ေရႊရွာေဖြေရး
ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား
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ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးသတၱဳရွာေဖြနည္းပညာ

Minelab ၏ အားသာခ်က္မ်ား
Minelab မွ အာဖရိက ၊ အာရွ ပစိဖိတ္ ၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ လက္တင္ အေမရိက ၊
ဥေရာပ ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ရုရွားတစ္ခြင္ရွိ ႏုန္းေျမဆန္ေသာေနရာမ်ားတြင္
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေရႊတြင္း၊ ေရႊရွာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႕ သတၱဳရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ား
တိုက္ရိုက္တင္ပို႕လ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရႊရွာရန္ခက္ခဲေသာ
ကမာၻ႕ေျမအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရႊရွာသူမ်ား ေရႊစေရႊနမ်ား လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္
ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားပါသည္။
မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားတြင္မဆို အျခားေသာ ရွာေဖြစက္မ်ားထက္ ပိုမုိ နက္ရိႈင္းစြာ
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာေႀကာင့္ GPX Series မ်ားမွ ‘ေရႊရွာျခင္း’ လုပ္ငန္းကို ကမာၻတစ္ဝွမ္း
စတင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
Minelab မွ ကုန္ပစၥည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ား ၊ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ၊
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ ျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားကို ကမာၻအႏွံ႔ထားရွိ
ေပးထားပါသည္။

Minelab
သတၱဳရွာေဖြစက္မ်ား
အသံုးျပဳေသာ ေရႊရွာသူမ်ား
ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရႊမ်ား
ရွာေဖြေတြ႕ရွိလ်က္
ရွိပါသည္။ ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့
သာဓက အခ်ိဳ႕ကို
ေလ့လာႀကည့္ႀကပါစို႕။

(ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္ရဲ႕) ဒီကၽြန္းမွာ
ဘယ္ေသာအခါကမွ် ေရႊရွာမေတြ႕ခဲ့ဖူးပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ GPX 5000 နဲ႕က်မွ ဒီ ၂ ဂရမ္
အခ်ိန္ရွိတဲ့ ေရႊစကို ေတြ႕ခဲ့တာေပါ့။

ဘရာဇ းီ

ကၽြန္ေတာ္ GPX 5000 ကို ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေရႊေတြ စရွာျပီး ၂ နာရီ
အတြင္းမွာပဲ မွားစရာ မရွိတဲ့ သတၱဳ
အခ်က္ေပးသံကို ႀကားခဲ့ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ တူးဖို႕ စလုပ္တယ္၊ ၁ မီတာ
အနက္ေရာက္တဲ့ အခါ ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး
ေတြ႕ခဲ့တယ္ ၊ အဲဒီေက်ာက္ကို
ျခိဳးဖဲ့လိုက္ေတာ့…. လားလား… ၁.၀၅၈
ေအာင္စ အေလးခ်ိန္ ရွိတဲ့ ေရႊစ ပါလား ….

ဗန္နီဇြဲလား
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ကမာၻအႏွံ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သူတို႕၏ အေႀကာင္းအရာမ်ား
ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ၆
ေယာက္ေတာင္ ဒီေနရာကို
ရွာခဲ့ျပီးျပီေလ ၊ ဒါေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္ အခုု ဒီေရႊစ
ရွာေတြ႕တဲ့ ေနရာက
အသံတိုးတိုးေလးကို သူတို႕
မႀကားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ့္လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္မွာ
ေတာ့ GPX 5000 နဲ႕ GPX-4500 ေတြက
အေကာင္းဆံုး ၊ စိတ္အခ်မ္းသာရဆံုး
သတၲဳရွာေဖြစက္ေတြပါပဲဗ်ာ။

ဘာကီနာဖဆိုိ

အားလံုးကို GPX 5000
ကြန္မန္ဒါကြိဳင္နဲ႕ ရွာေတြ႕ခဲ့တာပါ။
ဘယ္ေလာက္အစြမ္းထက္တဲ့
ပစၥည္း ၂ မ်ိဳးလဲဗ်ာ……. ေရႊစေတြ
ဘယ္ပုန္းေနႏိုင္မလဲ။ ဒီေလာက္ေပ်ာ္တာ
မႀကံဳဖူးေသးဘူးဗ်ာ။

မြန္ဂိုလီယား

ယူအက္စ္ေအ

သူတို႕ ရွာေနတာ ၃ ပတ္ရွိေနျပီ ျဖစ္တဲ့
ဒီေနရာ တစ္ဝိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္က Minelab
X-TERRA 705 Gold Pack နဲ႕ ဒီ ေရႊစကို
ေတြ႕ခဲ့တာ။ အရမ္းကို အံ့ႀသဝမ္းသာ
ျဖစ္ခဲ့ရတာေပါ့ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
Minelab GPX ကို
ဝယ္ခဲ့မိတာ ေက်နပ္လို႕
မဆံုးေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ၁.၂
ကီလို ေလးတဲ့ ဒီေရႊစ
ကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ GPX
နဲ႕ လြယ္လြယ္ေလး
ရွာေတြ႕ခဲ့တာပါ။

မာလီ

ဘာကီနာဖဆို

ဒီစက္ (X-Terra 705 Gold Pack) နဲ႕ ရွာေတြ႕တဲ့
ေရႊစေတြ ေရာင္းလို႕ ရတဲ့ အျမတ္ေငြနဲ႕ဆို ကၽြန္ေတာ္
GPX 5000 ကို ဝယ္ႏိုင္ျပီဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က
တစ္ပတ္တည္းမွာ ၂၇၆ ဂရမ္ ေတြ႕ခဲ့တာ။

ဂူအီနာ

GPX 5000 သံုးတဲ့သူေတြ အားလံုး သူ႕ရဲ႕
ပိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ ရွာေဖြ နည္းပညာေႀကာင့္
ေရႊေတြ ပိုရွာေတြ႕ ႀကတယ္ေလ။

ကြဲျပားခ်က္ကေတာ့ အံ့မခန္းပဲဗ်။
ျပီးေတာ့ သူတို႕ (GPX 5000)
ရွာေပးႏိုင္တဲ့ အနက္က တကယ္
ေလးစားဖုိ႕ေကာင္းတယ္။

ႀသစေႀတးလ်

ဇင္ဘာေဗြ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အႀကီးဆံုး
(ေရႊစ) ကို ရွာေတြ႕ခဲ့သူေပါ့ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၄ ေယာက္
ေဝမွ်ခြဲယူျပီးတာေတာင္၊
ကၽြန္ေတာ္တို႕
အားလံုးရဲ႕ ဘဝေတြကို
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေအာင္
လံုေလာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ဆူဒန္

အျခားသူမ်ားရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ
အေႀကာင္းမ်ား
ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိ၏
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အြန္လိုင္း
www.minelab.com မွာ
မွ်ေဝရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။
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ကုန္ပစၥည္းမ်ား
က ုန ္ပစ ည
ၥ ္းလ ုပ ္ေဆာင ္ခ်က ္မ်ား
ေရႊစတင္ရွာေဖြသူမ်ား လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

X-TERRA 705 Gold Pack သည္ အဆင့္ျမင့္ VFLEX နည္းပညာကို
အသံုးျပဳထားျပီး တိက်ေသာ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ ရွာေဖြပံုစံမ်ားအားျဖင့္
ယခုုမွ စတင္ အသံုးျပဳမည့္ သူမ်ားပင္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
အႀကမ္းခံသည့္ ေရႊရွာစက္ ျဖစ္ပါသည္။

18.75 kHz ဒယ္ဘယ္-ဒီ ဘဲဥပံု ကြိဳင္ ေရႊစအေသးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။
အဆင့္ျမင့္VFLEX နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။
အလိုအေလ်ာက္ေျမျပင္ဖက္ညီမွ်ေစသည္ မွားယြင္းစြာ အခ်က္ျပျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
သံထည္ႏွင့္ ကြဲျပားစြာ သိရွိျခင္း - မလိုအပ္ပဲ

ေသးငယ္ျပီး အႀကမ္းခံသည့္ 18.75 kHz
ဒယ္ဘယ္-ဒီ ဘဲဥပံု ကြိဳင္သည္ ေသးငယ္ေသာ
ေရႊစမ်ားကို ျပိဳင္ဖက္မရွိ ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
ေျမႀကီးအနက္ကိုလိုက္ျပီး ေရႊ အရြယ္အစား
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာေဖြရသည္မွာ အျခားေသာ 18.75 kHz
ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ကြိဳင္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳရ သကဲ့သို႕ပင္ လြယ္ကူပါသည္။

တူးေဖာ္ရသည္မ်ား မရွိပါ။
ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳထားေသာ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ား
အတိုင္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာေႀကာင့္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္
လြယ္ကူပါသည္။
ေနရာတိက်စြာညႊန္ျပေပး ႏိုင္ေသာေႀကာင့္ ျမန္ဆန္စြာ
အလုုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးပါသည္ ၊ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျပီး

X-TERRA 705 Gold Pack ကို တပ္ဆင္ရသည္မွာ

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျမန္ဆန္လြယ္ကူပါသည္ ၊ ေရြ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ရ

AA အရြယ္ ဘက္ထရီ ၄ လံုး ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။

လြယ္ကူပါသည္ ၊ ေပါ့ပါးပါးျပီး ၊

စပီကာ ထည့္သြင္းထားျပီး နားႀကပ္ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳ

ဖက္ညီမွ်ေသာေႀကာင့္ ႀကာရွည္စြာ ကိုင္တြယ္
အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ပါသည္။
X-TERRA 705 Gold Pack သည္ ပံုမွန္ AA အရြယ္
ဘက္ထရီ ၄ လံုးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ပါသည္။
ေရစိမ္ခံ ၆ လက္မ ကြိဳင္ ၊ ေရစိုခံ ၁၀.၅ လက္မ
18.75 kHz ကြိဳင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အသံုးျပဳ
ႏိုင္သည့္ ကြိဳင္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္စာအုုပ္
ပါဝင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အမ်ားႏွင့္မတူ ေရႊရွာေပးႏိုင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း
၁၀ x ၅ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ ဘဲဥပံု ကြိဳင္
ႀကိမ္ႏႈန္း ၃ မ်ိဳး - အနက္ေပၚမူတည္၍ ေရႊစ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွာေဖြရန္
ACCU-TRAK - ေျမႀကီးမွ မွားယြင္းေသာ
အခ်က္ေပးျခင္းမႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း
အသံခ်ဲ႕ေပးျခင္း - အားနည္းေသာ
အခ်က္ေပးသံမ်ားကိုခ်ဲ႕ေပးျခင္း

Eureka Gold ၏ အဆင့္ျမင့္ ႀကိမ္ႏႈန္း သံုးခု (3F)
နည္းပညာ ေႀကာင့္ ေရႊရွာေဖြရတာ အလြန္ကို
လြယ္ကူသြားပါျပီ။ 6.4 kHz က အနက္ရိႈင္းဆံုး
ရွာေဖြမႈ အတြက္ ၊ 20 kHz က အေထြေထြ ရွာေဖြမႈ
အတြက္ ျဖစ္ျပီး 60 kHz အထူးကြိဳင္နဲ႕ ဆိုရင္
ေရႊရွာသူေတြကေတာ့ အျခားသူေတြ မေတြ႕ႏိုင္တဲ့
အေသးငယ္ဆံုး ေရႊစေတြ အထိ ရွာေဖြေပးႏိုင္မွာပါ။

ေပါ့ပါးသည္ ၊ လြယ္ကူသည္ ၊ ခလုတ္ဖြင့္ျပီးသည္ႏွင့္
ခ်က္ခ်င္း ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း
စပီကာပါဝင္ျပီး နားႀကပ္ႏွင့္လည္း အသံုးျပဳ
ႏိုင္ပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္လက္ကိုင္ ႏွစ္မ်ိဳး တပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
ကြင္းျပင္တြင္ေရရွည္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ခါး
သို႕မဟုုတ္ လြယ္ႀကိဳးအိတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
အျခားေသာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကြိဳင္မ်ား ရွိျခင္း
လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ပါဝင္ျပီး

Colours:
PMS Black C
PMS 5435 C
PMS 485 C
PMS 356 C

ACCU-TRAK နည္းပညာ ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေျမျပင္ ဖက္ညွိေပးျခင္း ႏွင့္ ေျခရာခံျခင္း အားျဖင့္

Notes:
1) Alternate waterproof material may be used with
Minelab approval

ပံုစံေျပာင္း စတစ္ကာမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း

ေရႊတြင္းမ်ားရွိ သတၱဳဓာတ္ျပည့္ဝေသာ ေျမႀကီးတြင္ မလိုအပ္ေသာ ေနွာင့္ယွက္သံမ်ားကို ဖယ္ရွား

Fonts:
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold Condense

ေပးႏိုင္ ပါသည္။
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က ုန ္ပစ ည
ၥ ္းမ်ား

အျခားေသာ ေရႊရွာကိရိယာမ်ားထက္ ပုိမိုနက္ရိႈင္းစြာ
ေရႊရွာေပး ႏိုင္ေသာေႀကာင့္ GPX Series မ်ားသည္
ကမာၻအဝွမ္း “ေရႊရွာျခင္း” လုုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို
ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ GPX 4800 ႏွင့္ GPX 5000 ေရႊရွာစက္မ်ား သည္ ဂရမ္ခြဲ အရြယ္မွ သည္
“အနားယူမႈျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ ဘဝအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္” အရြယ္ အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရႊစမ်ားကို
ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ MPS, DVT ႏွင့္ SETA နည္းပညာ တို႕ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျပီးေသာ
GPX ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေႀကာင့္ ေျမသား သတၱဳမ်ားကို “ေဖာက္ထြင္း ျမင္ႏိုင္” ကာ ၊ နက္ရိႈင္းေသာ
ေနရာမ်ားတိုင္ ေရႊစမ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ပါသည္။
အေကာင္းဆံုး ရလဒ္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းပညာမ်ားကို ေတာင့္တလ်က္ ရွိေသာ ေရႊရွာ
လုပ္သားမ်ား……. GPX Depth Advantage ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႀကပါသည္။

က ုန ္ပစ ည
ၥ ္း
လ ုပ ္ေဆာင ္ခ်က ္မ်ား

က ုန ္ပစ ည
ၥ ္း
လ ုပ ္ေဆာင ္ခ်က ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ေရႊရွာလုုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း

GPX 5000 တြင္ GPX 4800 ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုး ပါဝင္ျပီး

6 Soil / Timing ေႀကာင့္ ရွာေဖြစက္ ၆ ခုုကို တစ္ခုတည္းတြင္

ထပ္ေဆာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ ေအာက္ပါတို႕ ပါဝင္ပါသည္။

အသံုးျပဳသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေစျပီး ေျမသား အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရႊ
ပိုမို ရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္း
ေရႊရွာစြမ္းအား အထူးေကာင္းမြန္ျခင္း
8 Soil / Timing ေႀကာင့္ ရွာေဖြစက္ ၈ လံုးကို စက္ ၁ လံုးတည္းတြင္
အသံုးျပဳသကဲ့သို႕ ေျမသား အေျခအေန အားလံုးတြင္ ေရႊပိုမို ရွာေဖြ ႏိုင္ျခင္း

ေျမျပင္ ဖက္ညွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္
သတ္မွတ္ထိေရာက္မႈႏႈန္းအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပင္ဆင္ထားျခင္း
စက္ရံုမွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ခ်ိန္ညွိမႈ ၃ ခုု

Fine Gold Timing အားျဖင့္ အနက္ပိုမိုရွာေဖြေပးႏိုင္ျပီး Enhance ထက္

ပါဝင္ေသာေႀကာင့္ ‘ခလုုတ္ဖြင့္ျပီးသည္ႏွင့္ စတင္ ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္’

ပိုမို တိက် ရွာေဖြႏိုင္ေသာေႀကာင့္ ရွာေဖြမႈ အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေသာ

ရိုးရွင္းျခင္း

ေျမသားမွပင္ အိမ္အျပန္ ေရႊစမ်ား ပိုမိုယူေဆာင္သြားႏိုင္ ပါသည္။

မည္သည့္ေျမသား အမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ေကာင္းမြန္စြာ

စက္ရံုမွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ရွာေဖြမႈ ပံုစံ ၆ မ်ိဳး

အလုပ္လုပ္ေပး ႏိုင္သည့္ အလိုအေလ်ာက္ ေျမသား ဖက္ညွိ

ပါဝင္ျခင္းေႀကာင့္ အသံုးျပဳသူ အားလံုး အတြက္ ‘ခလုုတ္ဖြင့္ျပီးသည္ႏွင့္

လုုပ္ေဆာင္ခ်က္

စတင္ရွာေဖြေပးႏိုင္ေအာင္’ ရိုးရွင္းျခင္း

ထိေရာက္မႈညွိခ်ိန္ျခင္း အတြက္ Rx Gain ခ်ိန္ညွိမႈ

ပိုတိုးထားေသာ Rx Gain ခ်ိန္ညွိမႈေႀကာင့္ ပိုမိုတိက်ေအာင္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္ျပီး

ေပါ့ပါးေသာ Li-ion ဘက္ထရီ ႏွင့္ အျပီးထည့္သြင္းထားေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါသည္။

အသံခ်ဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္သည့္ စပီကာ

ကြိဳင္ ၂ ခု - ၁၁ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ ကြိဳင္ အျပင္ ၁၁ လက္မ မိုႏိုလု(ပ္)

၁၁ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ ကြိဳင္က
ို ပံုမွန္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
Colours:

ကြိဳင္ပါဝင္ျခင္း

PMS 7413
ေသခ်ာတိက်စြာ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ား ျပဳလု
ပ္ႏိုငC္ျခင္း

Stablizer ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ အဆင့္ ပိုတိုးထားျခင္း

PMS Black C
PMS 4975 C

PMS 485 C
ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲထားေသာ ခ်ိန္ည
ွိမႈမ်ား ပါဝင္ျခင္း
PMS 356 C

10.5

PMS 427 C
PMS White C

တံု႕ျပန္ႏိုင္အား ခ်ိန္ညွိမႈမ်ား ပိုတိုးထားျခင္း
16.00

လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ပါဝင္ျပီး ပံုစံေျပာင္း စတစ္ကာမ်ား
ရရွိႏိုင္ျခင္း

Fonts:
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
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ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
PRO-FIND 25 Pinpointer:
PRO-FIND 25 pinpointer သည္ ကြိဳင္ထည့္သြင္းရန္ အက်ယ္အဝန္းမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊရွာသူအား ေနရာ

လိုအပ္ေသာ ခ်ိန္ညွိမႈအတိုင္း စိတ္တိုင္းက် ခ်ိန္ဆ

အတိအက် ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ တြင္းငယ္သာ တူးရန္လိုအပ္ျပီး ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိသကဲ့သို႕ ၊ ရွာေဖြရသည့္

ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္နည္းပါးပါသည္။

အလုုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။

PRO-FIND 25 ၏ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇိုင္းသည္ မွားယြင္းစြာ အခ်က္ေပးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သကဲ့သို႕ ၊ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္

ေရစိုခံ ၊ အႀကမ္းခံ တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္

Detector Interference Free (DIF) နည္းပညာအားျဖင့္ ကြိဳင္၏ သံလိုက္ စက္ကြင္းအား ဖယ္ရွင္းေပးထားႏိုင္ျခင္းေႀကာင့္

LED ဓာတ္မီး ပါဝင္ပါသည္

စက္ပိတ္ထားစဥ္ အလုုပ္လုပ္ေနေသာ ရွာေဖြစက္အား ႀကားဝင္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား မေပး ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးပါသည္။

ရွာေဖြစက္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းပါသည္ (DIF)

ေရႊကို တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။ PRO-FIND 25 သည္ ေရႊရွာသူတိုင္း အတြက္ မရွိမျဖစ္

ထိုက္သင့္ေသာ အသံ / တုန္ခါမႈ တံုျပန္အား

လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ ျဖစ္ပါသည္။

ရွိပါသည္။

အဓိက နည္းပညာမ်ား

ဆက္စပ္ကိြဳင္မ်ား
X-TERRA 705 Gold Pack ကိြဳင္မ်ား

ရူရီကာ ေရႊရွာ ကြိဳင္မ်ား

X-TERRA ကိြဳင္မ်ားကို ႀကိမ္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊

ရွာေဖြသည့္ အနက္ေပၚမူတည္၍ ရူရီကာ ေရႊရွာ ကြိဳင္မ်ားျဖင့္

အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ႀကိဳတင္ခ်ိန္ညွိမႈ

အေသးစိပ္ ရွာေဖြ လိုက္ပါ။

အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စက္၏
အလုပ္လုပ္ပံုကို တစ္မ်ိဳးစီ ထူးျခားစြာ
အလုပ္လုပ္ေပး ႏိုင္ပါသည္။
18.75 kHz ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
ကြိဳင္မ်ားသည္ ေရႊရွာသူမ်ား အတြက္
အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။

၆ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း# 3011-0105)

၁၀.၅ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0103)

GPX Series ကြန္မန္ဒါ ကိြဳင္မ်ား
သင္၏ GPX မွ အေကာင္းဆံုး
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရရွိႏိုင္ဖို႕ ကြန္မန္ဒါ
ကြိဳင္မ်ားကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

၁၀ x ၅ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0101)
စံသတ္မွတ္ခ်က္

၈ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0224)

၁၀ x ၅ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0220)
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ကြိဳင္၏အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေျမျပင္အက်ယ္

18-inch

15x12-inch

11-inch

10x5-inch

Minelab ၏ ကြန္မန္ဒါ ကိြဳင္မ်ားကို Minelab သိပၺံပညာရွင္မ်ား ႏွင့္
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အဖြဲ႕မွ ဒီဇိုင္း ျပဳလုုပ္ထားျပီး အေကာင္းမြန္ဆံုး
စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အတူ MPS နည္းပညာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ
လိုက္နာႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။
(Commander ကြိဳင္မ်ား အားလံုးကို SD, GP ႏွင့္ GPX ရွာေဖြစက္မ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳ၍
ရပါသည္။
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၁၁ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0225)

၁၈ လက္မ မိုႏုိလု(ပ္)
(အပိုပစၥည္း # 3011-0075)

၁၅ x ၁၂ လက္မ မိုႏိုလု(ပ္)
(အပိုပစၥည္း # 3011-0074)

၁၁ လက္မ မိုႏိုလု(ပ္)
(အပိုပစၥည္း # 3011-0073)

၁၈ လက္မ ဒယ္ဘယ္ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0079)

၁၅ x ၁၂ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0078)

၁၁ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0113)

၁၀ x ၅ လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
(အပိုပစၥည္း # 3011-0076)

၈ လက္မ မိုႏိုလု(ပ္)
(အပိုပစၥည္း # 3011-0072)

8-inch

Minelab ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ငန္း - ကၽြႏု္ပ္တို႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Minelab ၏ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုုပ္ငန္းခြဲ အေနျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား
ဦးတည္ေသာ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
သံုးခုကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္ ေရရွည္
သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေရး ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရး အတြက္ ေရႊရွာေဖြေရး ၊ အသင္းအဖြဲ႕ ၊
ပတ္ဝန္းက်င္ စသည့္ အပုိုင္း သံုးပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု Minelab မွ
ယံုႀကည္ထားပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး
‘Benefits’ အမွတ္ တံဆိပ္ ရည္ရြယ္ထားသည္မ်ားမွာ -

ေရႊရွာေဖြေရး
ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ား အေနျဖင့္
Minelab လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္
အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္ ေရႊရွာစက္မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ေရႊစမ်ားကိုရွာေဖြ
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Minelab ၏ ေရႊရွာစက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအာျဖင့္
၎တို႕ တူးေဖာ္သည့္ အခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္
လုုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး လုပ္အားခ အေျမာက္အမ်ား အသံုးမျပဳေသာ
လုုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုတိက်စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး
ေရႊစမ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြ လာႏိုင္ ပါမည္။
နည္းပညာေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမႈ သည္ ေန႕စဥ္ ေရႊရွာ
လုုပ္သားမ်ား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ
လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျပီး Minelab မွ အဆိုပါေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳမႈကို လြယ္ကူရန္ ႏွင့္ အက်ိဳးထူးမ်ား ပိုမို ရရွိ ႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အသင္းအဖြဲ႕
Minelab အဖြဲ႕ အေနျဖင့္
ေဝးလံသည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး
လုုပ္ငန္းမ်ား တိုင္ေအာင္ သြားေရာက္
လည္ပတ္ျပီး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊
လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ျခင္း တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ေဒသတြင္း တိုးတက္ဆဲ ေရႊရွာေဖြေရး လုုပ္ငန္းငယ္မ်ား၏
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
Minelab အေနျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုုပ္ငန္း
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ တိုးတက္မႈအတြက္ အစဥ္တစိုက္
ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ မျဖစ္မေန ျပဳလုုပ္ေပးရမည့္
လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ သေဘာေပါက္
ထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္
ေရႊတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၊
မိရိုးဖလာ နည္းလမ္းစဥ္မ်ားကို
က်င့္သံုးလ်က္ ရွိရာ ၎သည္
ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္သားမ်ား
အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္
ရွိပါသည္။
Minelab ျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ ၊ ‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား’ ကို
အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုး လာႏိုင္ပါသည္။
Minelab အေနျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ
မရွိေစရန္ တာဝန္သိတတ္စြာျဖင့္ သတၱဳရွာေဖြျခင္း
က်င့္ဝတ္ကို တက္ႀကြစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိပါ
သည္။

ေရႊတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ
အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္မ်ား

Minelab ပစၥည္းအစစ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အစစ္၊ အတုအပ
သတိျပဳပါ။

Minelab ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးအတြက္ အဓိက

Minelab ပစၥည္းအတုု ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို www.minelab.com တြင္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ Home

ရည္ရြယ္ထားေသာ
www.minelab.com/gold-mining.
က႑ ရွိပါသည္။ ပို႕ခ်ခ်က္မ်ား ၊ Minelab ေရႊရွာေဖြေရး
ပစၥည္း သစ္မ်ား ၊ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား ၊
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သူတို႕၏ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို အဆိုပါ
စာမ်က္ႏွာတြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

page ကို ဝင္ေရာက္ျပီး ‘Counterfeit Warning’ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ www.minelab.com/consumer/where-to-buy/
counterfeit-update
Minelab တြင္ လံုျခံဳေရး တံဆိပ္မ်ား ၊ SMS အမွတ္စဥ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊ minelab.com တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေရာင္းခ်သူ
ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ပစၥည္းအစစ္အမွန္ ျဖစ္ေႀကာင္း စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ရွိပါသည္။
လံုျခံဳေရးတံဆိပ္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လက္ကိုင္စစ္ေဆးစက္ကို နီးစပ္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ Minelab ေရာင္းခ်သူ သို႕မဟုတ္
Minelab မွ တိုက္ရိုက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

www.minelab.com/gold-mining/where-tobuy/buyer-beware
ကုုန္ပစၥည္းအတု ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဘာသာမ်ားျဖင့္
သိရွိ ႏိုင္ပါသည္။
•

အာရပ္

•

အဂၤလိပ္

•

ျပင္သစ္

•

ရုုရွား

•

ေပၚတူဂီ

•

စပိန္
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Minelab ေရႊရွာေဖြစက္ကို ေရြးခ်ယ္ရသည္မွာ လြယ္ကူပါသည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအားျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရႊရွာေဖြစက္ကို လြယ္ကူတိက်စြာ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။

X-TERRA 705
Gold Pack
ေယဘုယ် ရွင္းလင္းခ်က္

Eureka Gold

ေရႊစမ်ားကို ပိုမို နက္ရိႈင္းစြာ၊ ပိုမိုတိက်စြာ
ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ ေသာ အဆင့္ျမင့္
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီး
ထားေသာ အႀကမ္းခံ ဘက္စံုသံုး
ေရႊရွာစက္

စိတ္အား ထက္သန္စြာ လုုပ္ကိုင္
ေသာ ေရႊရွာသူ မ်ား အတြက္
စိတ္ခ် ရေသာ နည္းပညာ ႏွင့္အတူ
လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္
စြမ္းအားျမင့္ ေရႊရွာစက္

ဤေရႊရွာစက္ ၁ လံုး သည္
စက္ ၂ လံုးအားႏွင့္ ညီမွ် သည္။

ဤေရႊရွာစက္ ၁ လံုးသည္
စက္ ၃ လံုးအားႏွင့္ ညီမွ် သည္။

Prospecting

ရွာေဖြသည့္ ပံုစံ

—

Soil/Timings

GPX 4800

GPX 5000

Soil / Timins ေျခာက္ခု အထိ
အသံုးျပဳထားျပီး မည္သည့္ ေျမ
အမ်ိဳးအစား တြင္ မဆို အနက္ရိႈင္းဆံုး
အထိ ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ေသာ ထိပ္တန္း
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ မ်ားျဖင့္
ျပိဳင္စံရွား GPX လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖင့္
ေရႊရွာစက္
ဤေရႊရွာစက္ ၁ လံုး သည္
စက္ ၆ လံုးအားႏွင့္ ညီမွ် သည္။

Soil / Timings ရွစ္ခု အထိ
အသံုးျပဳထားျပီး မည္သည့္ ေျမအမ်ိဳး
အစားတြင္ မဆို အနက္ရိႈင္းဆံုး အထိ
ေရႊရွာေပးႏိုင္ေသာ အထူးျပဳ ေရႊရွာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖင့္ ေရႊရွာစက္
ဤေရႊရွာစက္ ၁ လံုးသည္
စက္ ၈ လံုးအားႏွင့္ ညီမွ် သည္။

—

General, Deep, Hi-Mineral

General, Deep, Hi-Mineral, Patch,
Hi-Trash, Pinpoint

—

Enhance, Sensitive Extra, Normal,
Salt Coarse, Sharp,
Coin Relic (6)

Enhance, Sensitive Extra, Normal,
Salt Gold, Sharp, Sensitive
Smooth,
Fine Gold, Coin Relic (8)

ႀကိမ္ႏႈန္း

18.75 kHz

6.4 kHz, 20 kHz ႏွင့္ 60 kHz

သံဖယ္ရွင္းႏိုင္မႈ

Off (သတၱဳအားလံးု ) ၊ Iron Mask (1 မွ 20)

Off (သတၱဳအားလံုး) ၊ Linear Control

Off (သတၱဳအားလံုး) ၊ On (1 မွ 10)

Off (သတၱဳအားလံုး) ၊ On (1 မွ 10)

ေျမသားဖက္ညီမွ်မႈ

Auto ႏွင့္ Manual

Fixed, Slow Track, Fast Track

Off, Fixed Tracking (အျမန္နႈန္း ၃ ခု)

Off, Fixed Tracking
(အျမန္နႈန္း ၃ ခု) ၊ Specific

ခ်ိန္ညွိမႈ (အသံ ဖယ္ရွင္းမႈ)

Auto ႏွင့္ Manual (ခ်ယ္နယ္ ၅ ခုု)

Auto ႏွင့္ Manual (0 မွ 255)

Auto ႏွင့္ Manual (0 မွ 255)

တံု႕ျပန္ႏိုင္မႈ

ရွိပါသည္ (Prospecting ပံုစံတြင္
ကြဲျပားေသာ အသံအနိမ့္ အျမင့္ ႏွင့္
အတိုးအက်ယ္ ရွိပါသည္)

ရွိပါသည္ (အသံ အနိမ့္အျမင့္ ႏွင့္
အတိုးအက်ယ္ ရွိပါသည္)

ရွိပါသည္ (အသံ အနိမ့္အျမင့္ ႏွင့္
အတိုးအက်ယ္ ရွိပါသည္)

ရွိပါသည္ (အသံ အနိမ့္အျမင့္ ႏွင့္
အတိုးအက်ယ္ ရွိပါသည္)

ထိေတြ႕ႏိုင္မႈ

Manual (1 မွ 30)

Manual Linear Control

—

—

RX Gain

—

—

—

Manual (1 မွ 15)

Manual (1 မွ 20)

အသံုးျပဳေသာကိြဳင္

10 x 5 လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ
18.75 kHz

10 x 5 လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ

11 လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ

11 လက္မ ဒယ္ဘယ္-ဒီ ႏွင့္
11 လက္မ မိုႏိုလ(ု ပ္)

နားႀကပ္

သီးျခား

သီးျခား

Koss UR-30

Koss UR-30

ဘက္ထရီ

AA ဘက္ထရီ ၄ လံုး
(သီးျခားဝယ္ယူရပါမည္)

ျပန္လည္အားသြင္း ႏိုင္ေသာ
AA အယ္လ္ကာလိုင္း NiMH
ဘက္ထရီတြဲ ၈ လံုး

ျပန္လည္အားသြင္းႏိုင္ေသာ Li-on
ဘက္ထရီအတြဲ

ျပန္လည္အားသြင္း ႏိုင္ေသာ Li-on
ဘက္ထရီ အတြဲ

အဓိကနည္းပညာ

VFLEX, 18.75 kHz

VLF, 3F, ACCU-TRAK

MPS, DVT, SETA

MPS, DVT, SETA

ကိုလံဘီယာ | ကိုစတာရီကာ | ကင္ညာ | ကြန္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ | ခ်ီလီ | ဂဘြန္ | ဂါနာ | ဂူတီမီလာ | ဂူနီယာ | ဂူရာနာ | စီနီေဂါ | စီရီးယားလီအြန္ | ဆူဒါန္
ဆူရီနာမိ | ဇင္ဘာေဗြ | ဇန္ဘီယာ | ေတာင္အာဖရိက | တရုတ္ | တန္ဇာနီယာ | ေဒါမနစ္ကန္ရီပါ့ပလစ္ | နီကာရာဂြါ | ပနားမား | ပါရာေဂြး | ပီရူး | ဖရက္ခ်္ဂူရာနာ
ဖိလစ္ပိုင္ | ဗနီဇြဲလား | ဘရာဇီး | ဘာကီနာဖာဆို | ဘီလီဇီ | ေဘာ့စ္ဝါနာ | ဘိုလီဗီးယား | မလီ | မကၠစီကို | မြန္ဂိုလီယား | မြန္ဆန္ဘိ | ျမန္မာ | ရုုရွား | လစ္ဗီယား
ေဟတီ | ဟြန္ဒူရပ္စ္ | အာဂ်င္တီးနာ | အီေကြေဒါ | အီဂ်စ္ | အီသီယုိပီးယား | အင္ဒိုနီးရွား | အိုင္ဗရီကို႕စ္ | အယ္လ္ ဆာလ္ဗာဒို | ဥဂန္ဒါ | ဥရုုေဂြး

(တရုတ္ ၊ အာရွ ႏွင့္ အႏိၵယ တိုက္ငယ္)

(အာဖရိက ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ ရုုရွား)

Minelab International Ltd.

Minelab Americas Inc.

118 Hayward Ave, Torrensville
Adelaide, South Australia 5031
Australia
ဖုန္း +61 (0) 8 8238 0888
ဖက္စ္ +61 (0) 8 8238 0890
အီးေမး - minelab@minelab.com.au

Unit 207, Harbour Point Business Park
Little Island, Co. Cork
Ireland
ဖုန္း +353 (0) 21 423 2352
ဖက္စ္ +353 (0) 21 423 2353
အီးေမး - minelab@minelab.ie

1938 University Lane, Ste. A
Lisle, IL. 60532
USA
ဖုန္း +1 888 949 6522
ဖက္စ္ +1 630 401 8180
အီးေမး - info@minelabamericas.com

Minelab Electronics Pty. Ltd.

ဤအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကိုအ
တည္ျပဳ ႏိုင္ရန္ minelab.com

(မက္ဆီကို ၊ အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက)

သင္၏ ေဒသတြင္း အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္

ကို ဝင္ေရာက္ပါ သို႕မဟုုတ္
QR code ကို သင္၏
smartphone app
ျဖင့္ ဖတ္ယူပါ။

4907-0707-1
Minelab®, GPX®, VLF™,MPS™, VFLEX™, ACCU-TRAK™, DVT™, SETA™,3F™, DIF™ စသည္တို႕သည္ Minelab Electronics Pty. Ltd. ၏ မူပိုင္ အမွတ္ အသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ - Minelab မွ ၎တုုိ႕၏ စက္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးတည္ေသာအားျဖင့္ Minelab မွ နည္းပညာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ၊
ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ၊ စက္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
ဤစက္ပစၥည္းအခ်က္အလက္စာရြက္ပါ ရုုပ္ပံုမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ သင္ဝယ္ယူသည့္ အခါ ရရွိသည့္ ပံုသ႑န္ ၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြဲလဲြမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္း အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု အတြက္ Minelab
ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

