....

genişleyen Roma İmparatorluğu buralarda
hakimiyetini sürdürmüştür. Günümüzün
modern dünyası da imparatorluğun etkisini
dilden hukuka, idareden ticarete kadar tüm
alanlarda yansıtmaya devam etmektedir.

1 Düğme - 2 Patern

AD veya önceden keşfettiğiniz
1862 AD bir alanı kontrol etmek
1948
AD
Hazine1745
alanlarını
istediğinizde,
Harita ekranı size nasıl gideceğinizi gösterir – ayrı bir GPS'e gerek yoktur!

%100 gerçek boyut gösterilmektedir

Özelleştirilebilir 10 Arama
Modu'ndan birini seçebilirsiniz.
Başlamanızı kolaylaştırmak için
bunlardan beşi ön ayarlıdır
(madeni paralar, kumsal, kalıntı,
gümüş ve değersiz toprak). Her
Arama Modu için iki ayarlanabilir
ayrıştırma paterni mevcuttur.
Görmek istediğiniz bilgilerin
görüntülenmesi için Harita
ve Tespit ekranını özelleştirin.
(Örn. Büyük Kimlik Paneli, Yön
Aracı, Hassasiyet Paneli ve GPS
koordinatları.)

ANA

MOD

Ekran

MENÜ

GEOSTORE

Kolayca erişim sağlayın ve
arama ve konum verilerinizi
arazide hızlı referans olması için
sıralayın. Ayrıntıları görüntüleyin
ve kaydettiğiniz WayPoints,
FindPoints ve GeoHunts
bilgilerinize ulaşın.

Tercih ettiğiniz seçenekler
ile dedektörünüzü en uygun
kullanım moduna ayarlayın. (Örn.
SEÇENEKLER Kablosuz, Aydınlatma, GPS, Çevre,
Saat Dilimi ve Ölçü Birimleri.)

GPS uyumlu aletler, Nokta
dedektör kullanıcılarının
Kuzey
İbresi
Güncel
Konum
GPS Koordinatları
Üzerinde
belirli bir lokasyona gitmeleriniGPS
ve yol
boyunca
Lat.:işaretlemelerini
34°54’55” S
ilgilendikleri noktaları
sağlar.
34°54’5
Lat.: 34°54’55”
Lat.:
SLat.:
34°54’55”
Long.: 138°33’48’’ E
Long.:
138°3
Long.: 138°33’48’’
Long.:
E138°33’
Artık CTX 3030 sayesinde ayrı bir avuç içi GPS
cihazına ihtiyacınız yoktur. Dolaşma, dosya
kaydetme ve haritalama GPSi teknolojisi
AŞAĞI
ve XChange
2 uygulaması sayesinde SAĞ
artık
mümkündür.
Zemin Balans
Ses
Kullanıcı
Yüksek mineralizasyonlu
Ses sistemi ayarlarını, kişisel
altındaki birden
çok
zeminde daha iyi etkin 'derin “CTX 3030'nin
duymabobin
kapasitenize
ve tarama
hedefi
belirleme
ve
görüntüleme
özelliği
görüş' özelliği. Bu özellik, bu
ortamına uygun şekilde optimize
sayesinde, hurdalı arazilerde şimdiye
koşullar altında daha derinlerde etmek için Eşik Değeri ve Ses
kadar hiç olmadığı kadar çok madeni
doğru tespitlerin yapılmasına para ayırıyor
seçenekleri.
ve buluyorum.”
olanak sağlar.
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Fonksiyonlar arasından
seçim yapın ve favori
‘kısayolunuzu’ atayın.

Tanımlama...

Tespit...

Harita...

Tespit edilen bir hedefi hızlıca kabul etmek veya reddetmek için
Tanımlama fonksiyonu size zaman kazandırır ve yükünüzü azaltır!

Siz arama yaparken Tespit ekranında daha fazla hazine bulmanız için ihtiyacınız
olan tüm hedef bilgileri gösterilir – artık hiçbir şey gözünüzden kaçmayacak!

Ayrıştırma paternlerini düzenlerken dört çerçeve boyutu arasından seçim yapabilirsiniz. Hassas
hedef belirleme için ince bir çerçeve, ‘hareket halindeyken’ hızlı sonuçlar için kaba bir çerçeve
kullanın. Düzenlenen paternler, güncel Arama Modunuz içinde otomatik olarak kaydedilir.
Örnek hedefler kullanılarak hızlı patern düzenlemenin gerçekleştirilmesi için otomatik kabul
etme/reddetme ayrıştırma özellikleri de mevcuttur.

Renkli ekran, Demirli ve İletkenlik sayıları, sayısal derinlik göstergesi ve hassasiyet paneli sayesinde,
yoğun şekilde aranmış veya hurdanın sık bulunduğu alanlarda fark edilmesi zor olan iyi hedefleri bulma
konusunda kendinize daha çok güveneceksiniz. Her Arama Modu için iki ayrıştırma paterni arasından
(P1, P2) hızlı bir seçim yapın. Gerçek zamanlı görsel hedef bilgilerini görüntülemek için Hedef Takibi
özelliğini etkinleştirin. Hedef doğrulaması için Hedef Takibi Hedef Nokta Tespiti özelliğini kullanın.

Hedef Takibi

Kazmaya karar vermeden
önce değerli 'kabul edilmiş'
hedefler arasındaki farkları
açıkça duyabilmek için arama
ses tonlarını seçin ve ayarlayın.
Sekiz adet Ton Kimliği Profili
mevcuttur. Maksimum çeşitlilik
için sesli yanıtlar FeCo ayrıştırma
paternleri ile birleştirilebilir.

Demirli-Tek Para Ayrıştırma Zemin-Tek Para Ayrıştırma
Demirli-Tek
Demirli-Tek
Para Para
Ayrıştırma
Ayrıştırma
DPADPA
KAPALI
KAPALI

AÇIKAÇIK

Demir içeren hedeflere çok
yakın olan madeni para benzeri
hedeflerin daha iyi tanımlanması
için demir içeren (demir) hedefleri,
madeni para benzeri hedeflerden
ayırır. Başkalarının kaçırdığı
hazineleri siz keşfedin!

1600 AD

1650 AD

Tespit Ekranı

Ton Kimliği Profili

Hedef Takibi, bir hedefin kimliğine
ilişkin daha çok görsel ayrıntı
sunmak için saniyede çok daha
fazla sayıda arama sonucu gösterir.
Tespit ekranı boyunca birden çok
hedef renkli 'sıcak noktalar' veya
çizgiler olarak görüntülenir, böylece
herkes bir uzman kadar bilgi sahibi
olur. Arama veya hedef nokta
tespiti sırasında açık veya kapalı
tutabilirsiniz.

1500 AD

Hazine alanlarını veya önceden keşfettiğiniz bir alanı kontrol etmek istediğinizde,
Harita ekranı size nasıl gideceğinizi gösterir – ayrı bir GPS'e gerek yoktur!

Bulunan konumların ve tüm hazine avlarının kaydedilmesi için
Kayıt fonksiyonu gereken tüm işlemleri yapar!

GeoTrail, daha önceden bulunduğunuz yerleri gösterir ve böylece aynı zemini ikinci kez tarayarak
zaman kaybetmezsiniz. Kendi hazine haritanızı oluşturmak için WayPoints ve FindPoints özelliklerini
kullanın. Yakın görüş ve geniş alan görüşü sağlayan üç yakınlaştırma seviyesi (10 x 10, 20 x 20, 100 x
100) arasından hızlı bir seçim yapın. Dolaşırken aynı zamanda tarama yapmak için FeCo hedef verileri
de görüntülenebilir. Kolay görüntüleme için harita ayrıntıları kapatılabilir veya açılabilir.

WayPoints, favori konumlarınıza kolayca gidebilmeniz için genel pozisyon işaretleyicileri olarak
kullanılır. FindPoints, hazine avlarınızda bulduklarınıza ait ayrıntıları kaydetmek için konum,
dedektör ve hedef verilerini tutar. Gelecekte kullanmak üzere arama seansınızın tamamını
GeoHunt olarak kaydedin. Tüm bilgiler kişisel bilgisayara yüklenebilir ve XChange 2 uygulaması
kullanılarak Google Maps üzerinde görüntülenebilir.

1 Düğme - 3 Yakınlaştırma

1 Düğme - 2 Patern

Harita Hızlı Menüsü
Tespit Hızlı Menüsü

WayPoints, aynı diğer GPS
cihazlarındaki gibi kullanılır. Her
WayPoint, konum ve zaman
verilerinden oluşur. İlgilendiğiniz
genel konumları işaretlemek
ve arama alanlarına gitmek
için WayPoints kullanabilirsiniz.
Dedektörde yüz WayPoints
saklanabilir.

GeoTrail

Hedef Takibi Örnekleri

Düşük iletken ve
yüksek iletken madeni
paralar

FindPoint

FindPoints, hazine buluntularınız
ile ilgili bilmeniz gereken
tüm önemli bilgileri bir araya
getirir. WayPoint verileri, bir
FindPoint oluşturmak için, keşif
zamanında, hedef verileri ve
dedektör ayarları ile birleştirilir.
Dedektörde yüz FindPoints
saklanabilir.

GeoHunt

Yön Aracı
Sizi sonraki arama alanına yönlendirmesi için Yön Aracı'nı kullanın.
Ayrı bir GPS cihazı kullanmanıza gerek yoktur. Dün/geçen hafta/
geçen yıl aramada kaldığınız yeri belirlemek için yön ve mesafe
göstergelerini kullanın. Google Maps üzerinde oluşturduğunuz ve
dedektörünüze yüklediğiniz WayPoints'e gidin. Daha çok hazine
aramak için önceden işaretlediğiniz FindPoint'e gidin.

AÇIKAÇIK

Zemin sinyallerinden etkilenen
madeni para benzeri hedeflerin
daha iyi tanımlanması için zemin
sinyallerini madeni para benzeri
hedeflerden ayırır. Bu özellik,
mineralli zemindeki iyi hedeflere
ait sinyal sabitliğini büyük ölçüde
etkiler.

WayPoint

Harita Ekranı

Zemin-Tek
Zemin-Tek
Para Para
Ayrıştırma
Ayrıştırma
ZPAZPA
KAPALI
KAPALI

Kayıt...

Yüksek iletken madeni
para ve demir hurda

Hedef Kimlik Numaraları/Derinlik

Düşük iletken madeni
para ve demir hurda

Paslı değersiz cisimleri
gösteren Düzensiz
Hedef Takibi

Hedefi Kabul Etme /
Reddetme İmleçleri

SOL

Kuzey İbresi
%100 gerçek boyut gösterilmektedir

YUKARI

Açık/Kapalı

Hassasiyet

Gürültü İptal Etme

Ayrıca dil seçimi ve dedektör
sıfırlama (reset) seçenekleri de
sunar.

Tüm zemin koşullarında
maksimum arama derinliği elde
etmek için Manüel ve Otomatik
Hassasiyet seçenekleri.

Dış parazitlenmeyi en aza
indirmek için Manüel ve
Otomatik Gürültü İptal Etme
seçenekleri. Böylece hafif hedef
sinyalleri de duyulabilir.

Özelleştirilebilir 10 Arama
Modu'ndan birini seçebilirsiniz.
Başlamanızı kolaylaştırmak için
bunlardan beşi ön ayarlıdır
(madeni paralar, kumsal, kalıntı,
gümüş ve değersiz toprak). Her
Arama Modu için iki ayarlanabilir
ayrıştırma paterni mevcuttur.
Görmek istediğiniz bilgilerin
görüntülenmesi için Harita
ve Tespit ekranını özelleştirin.
(Örn. Büyük Kimlik Paneli, Yön
Aracı, Hassasiyet Paneli ve GPS
koordinatları.)

ANA

MOD

Ekran

MENÜ

GEOSTORE

Kolayca erişim sağlayın ve
arama ve konum verilerinizi
arazide hızlı referans olması için
sıralayın. Ayrıntıları görüntüleyin
ve kaydettiğiniz WayPoints,
FindPoints ve GeoHunts
bilgilerinize ulaşın.

Tercih ettiğiniz seçenekler
ile dedektörünüzü en uygun
kullanım moduna ayarlayın. (Örn.
SEÇENEKLER Kablosuz, Aydınlatma, GPS, Çevre,
Saat Dilimi ve Ölçü Birimleri.)

Nokta
Üzerinde GPS Güncel Konum
Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

AŞAĞI

GeoTrail, arama yapmış
olduğunuz yerleri Harita
ekranında gösteren renkli bir iz
çizgisidir. Böylece taranmamış
zemin kalmadığından emin
GPS Koordinatları
olabilirsiniz. GeoTrail, GeoHunt'ın
34°54’55”
Lat.: 34°54’55”
Lat.:
SLat.:
34°54’55”
S S bir parçası olarak kaydedilirken
Long.:
138°33’48’’
E değiştirir.
Long.: 138°33’48’’
Long.:
E138°33’48’’
Erenk

SAĞ

Zemin Balans

Ses

Kullanıcı

Yüksek mineralizasyonlu
zeminde daha iyi etkin 'derin
görüş' özelliği. Bu özellik, bu
koşullar altında daha derinlerde
doğru tespitlerin yapılmasına
olanak sağlar.

Ses sistemi ayarlarını, kişisel
duyma kapasitenize ve tarama
ortamına uygun şekilde optimize
etmek için Eşik Değeri ve Ses
seçenekleri.

Fonksiyonlar arasından
seçim yapın ve favori
‘kısayolunuzu’ atayın.

GeoHunt; GeoTrail'den ve
yol boyunca işaretlediğiniz
tüm WayPoints ve FindPoints
bilgilerinizden oluşur. GeoHunt,
Harita ekranında görüntülenir
ve başarılarınızı kaydetmeniz ve
bir sonraki avınızı planlamanız
için Google Maps üzerine
yerleştirilebilir. Dedektörde on
GeoHunts kaydedilebilir.

Favori hazine
keşiflerinizi
XChange 2 ile
ayırt edici renklere
boyayın.

“XChange 2 yazılımı inceledim, yazılım gerçekten
çok hoşuma gitti! Bence bu yazılım genç dedektör
kullanıcılarına ve daha önce ilginç şeyler bulduğu yerleri
tam olarak hatırlamak isteyen profesyonellere daha
cazip gelecek.

Your Detecting Connection

Keşif dünyanızı artık kişisel bilgisayarınızdan (PC) kolayca yönetebilirsiniz.
XChange 2; bulgu, dedektör ve konum bilgilerini kaydetmenize ve bunları
birleştirerek çağırmanıza olanak sağlar. Bu bilgiler aynı zamanda Google
Maps üzerinde de gösterilebilir. Arama maceralarınızın izini tutmak ve bir
sonraki avınızı planlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Arama modlarının oluşturulabilmesi, ayrıştırma
paternlerinin düzenlenebilmesi ve dedektöre yüklemeden
önce adlandırılabilmesi de gerçekten muhteşem!”

Saha Araştırmacısı – BK

FindPoint Bilgilerini Ekleme

CTX 3030 dedektörü XChange 2 ile bağlayarak bilgisayarınıza / bilgisayarınızdan WayPoints,
FindPoints ve GeoHunts bilgilerini yükleyebilirsiniz (Google Maps görüntülemek için internet
bağlantısı gerekir). Tüm kişisel arama verileriniz, kişisel bilgisayarınızda yerel olarak ve güvenli
şekilde kaydedilir ve bu verilere internet üzerinden başkaları tarafından erişilemez.
•
•

•

Arama amacıyla ilgilendiğiniz yerlere ulaşım için yeni WayPoint'ler oluşturun.

•

Bir sonraki hazine avınızda size yardımcı olması için bulduklarınızı, dedektör ayarlarını ve
konum verilerini CTX 3030 içine yükleyin, düzenleyin ve yeniden adlandırın.

Saha Araştırmacısı – Avustralya

Ayrıştırma Paternlerini Düzenle

XChange 2 özelliklerinin çeşitliliği sizin hayal gücünüz ile sınırlıdır. Hazine trendlerini izleyerek ve
potansiyel hazine alanlarını belirleyerek arama 'oyun planınızı' daha üst seviyeye çıkartın. Hatta
favori dedektör ayarlarınızı ve heyecan verici keşiflerinizi arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

XChange 2 ile hazine arama yöntemleriniz tamamen değişecek –
hem de sonsuza dek!
Ton Kimliği Profillerini Düzenle

CTX 3030 dedektör, gömülü hedefler ile ilgili size
başka hiçbir dedektörün veremeyeceği kadar çok
bilgi vermek için ileri elektronik özellikleri ve sinyal
analizlerini kullanır.

FBS 2 , Smartfind 2, GPSi ve Wi-Stream ile Minelab,
sahip olduğu Dünyanın En İyi Metal Arama Teknolojilerini
daha da yüksek performans seviyelerine çıkartıyor.

GeoHunt

Harita Ekranı

Tespit Ekranı

Ses

WM 10

FBS 2; Minelab'in FBS çok frekanslı dikdörtgen dalga iletimini (1.5 kHz
–100 kHz), ileri dijital bobin-dedektör iletişimi ile birleştirir. Hassas
kalibrasyonlu akıllı bobinler ve dedektör elektronikleri, daha doğru bir
tarama için ileri sinyal analizlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

GPSi; konum ve zaman verilerini dedektör ayarları ve hedef bilgileri ile
sorunsuz şekilde entegre etmek için u-blox GPS pozisyonlandırma motorunun
yüksek performans ve esneklik özelliklerini kullanır. Böylece XChange 2
ile uyumlu olan WayPoint, FindPoint ve GeoHunt dosyaları oluşturulur.

Smartfind 2; Minelab’in FeCo Ayrıştırma özelliğini, hedefin demir
içeriği (Fe) ve iletkenlik (geçirgenlik) (Co) özelliklerini analiz edecek
ve tam renkli LCD ekranda görüntüleyecek şekilde genişletir. Ultra
hızlı mikrokontrolörler, çok daha gelişmiş bir hedef ayırma özelliğinin
sağlanması için dijital sinyal işlemeyi gerçekleştirir.

Wi-Stream, CTX 3030'den WM 10'a gelen seste fark edilir bir gecikme
(<10 ms) olmamasını sağlamak için etkin düşük güçlü dijital ses
iletimini kullanır. Çoklu kanal kapasitesi sayesinde bu kablosuz teknoloji,
maksimum ses kalitesi ile güvenilir bir iletişimin kurulmasını sağlar.

WM 10 Kablosuz Modül*
Üç kablosuz ses seçeneğinden birini kullanabilirsiniz:
•

WM 10 üzerindeki yerleşik hoparlörü kullanın

•

Teslim edilen kulaklıkları WM 10 üzerindeki ¼ inç
sokete bağlayın

•

Kendi favori kulaklıklarınızı WM 10 üzerindeki ¼ inç
sokete bağlayın

Üniversal Ayarları Düzenle
CTX 3030 Dedektör Ses Sistemi
Dört kablolu ses seçeneğinden birini kullanabilirsiniz:

XChange 2, her CTX 3030 dedektör ile birlikte CD
içinde ücretsiz olarak teslim edilir ve ayrıca
www.minelab.com/apps adresinden ücretsiz
uygulama indirilerek herkes tarafından kullanılabilir.

Keşfetmenin Geleceği

Anahtar Teknolojiler

Bobin

Hazine avınızın sonuçları / bulgularınız için metin yorumları girin ve fotoğraflar ekleyin.
Önemli arama bilgilerini bir bilgisayar uygulaması ile artık tek bir noktada kaydedilirsiniz.
Haritalarınızda hedef tiplerini sınıflandırın ve bunları renkler ile kodlayın ve Toplama
klasörlerinde düzenleyin. Gelecekte kullanmak üzere, arama bilgileriniz için sınırsız sayıda
veritabanı oluşturabilirsiniz.

“Kablosuz olması muhteşem, sinyal de en hurdalı
alanlarda bile iyi geliyor.”

•

Dedektör üzerindeki yerleşik hoparlörü kullanın

•

Teslim edilen kulaklıkları Kulaklık Modülü'ndeki ¼ inç
sokete bağlayın

•

Kendi favori kulaklıklarınızı Kulaklık Modülü'ndeki ¼
inç sokete bağlayın

•

Standart Kulaklık Modülünü çıkardıktan sonra su
geçirmez kulaklıkları^ su geçirmez sokete bağlayın

*Yalnızca Standart Paket ile birlikte teslim edilir. Başlangıç Paketi için aksesuar olarak edinilebilir.
^ Aksesuar olarak edinilebilir.

Yazılım
Yükseltmeleri
CTX 3030 ile artık dedektör
yazılımınızı yükseltebilirsiniz –
internete bağlanmanız ve en güncel
sürümü yüklemek için XChange 2
sitesine gitmeniz yeterlidir.
Minelab'deki heyecan verici yeni
gelişmeler için her zaman hazır
olun!

Başlangıç Paketi

Standart Paket

(parça no. 3228-0102)

(parça no. 3228-0101)

Genel Bakış

Gelişmiş FeCo ayrıştırma, entegre GPS ve kablosuz ses sistemi seçeneklerine
sahip, tamamı 10 ft (3 m) seviyeye kadar su geçirmez (IP68 derecelemesi), parlak
ve sağlam tasarımlı, üstün performanslı çok frekanslı HAZİNE dedektörü.

Arama Modları

5 ön ayar (madeni paralar, kumsal, kalıntı, gümüş ve değersiz toprak) dahil
tamamen özelleştirilebilir 10 mod
2 hedef nokta tespiti seçeneği (normal ve ebat)

Ayrıştırma Paternleri

Tamamen özelleştirilebilir 20 patern (her arama modu için 2 patern)

Ayrıştırma Tipi

Gelişmiş Renk ayrıştırması (35 Fe x 50 Co = 1750 segman), Hedef Takibi, Hedef
Takibi Hedef Nokta Tespiti, Ton Kimliği Profilleri, Hedef Ayrıştırma (Demirli-Tek
Para ve Zemin-Tek Para), Kabul Et/Reddet imleçleri

Zemin Dengelemesi

Otomatik Dengeleme ve Otomatik Zemin Balansı

Gürültü İptal Etme

Otomatik ve Manüel (11 kanal)

Eşik Değeri

Seviye ayarlaması (1–50), ses ayarlaması (1–30)

Hassasiyet

Otomatik ve Manüel (1–30)

Ekran

Aydınlatmalı ve parlaklığı ayarlanabilir tam renkli LCD (1–10)

Standart Bobin (CTX 11)

11 inç su geçirmez Double-D (DD Bobin) akıllı bobin

Ses Sistemi Çıkışları

Yerleşik hoparlör, standart ¼ inç su geçirmez olmayan soket, özel su geçirmez
soket (yalnızca Minelab aksesuar kulaklıkları)

Kablosuz Ses Sistemi
(WM 10)

Hayır (aksesuar olarak edinilebilir)

Kulaklıklar

KOSS UR30 (100 ohm), dedektör ile birlikte teslim edilir (su geçirmez değildir)

Bataryalar (lityum-iyon
takım)

Evet (hızlı şarj cihazı ile). 12 V araba adaptörü, yalnızca Standart Paket ile birlikte
teslim edilir

Bataryalar (8 x AA takım)

Hayır (aksesuar olarak edinilebilir)

Uzunluk

Min. 37 inç (940 mm) – Maks. 55.3 inç (1405 mm)

Ağırlık

5.20 lbs (2,36 kg), lityum-iyon batarya takımı dahil

Bilgisayar Bağlantısı

XChange 2 (USB ile), Windows XP, Vista ve 7 ile uyumlu

Anahtar Teknolojiler

FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream

Evet (dedektör ile birlikte teslim edilir)

Evet (dedektör ile birlikte teslim edilir)

Minelab Electronics Pty. Ltd.

Aksesuarlar

CTX 06 Akıllı Bobin (parça no. 3011-0114)

Su geçirmez 6 inç yuvarlak Double-D (DD Bobin) bobin, küçük hedeflere
karşı çok hassastır ve hurda dolu toprakların bulunduğu alanlarda hazine
arama için mükemmel bir tercihtir. Ayrıca zorlu arazilerde manevra
yapabilmek için de idealdir. Koruyucu bir plaka da pakete dahildir.

CTX 17 Akıllı Bobin (parça no. 3011-0116)

Su geçirmez 17 x 13 inç eliptik Double-D (DD Bobin) bobin, uzman hazine
avcıları için maksimum derinlik özelliği sunar. Ayrıca açık arazilerde, geniş
zeminlerin taranması için de çok uygundur. Koruyucu bir plaka da pakete
dahildir.

Suya Geçirmez Kulaklıklar (parça no. 3011-0134)

Tamamen suya batırılabilir özellikteki bu kulaklıklar, tüm hava şartlarında
su altında mükemmel bir ses sisteminin elde edilmesini sağlar.

WM 10 Kablosuz Modül* (parça no. 3011-0120)

Bu modül, fark edilir seviyede bir zaman gecikmesi oluşturmadan
kablosuz teknoloji ile temiz bir ses alınmasına olanak sağlar. Yerleşik
hoparlörü veya istediğiniz bir kulaklığı kullanabilirsiniz.

Değiştirilebilir Batarya Takımı*^ (parça no. 3011-0117)

Bataryanızı şarj etmeyi mi unuttunuz? Bu batarya takımı sayesinde, 8 x AA
hücreleri alternatif bir güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
*Yalnızca Standart Paket ile birlikte teslim edilir. Başlangıç Paketi için aksesuar olarak edinilebilir.
^AA batarya hücreleri ile birlikte teslim edilmez.

Your Detecting Connection

Arama ve konum verilerinizi kolayca yönetin.
XChange 2 yazılımı CTX 3030 CD'sinde
bulunmaktadır, ayrıca aşağıdaki adresten
ÜCRETSİZ olarak da yüklenebilir:
www.minelab.com/apps

(Okyanusya ve Asya)

118 Hayward Ave, Torrensville
Adelaide, South Australia 5031
Australia
Tel: +61 (0) 8 8238 0888
Faks: +61 (0) 8 8238 0890
E-posta: minelab@minelab.com.au
Minelab International Ltd.
(Avrupa, Orta Doğru ve Afrika)

Unit 207, Harbour Point Business Park
Little Island, Co. Cork
Ireland
Tel: +353 (0) 21 423 2352
Faks: +353 (0) 21 423 2353
E-posta: minelab@minelab.ie
Minelab Americas Inc.
(Kuzey ve Güney Amerika)

2777 Finley Road. Unit #4. Downers
Grove, IL. 60515
USA
Tel: +1 888 949 6522
Faks: +1 630 401 8180
E-posta: info@minelabamericas.com
Minelab®, CTX®, Smartfind™ 2, FBS™ 2, Wi-Stream™,
GPSi™, FindPoint®, GeoHunt™, GeoTrail™, XChange
Your Detecting Connection™, Target Trace™, FerrousCoin Separation™, Ground-Coin Separation™, Minelab
Electronics Pty. Ltd şirketinin ticari markalarıdır. Google
Maps, Google Inc şirketinin ticari markasıdır. u-blox,
u-blox Holding AG şirketinin ticari markasıdır.

