အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

EQUINOX 600
ရွာေဖြရန္ မုတ္ ပန္းၿခံ | ကမ္းေျခ | ကြင္းျပင္
ပရိုဖိုင္းမ်ားရွာရန္

6 (2 per Detect Mode)
Multi | 5 | 10 | 15

အသံဖ်က္ျခင္း အလိုအေလ်ာက္

EQX 15 ကိြဳင္

EQX 06 ကိြဳင္

၁၅×၁၂-လက္မ Double-D

၆-လက္မ Double-D

ပို မို နက္ရိုင္းေသာေနရာႏွင့္

အမႈက္
ိ မ်ားျပီးက်ဥ္း

ေျမျပင္အတြက္ ကိြဳင္

ေသာေနရာမ်ား အတြက္ကြဳင္ိ

ၾကိဳးမဲ့ နားၾကပ္မ်ား

ေရစိမခ
္ ံ နားၾကပ္မ်ား

Bluetooth® aptX™ Low Latency

ေရစိမ္ခံ 3.5mm (1/8-inch)

နားၾကပ္မ်ား

EQUINOX နားၾကပ္မ်ား

8 (2 per Detect Mode)
ပါ၀င္ပါသည္

အသံုးျပဳသူပရိုဖိုင္း ခလုတ္ မပါ၀င္ပါ
အသံုးျပဳသည့္ ၾကီမ္ႏႈန္းမ်ား

EQUINOX 800
ပန္းၿခံ | ကမ္းေျခ | ကြင္းျပင္ | ေရႊ ရွာရန္

Multi | 5 | 10 | 15 | 20 | 40
အလိုအေလ်ာက္ | လက္ကိုင္ (-9 to 9)

အလိုအေလ်ာက္ | လက္ကိုင္
ေျမျပင္ ထိန္းညွျခငး္
ိ

1 မွ 25
0 မွ 25
အာရံုတုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ 0 မွ 25
ခံစားလြယ္မႈ

ရည္မွန္းခ်က္ပမာဏ

တျပိဳင္နက္ထဲ ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ားစြာ

0 မွ 25
ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြျခင္း 50 segment notch discrimination: သံ ဓါတ္ ပါ : -9 to 0 | သံ ဓါတ္ မ ပါ : 1 to 40
ရည္မွန္းခ်က္ အသံ အေနအထား 1 | 2 | 5 | 50

အာရံုတုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈ အထြတ္အထိပ္ အေသ

အသံ အေနအထား က်ဳးျခင္
ိ
း သံ ဓါတ္ ပါ

သံ ဓါတ္ မ ပါ

အသံ အေနအထား အထြတ္အထိပ္ သံ ဓါတ္ ပါ

သံ ဓါတ္ မ ပါ

အသံ အေနအထား ပမာဏ သံ ဓါတ္ ပါ

သံ ဓါတ္ မ ပါ

1 မွ 3
Iron Bias 0 မွ 3

ေရစိမ္ခံ ဒီဇိုင္း
သပ္ယပ္ေပါပါးသည္
့
ျမန္ ႏႈန္းျမင့္ ၾကိဳးမဲ့ အသံ ျဖင့္
ရွာေဖြရန္ ပရိုဖိုင္းမ်ား

1 မွ 8
0 မွ 9

ျပန္ လွန္ယူ အျမန္ႏႈန္း

ရည္ရြယ္ရာ အိုင္ဒီမ်ားကို ျမန္ျမန္ နွင့္ တိတိက်က်

အနက္ကို ညႊန္ ျပခ်က္ ၅ ဆင့္

1440 mm (56.7")
အေလးခ်န္ိ 1.34 kg (2.96 lbs)
ပံုမွန္ ကိြဳင္ (EQX 11) ၁၁ လက္မ Double-D ကြဳင္ိ (၃ မီတာ/ ၁၀ ေပ အထိေရစိမ္ခံသည္)
အလ်ား

• စပီကာ
•

WM 08 ၾကိဳးမဲ့ Module

AC USB အားသြင္း စက္

ၾကိဳးမဲ့ အသံ နားေထာင္ရန္ သင္

ပလပ္ မ်ဳးစံ
ိ ုပါ 4 USB port

အၾကိဳက္ဆံုး နားၾကပ္မ်ား

အားသြင္း စက္

ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္

အသံ အထြက္ •
•

3.5mm (1/8") နားၾကပ္မ်ား (ပါ၀င္ျပီး)
Bluetooth® aptX™ Low Latency သံုးႏိုင္သည္
WM 08 Wi-Stream သံုးႏိုင္သည္

Wired 3.5mm (1/8") ၾကိဳးတတ္ နားၾကပ္မ်ား

Bluetooth® aptX™ Low Latency နားၾကပ္မ်ား

မပါ၀င္ပါ

ပါ၀င္ပါသည္

နားၾကပ္မ်ား (ပါ၀င္ျပီး) ( ေရစိမ္ခံ မဟုတ္ပါ)

WM 08 (ပါ၀င္ျပီး)
ဖန္သားျပင္

LCD ေနာက္ခံ အလင္း

( ေရစိမ္ခံ မဟုတ္ပါ)

ေနာက္ခံ မီးပါ မိုႏု ိ LCD ဖန္သားျပင္
အပိတ္ | အဖြင့္

အပိတ္ | အျမင့္ | အလယ္အလတ္ | အနိမ့္

ဘက္ထရီ အတြင္းသြင္ အားတြင္းႏိုင္ေသာ လစ္သီယမ္ ဘက္ထရီ
ဘက္ထရီ သံုးႏိုင္ခ်န္ိ ၁၂ နာရီ ခန္႕ ခံသည္
ကားတြင္ DC အားသြင္း စက္

နားၾကပ္မ်ား ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္

2 USB port ကားတြင္

6.35mm (1/4-inch) မွ 3.5mm
(1/8-inch) နားၾကပ္မ်ား ျဖင့္

အားသြင္း စက္

ဆက္သြယ္ရန္

ေရစီမ္ခံ (၃ မီတာ/ ၁၀ ေပ အထိေရစိမ္ခံသည္)

Multi-IQ | 3F×3 | Wi-Stream | Bluetooth®
Multi-IQ | 5F×8 | Wi-Stream | Bluetooth®aptX™
aptX™ Low Latency
Low Latency
USB
အားသြ
င
း
္
ၾကိ
ဳ
း
/
စကားေပါင္
း
စံ
ု
ဖန္
သ
ားျပင္
အကာအကြ
ယ္မ်ား
အျခားပစၥည္းမ်ား
ဟု
တ
္
ပါသည္
။
USB
မွ
တ
ဆင္
့
(
Windows
သိ
႕
ု
မဟု
တ
္
Mac
OS
သံ
ုးႏိုင္သည္)
ေဆာ့္၀ဲ အသစ္ထဲ့

အဓိက နည္းပညာမ်ား

အာမခံ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အျပည္႕ အစံု အတြက္ www.minelab.com/warranty-conditions

တခုျခင္း ၀ယ္ယူရရွႏိိ ုင္ပါသည္။

အာမခံ ကို ၾကည့္ပါ။ သင္၏ ကရိယာ ကို အြန္လိုင္း တြင္ register.minelab.com မွတ္ပံုတင္ပါ။

အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္းရႏိုင္သည္။

Minelab ၀က္ဆိုက္ကို သြား၍ သီးျခားေရာင္းေသာ
EQUINOX အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအျပည့္္အစံုကိုၾကည့္ပါ။

www.minelab.com ကိုသြားပါ

4907-0982-1-MY

ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အာရွ ဖစိဖိတ္

+61 8 8238 0888

minelab@minelab.com.au

ေျမာက္။ ေတာင္ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း အေမရိက

+1 630 401 8150

info@minelabamericas.com

ဥေရာပ နွင့္ ရုရွား

+353 21 423 2352

minelab@minelab.ie

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိက

+971 4 254 9995

minelab@minelab.ae

www.minelab.com
Treasure Talk Blog

@MinelabMetalDetectors

Success Stories

/MinelabDetecting

Minelab®, EQUINOX®, Multi-IQ®, 5F×8™, 3F×3™ ႏွင့္ Wi-Stream™ တို႕သည္ Minelab Electronics Pty.Ltd ၏ ကုန္ပစၥည္း သေကၤတ ျဖစ္သည္။ | ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဂရပ္မ်ားမွာ ေဖၚျပရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ ကရိယာ ၏ ဖြ႕စည္
ဲ
းပံု စနစ္မွာ ဤ တြင္
Qualcomm® aptX™ သည္ Qualcomm Technologies International, Ltd. ၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ | The Bluetooth® သေကၤတ မ်ားကို Bluetooth SIG, Inc. ကမွတ္ပံုတင္ ပိုင္ဆိုင္သည္။

ေဖၚျပထားသည္မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ ရွႏိိ ုင္ပါသည္။

ၾကိမ္ႏႈန္းတခု သံုး VLF ရွာေဖြကရိယာမ်ားေခတ္ေနာက္က်သြားပါျပီ။

Minelab EQUINOX သည္ယွဥ္စရာမရွ ျဖစ္
ိ ပါသည္။
က်ေနာ္အသံုးျပဳေန သည့္ အခ်န္ိ တို အတြင္း နက္ရင္
ႈိး
ရာေနရာမ်ားမွ ဒဂၤါး ျပားမ်ားႏွင့္ အမႈက္
ိ ရႈပ္ ရာေနရာမ်ားမွ
အျခားေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ကို ရရွခဲိ ့ပါသည္။
အျခားကရိယာ မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္မည္မဟုတ္ ပါ။
ေရွးေဟာင္း ရိုမန္ ေငြျပား -

ဆန္းသစ္ေသာ ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ားသံုး နည္းပညာသစ္ ေၾကာင့္ EQUINOX Series က အေလးအနက္ထား၀ါသနာရွင္
မ်ားအတြက္နည္း မ်ဳးိ စံု ရွာေဖြ ႏိုင္ေစပါမည္။ ရည္ညႊန္းအမ်ဳးအစား
ိ
အားလံုးႏွင့္ ေျမျပင္ အေျခအေန
အားလံုးအတြက္ ညီတူညီမွ် လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွေစမည္
ိ
။ သင္၏ ရွာေဖြမည့္ေနရာ ကို သတ္မွတ္ေပးျပီး
လွ်င္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ျပီ ျဖစ္သည္။

ပန္းျခံ

ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခ- Aurelius Sol

Invictus AD 270-275

BRANDON NEICE

ရွားပါးေသာ 1876 Carson City
အေမရိကန္ ၁၀ျပား

ရႈတ္ေထြးေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ဒဂၤါးျပား မ်ား ႏွင့္ အဖိုးတန္
ပစၥည္းမ်ားရွာရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
ဤမုတတ
္ င
ြ ္ Multi ကို သံးု ျခင္း က ရႈတေ
္ ထြးေသာ ေနရာ မ်ားတြင္
ဒဂၤါးျပား မ်ား ႏွင့္ အဖိးု တန္ ပစၥညး္ မ်ားရွာရန္ အေကာင္းဆံးု ျဖစ္သည္။

ကြင္းျပင္

ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ားႏင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း
မ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ဤမုတတ
္ င
ြ ္ Multi သံးု ျခင္းကကၽႊမး္ က်င္သမ
ူ ်ားအဖိ႕ု အရြယအ
္ စားအမ်ဳးိ

ကရိယာ ဆက္တင္မ်ား

မ်ဳးိ ရွေသာအရာမ်ားကိ
ိ
ု ရွာေဖြႏင
ုိ ေ
္ စမည္။

ပင္လယ္က
မ္းေျခ

ေရႊ

သဲအေျခာက္။ သဲအစို ႏွင့္ ေရေအာက္တြင္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

သင္၏ ကရိယာကို လံးု ၀ထိနး္ ခ်ဳပ္ပါ။ ရွာေဖြေရး

Multi သံးု ႏိငု ္ မ္ ည္ျဖစ္ျပီး ပံမု နွ ္ ကမ္းေျခ အေျခအေနမ်ားအတြက္

ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ျပန္ လွန္ယူ အျမန္ႏႈန္း က

ဒီဇင
ို း္ လုပထ
္ ားသည္။

ထူထပ္ေသာ အမႈက္
ိ သရိုက္မ်ားအတြင္း

ေရႊတုံးခဲ ေလးမ်ားရွာရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အရာ၀ထၳဳမ်ားကို တိတိ က်က်

ဤမုတတ
္ င
ြ ္ Multi သံးု ႏိင
ု္ မ
္ ည္ျဖစ္ျပီး ၾကိမႏ
္ န
ႈ း္ ျမင့္ တခု၂၀ သိ႕ု မဟုတ္ ၄၀

ရွာေဖြႏုင
ိ ္ေစပါမည္။

အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဖန္ရွင္မ်ားအားလံုး

ကီလဟ
ို တ္စျ္ ဖင့္ ေရႊတးုံ ခဲ ေလးမ်ားရွာရန္ အေကာင္းဆံးု ျဖစ္ပါသည္။
အသံဖ်က္ျခင္း
ေျမျပင္ ထိန္းညွျခငး္
ိ
အသံ က်ယ္မႈ ကို ညွျခင္
ိ း

အဓိကနည္းပညာမ်ား

အာရံုတုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ

ၾကိမ္ႏႈန္းႏိုမ့္ကအနက္ပိုင္းရွအရာ၀ထၳ
ိ
ဳၾကီးမ်ားႏွင့္ ၾကိမ္ႏႈန္းျမင့္ က အရာ၀ထၳဳေသးမ်ားကိုရွာေတြ႔ေစႏိုင္မည္။

ရည္မွန္းခ်က္ အသံအေနအထား

ိ ၾကိမ္ႏႈန္း အမ်ဳးမ်
ိ ဳးကိ
ိ ုတျပိဳင္နက္ထဲအသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။
EQUINOX ျဖင့္ အေကာင္း ဆံုးရလဒ္မ်ား ရရွရန္

လက္ခံ / လက္မခံ
ျပန္ ‑လွန္ယူ အျမန္ႏႈန္း

Multi-IQ တျပိဳင္နက္ ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ား အပိုင္းအျခား
ျမင့္

EQUINOX က ၾကိမ္ႏႈန္း တမ်ဳးိ ကို ၅ ခု အထိ
(5, 10, 15, 20* နွင့္ 40* kHz) လုပ္ေပးႏိုင္ ၍ ၎ အပိုင္း

တုန္႕ျပန္ႏုင
ိ ္မႈ

အျခားအတြင္း ၈ ဆ အထိ ခ်႕ဲ ကားႏိုင္ပါသည္။

ႏွိမ့္

5 ကီလိုဟတ္စ္
ေငြေရာင္ အၾကီး

10 ကီလိုဟတ္စ္

15 ကီလိုဟတ္စ္

20 ကီလိုဟတ္စ*
္

္
40 ကီလိုဟတ္စ*

ၾကိမ္ၽႏႈန္း

* ၾကိမ္ႏႈန္း၂၀ႏွင့္ ၄၀ ကီလ္ို ဟတ္စE္ QUINOX 600 တြင္မရႏိုင္ပါ။ အထက္္ပါ Multi-IQ ၾကိမ္ ႏႈန္ူး က EQUINOX 600 ႏွင့္ 800 အတြက္ျဖစ္သည္။ ဤပံုက နမူနာသာျဖစ္သည္။
အမွန္ တကယ္ခံစားသိမႈ အဆင့္မ်ားက အရာ၀ထၳဳအမ်ဳးအစား
ိ
နွင့္ အရြယ္အစား။ ေျမျပင္ အေနအထားႏွင့္ ကရိယာ ဆက္တင္မ်ားအေပၚမူတည္သည္။

ေရႊေရာင္ အေသး

ၾကိဳးမဲ့ အသံ ဆက္စပ္ႏုင
ိ ္မႈ အမ်ားဆံုး ။ သာမန္ Bluetooth® နားၾကပ္မ်ား။
ျမန္ ႏႈန္းျမင့္ aptX™ Low Latency ကရိယာမ်ား။ သို႕မဟုတ္ အလြန္ ျမန္ေသာ

Wi-Stream ရ WM 08 အသံေမာ္ဂ်ဳးမ်ား သံုး၍ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါမည္။

