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 منوی اصلی

 منوی اصلی از قسمتهای زیر تشکیل شده است که در ادامه به بررسی جز بجز آن خواهیم پرداخت.
 
 

 منوی اصلی  – 9شکل 

 برداشت مگنتومتری تک محور اسکن عادی برای -1
 اسکن پیشرفته جهت برداشت مگنتومتری با ذخیره همزمان چند نوع اسکن -2
 زنده  اسکن -3
 گراف یا موجی شکلاسکن -4
 مموری و تنظیمات مربوط به حافظه دستگاه -5
 تنظیمات کلی   -6
 اصلی  دستگاه  نشانگر وضعیت باطری   -7
 LCDتنظیم شدت روشنایی -8

 (NORMAL SCAN)عادی  سکن ا
این منو جهت برداشت اسکن عادی مگنتومتری همانند سیستمهای مرسوم میباشد.با ورود با این گزینه  

 تصویر زیر را مشاهده میکنید :   OKبه وسیله کلید 

 
 نرمال اسکن 2عکس: 

 
 

اتوماتیک برداشت  حالت  دو  از  بخش  دستی     (Automatic Scan)این  اسکن  برداشت  و 

(Manual Scan)   .تشکیل شده است 

 

Figure 1منوی اصلی  1عکس:   1عکس  وی اصلی من 



[Type here] 
 

 Page 2 
 

 

 (Automatic Scan)اسکن اتوماتیک 
 

 با ورود به این گزینه صفحه زیر باز میشود: 

 
 اسکن اتوماتیک 3عکس: 

1. Impulse:      با جهات باال و پایین میتوانید این عدد را روی عدد مورد نظر تنظیم کنید. ایمپالس
در حقیقت همان تعداد خانه ها یا گامهای روی یک خط الین اسکن میباشد.برای مثال اگر این  

 قسمت مساوی تقسیم کرد.  15باشد ،هر الین اسکن را باید به   15عدد روی  
2. Gain :   میباشد.  قابل تنظیم    4تا   1قویت گیرندگی سنسورها میباشد از  مربوط به تنظیم گین یا ت

 اقدام کنید  Settingجهت تغییر دادن گین از منوی 
3. Memory : ازی اسکن در حال انجام، در صورتی  نشانگر حالت و عدد حافظه جهت ذخیره س

ن ورود به نرمال اسکن  حی باشد یعنی مموری انتخاب نشده و برای انتخاب مموری باید    OFFکه  

 نمود.     اقدامدر منوی اصلی  Memoryگزینه       یا  
4. Sensivity :   عدد مقابل این گزینه مقدار حساسیتی که از منوی قبلی انتخاب شده است را نشان

 میدهد  
5. Mode :    این گزینه حالت کاربری دستگاه را نشان میدهد بطوریکه اگر از سوپر سنسور استفاده

 MGنسور استفاده کنید عبارت  س 4مخفف گرادیومتر و اگر از دسته مگنتومتر   GRکنید عبارت  
 نمایش داده میشود.   Magnetometerمخفف 

 در این صفحه ، به صفحه قبلی برمیگردد. okبا زدن کلید 

 

 (Manual Scan)اسکن دستی
 

 با ورود به این گزینه صفحه زیر باز میشود: 
 

 
 اسکن دستی4عکس: 

 

 این صفحه نیز همانند اسکن اتوماتیک میباشد  
 در این صفحه ، به صفحه قبلی برمیگردد. okبا زدن کلید 
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 (Sensivity)حساسیت 
 

کدام از حالتهای اتوماتیک و دستی میباشد    برای تنظیم حساسیت مربوط به هر   sensivityگزینه  

 که با ورود به این گزینه صفحه زیر باز میشود: 

 
 حساسیتتنظیم  5: عکس

 
میتوانید عدد مربوط به   Manual Scan و      Auto Scanبا ورد به هر یک از گزینه های 

افزایش یا کاهش دهید.عدد حساسیت در حقیقت دامنة سیگنال را کنترل   20تا   1حساسیت سیستم را از 
میکند و و هر چقدر این عدد افزایش پیدا کند در حقیقت حساسیت سنسور ها بیشتر شده و به  

 کوچکترین میدانهای مغناطیسی هم حساس میشوند. 
 
 
 

 (Super Scan)اسکن پیشرفته 
 

این منو جهت برداشت اسکن پیشرفتة مگنتومتری مختص این سیستم میباشد.با ورود به این گزینه به  
 تصویر زیر را مشاهده میکنید :   OKوسیله کلید 

 
 

 
 ن سوپر اسک 6: عکس
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این صفحه مربوط به انتخاب شماره حافظه میباشد که قبل از ورود به صفحه اصلی بایستی یک شماره  
یابید.صفحه اصلی   okو کلید  د،  از مموری را انتخاب کنی  Superبزنید تا به صفحه اصلی راه 

Scan     دقیقا همانند نرمال اسکن میباشد که شامل اسکن اتوماتیک ، اسکن دستی و تنظیم حساسیت

 است.
حالت ذخیره باید فعال باشد به این دلیل    Super Scanتفاوت در این است که هنگام استفاده از منوی  

در حافظه های  تفاوت  با حساسیتهای م  رداشت اسکن از منطقه مورد نظر چند نوع اسکن که با یکبار ب
هر عددی از مموری را  .برای انتخاب مموری در حین ورود به سوگر اسکن  جداگانه ذخیره میشود 

را    10ند شد.برای مثال اگر مموری  مموری بعدی هم با حساسیتهای مختلف ذخیره خواه   2انتخاب کنید  
با    12و    11و    10مموری های    در   به ترتیب شده  اسکن انجام  انتخاب کنید و اسکنی را انجام دهید  

 وت ذخیره خواهند شد. حساسیتهای متفا 
 

 
 تنظیم مموری های سوپر اسکن  7: عکس

 
در منوی سوپر    sensivityهای سه گانه از منوی  برای تغییر دادن حساسیتهای پیش فرض مموری

 اسکن همانند تصویر باال اقدام کنید. 
 
 . 
 

 Live Scanاسکن زنده 
 صفحه مربوط همانند تصویر زیر باز میشود:   Live Scanبا ورود به گزینه 

 

 
 زندهاسکن   8: عکس

 
بعد از آماده کردن سیستم برای برداشت اسکن میتوانید جهت برداشت مگنتومتری سریع از منطقه مورد  

ارتباط سیستم را با لپتاپ یا تبلت از طریق    رای شورع اسکن زنده ابتداب. نظر از این گزینه  استفاده کنید 
دستگاه مشاهده شود    LCDوث برقرار کنید تا آیکون مربوط به بلوتوث در کنار آیکون باتری در  بولت 

مسیری را که قصد دارید بررسی کنید را در نظر بگیرید و با فاصله چند متر در نقطه شروع    سپس 
شار  د مرتبه فرا چن  CALقرار بگیرید،سپس فاصله سوپر سنسور را از زمین بطور ثابت گرفته و کلید  

باید آماده حرکت به سمت هدف در یه خط    CALدهید، توجه داشته باشید که بعد از زدن آخرین کلید  

تصویربرداری زنده شروع میشود و همزمان تصویر اسکن بر روی    SCANبا زدن کلید  صاف باشید. 



[Type here] 
 

 Page 5 
 

ید و نقاط  نرم افزار ویژوالیزر قابل رویت میباشد.شما میتوانید برو روی خط اسکن به جلو و عقب برو 
مشکوک را چند مرتبه مورد بررسی قرار دهید ، توجه داشته باشید که نر هنگام اسکن زنده نباید هیچ  
چرخش به طرفین و ... داشته باشید و بعد از کالیبره مجاز به حرکت رفت و برگشتی در یک خط  

دگی انجام دهید تا در  راست میباشید.پس دقت داشته باشید که عمل کالیبره را در نقطه به دور از آلو 
صورت وجود آلودگی در خط اسکن بتوانید از روی رنگهای نرم افزار ویژوالیزر تشخیص درستی از  

 آنومالی را داشته باشید. 
همانند اسکنهای دستی و اتوماتیک رنگ سبز نشان گر زمین بدون آنومالی    الیو در حالت اسکن  

ان مغناطیسی مثبت و هر چقدر به طرف  میباشد و هر چقدر به طرف رنگ گرم پیش برود مید 
رنگ سرد پیش برود میدان مغناطیسی منفی میباشد ، حساسیت این سیستم برای برداشت اسکن  
زنده به گونه ای تنظیم شده است که ثبات کافی در تصویر وجود داشته باشد لذا از حساسیت کلی  

ور باید آنومالی های مشکوک را  دست کمی کاسته شده است ،به این دلیل که در اسکن زنده اپرات 
کند تا در کادر بندی اسکن اتوماتیک یا دستی بتواند هدف مورد نظر را در    اسکن  به طور سریع

 وسط کادر داشته باشد. 
   

 
 

 برداشت اسکن اتوماتیک
 
 با توجه به توضیحات باال برای برداشت یک اسکن اتوماتیک مگنتومتری به شیوه زیر عمل میکنیم:  

یا مستطیل در نظر میگیریم.بهتر است  ابتدا   زمینی را که قصد داریم اسکن کنیم به شکل یک مربع 
عوارض سطحی سطح زمین را پاکسازی کنیم ،مثل بوته های کوچک یا سنگهای کوچک یا ضایعات  
فلزی همانند قوطی های فلزی اکسید شده و...هر چقدر سطح زمین صاف باشد تصویر برداشت شده به  

زه به واقعیت نزدیک میشود.حال با استفاده از نشانگرهایی چهارگوشه مربع یا مستطیل را  همان اندا
مشخص کنید سپس اندازه ضلع را که همان خط اسکن میشود به دست آورید.برای مثال طول خط اسکن  

د پالس  متر در نظر میگیریم.حال باید تعداد پالس را انتخاب کنید.دقت داشته باشید که هر چقدر تعدا  4را  
  20برای مثال تعداد پالس    . بیشتری بر روی یک خط انتخاب کنید رزولیشن تصویر بیشتر خواهد شد 

را در نظر میگیریم.با تقسیم طول خط اسکن بر تعداد پالس اندازه هر خانه اسکن مشخص میشود که در  
انه اسکن است.اگر  سانتیمتر بدست میاید که همان اندازه یک خ  20عدد    20متر بر    4اینجا با تقسیم  

سانتیمتر میشد که رزولیشن تصویر نسبت به    40در    40در نظر میگرفتیم اندازه هر خانه    10پالس را  
 در شکل زیر نمونه ای از کادر بندی زمین برای شروع اسکن را مالحظه می کنید. قبلی کمتر میشد.

 
 کادر بندی برای شروع اسکن 9عکس: 
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باید طوری باشد که فلش روی دسته سوپر سنسور رو به  انتخاب جهت اسکن در سیستمهای سه محوره  
جهتهای دیگری هم میتوان اختیار  شمال باشد .در سیستمهای تک محوره هم این پیشنهاد میشود ولی  

کرد.نکته مهم در انتخاب جهت این هست که اسکن تایید هم دقیقا باید هم حهت با اسکن اول باشد .همچنین  
 اسکن همسان دقیقا باید یکی باشد. نقطه شروع و کالیبره در دو 

  13توجه داشته باشید تمام اسکنهایی که با نرم افزار ویژوالیزر برداشت میکنید نقطه شروع طبق شکل  
گوشه سمت راست و پائین کادر انتخابی میباشد.حال یک مثال برای برداشت یک اسکن اتوماتیک طبق  

 توضیحات باال میزنیم. 
را روشن میکنیم  و سنسور  ده و در نقطه شروع کادر می ایستیم.سپس دستگاه  ابتدا دستگاه را آماده کر

و وارد منوی اسکن سریع میشویم ،گزینه اسکن اتوماتیک را انتخاب میکنیم سپس طبق شکل زیر در  
 .  را میزنیم  NEWنرم افزار ویژوالیزر را اجرا کرده و گزینه 

 

 
 فایل جدید در ویزوالیزر 10عکس: 

 

 باز میشود:  New projectپنجره 

 
در این پنجره تنظیمات بصورت پیش فرض میباشد، تنها باید مقدار پالس و حالت اسکن زیگزاگ یا  
موازی را وارد کنید،به اینصورت که تعداد پالسهایی که بر روی هر خط اسکن در نظر دارید را از  

رد کنید و نوع رفت برگشت زیگزاگ یا موازی  وا   impulses per scan lineمنوی کشویی  
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باالی صفحه     ربوط به اتصالآیکون بلوتوث  را بزنید.در این حالت باید    Okرا انتخاب کنید.سپس گزینه  

روشن شود.حال تعداد پالسهایی که در ویژوالیزر وارد کردید را در منوی دستگاه نیز  دستگاه    نمایشگر 
را انتخاب کردید باید در منوی اسکن اتوماتیک هم با کلیدهای باال یا   10وارد کنید.برای مثال اگر عدد 

سانت    10بگذارید.سپس سنسور را بصورت عمود بر زمین و با فاصله تقریبا   10پایین پالس را روی 

را بزنید.با شنیدن    کلید    را چند مرتبه بزنید سپس  calو کلید  از زمین در نقطه شروع نگهدارید  

ستگاه آماده اسکن میباشد.دقت کنید در تمام طول مسیر حرکت دادن سنسور فاصله  صدای بوق یعنی د 
سنسور از زمین ثابت باشد و هیچ گونه حرکت اضافی به طرفین یا جلو و عقب نداشته باشد سنسور را  
همانند وزنه ای که از نخی آویزان کرده اید در نظر بگیرید که در تمام طول حرکت نسبت به سطح  

 د میباشد . زمین عمو

باید  را یکبار بزنید، با زدن کلید اسکن    در این حالت برای شروع برداشت خط اول اسکن کلید  
طوری حرکت کنید تا طول خط اول اسکن را تمام کنید.همزمان با حرکت کردن صدای برداشت پالسها  

انتخاب کرده    10س  هم به گوش میرسد که نشان از عملکرد صحیح دستگاه است.برای مثال اگر تعداد پال
بوق هست تمام کنید.در انتهای    10اید با زدن کلید اسکن باید خط اسکن را با شنیدن صدای پالسها که  

خط اسکن هم صدای بوق عوض میشود و اعالن میکند که خط اسکن تمام شد.بعد از اتمام خط اول  
که اگر گزینه زیگزاگ را در    اسکن باید خط دوم اسکن را شروع کنید، برای اینکار توجه داشته باشید 

نرم افزار ویژوالیزر انتخاب کرده اید باید بعد از اتمام خط اول سنسور را  به اندازه یک پالس به سمت  
ه همان خانه اول خط دوم اسکن هست با زدن کلید اسکن همانند خط یک برداشت خط  چپ هدایت کنید ک

ینبار باید به عقب  فقط دقت کنید ا،  ی اسکن ادامه دهید دو را اجرا کنید و این کار را تا اتمام همه خطها
رکت کنید در حقیقت هنگام انتقال از انتهای خط اول اسکن به ابتدای خط دوم نباید هیچگونه چرخشی  ح

 .   داشته باشید 
باید بعد از اتمام خط اول اسکن خانه اول    اگر گزینه موازی را در پنجره ویژوالیزر انتخاب کرده اید 

 به اندازه یک خانه از سمت چپ خانه اول خط اول شروع کنید و برداشتها را انجام دهید.  را  خط دوم
خط اول اسکن را در تصویر نشان نمیدهد در حقیقت خط    توجه داشته باشید که نرم افزار ویژوالیزر 

اول برای کالیبره کردن تصویر میباشد.همچنین پالسها یا خانه های اول هر خط اسکن در تصویر نمایش  
 داده نمیشود ولی اطالعات آن پالس در تصویر کل اعمال میشود. 

 گردد. باز می قبلیدر صفحه به منوی  با زدن کلید  بعد از اتمام اسکن  
 
 
 

 حرکت دادن سوپر سنسور حوهن
 

یکی از اساسی ترین و مهمترین بخشهای مگنتومتری نحوه گرفتن سنسور و حرکت دادن آن در خط  
اسکن میباشد که متاسفانه در هنگام اپراتوری عدم توجه کافی به این نکته مهم باعث بروز خطاهای  

در استفاده از تمام دستگاهای موجود در حالت  عمده در نتیجه اسکن نهایی میگردد .این یک اصل مهم  
میباشد که دستگاه فوق نیز از این قاعده مستثنا نیست با یک مثال ساده به اهمیت این  اتوماتیک  اسکن  

 موضوع میپردازیم: 
سنسور را به مدادی تشبیه کنید که نوک آن را روی کاغذی گذاشته اید.حال باید بصورت آرام خطی  

رسم کنید طوری که مداد را کامال عمود بر کاغذ نگه داشته اید با کوچکترین  راست بر روی کاغذ  
یا جدا شدن نوک مداد از کاغذ خواهید دید که خط شما در بعضی نقاط دارای انحنا یا   لرزش دست 
شکستگی میباشد.همین عمل را در قیاس با حرکت دادن سنسور در نظر بگیرید اگر خط حرکت سنسور  

پس همیشه بخاطر داشته   شکستگی باشد در همان نقطه اسکن نتیجه خطا خواهد بود دارای انحنا یا  
باشید قبل از هر گونه اسکن ،زمین مورد نظر را از هر گونه مانع که باعث میشود در طول اسکن خط  
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سنسور عمود بر    شما دارای انحنا یا شکستگی ،پاکسازی کنید همچنین بخاطر داشته باشید هنگام حرکت 
سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد و این فاصله تا    10الی    5سطح زمین باشد و سر سنسور با فاصله  

 انتهای خط اسکن حفظ شود. 

 
 سوپر سنسورنحوه حرکت دادن صحیح 11: عکس

 

 برداشت اسکن دستی 
 

ل اسکن مورد  طبق توضیحاتی که در بخشهای قبل گفته شده ، برای برداشت اسکن دستی نیز باید مح
 نظر را کادر بندی کنیم. 

برای کادر بندی دقیق میتوانید از پارچه ،طناب یا تور که از قبل آماده کرده اید استفاده کنید.بعد از کادر  
 . بندی دقیق و مشخص کردن خطوط و خانه های اسکن دستگاه را آماده میکنیم 

اه را روشن میکنیم،سنسور را عمود بر  در نقطه شروع کادر)سمت پائین و راست ( می ایستیم و دستگ

را میزنیم، با شنیدن صدای بوق آماده برای    کلید    را میزنیم سپس   calکلید  نقطه شروع گرفته و  

 برداشت اسکن میشویم، ابتدا قسمت پائینی مولتی سنسور را در وسط خانه اول میگذاریم  

 
 اسکن دستی 12عکس: 

   
در همین لحظه با زدن کلید اسکن برداشت از خانه اول را انجام میدهید،حال به خانه دوم اسکن رفته و  

 همین عمل را انجام دهید 
روی صفحه دستگاه میتوانید تعداد اسکنی را که در نظر دارید    Impو    Lineبا در نظر گرفتن اعداد  

 به پایان برسانید. 
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 GRAFPHگراف  اسکن 
 . با خط گراف میباشد گزینه چهارم از منوی اصلی مربوط به برداشت اسکن 

 

 
 گراف اسکن  13عکس: 

 
 

برای این کار باید خطی فرضی بین دو نقطه از زمینی که میخواهید اسکن آن را خیره کنید بکشید.برای  
نیاز با اسکن دقیق میباشد نقطه اول و آخر را با طناب بهم وصل کنید.این کار باعث    مناطق کوچک که 

میشود در حین حرکت دادن سنسور با استفاده از طناب خط اسکن را دقیقتر پشت سر بگذارید.بعد از  
مشخص کردن خط اسکن باید طول آن را در نظر بگیرید .این خط یا طناب همان خط اسکن در نرم  

یباشد پس باید این خط را طوری با سنسور طی کنید که عالوه بر تمرکز در حرکت دادن سنسور  افزار م
در نرمافزار باشد.برای مثال فرض    Timeنقطه شروع و پایان خط اسکن همانند نقطه شروع و پایان  

متر را همزمان با شروع خط    10متر را میخواهید اسکن کنید.شما باید این    10کنید خطی به طول  
اسکن نرم افزار شروع کنید و همزمان به پایان برسانید.پس باید زمان نوار اسکن را طوری تنظیم کنید  

متر را با توجه به    10که این مسیر را بتوانید با تمرکز و براحتی در آن زمان طی کنید.در نظر بگیرید  
وارد    timeنظیمات و بخش شرایط مسیر در چند ثانیه میتوان اسکن کرد، همان مقدار را به ثانیه در ت 

 کنید. 
بعد از مراحل باال برای شروع اسکن ابتدا دستگاه را آماده کرده و گارد مناسب را جهت شروع اسکن  

یر میدهد و  یکلید اسکن در این صفحه نوع نمایش خط گراف را تغ در نقطه ابتدای اسکن داشته باشید،  
سنسور را عمود بر نقطهء  رای شروع اسکن  به دو صورت تو پر و تو خالی میتوان برداشت کرد..ب

سپس با زدن کلید    سپس کلید کالیبره را چند مرتبه بزنید   اول با فاصله ثابت از سطح زمین نگهدارید،
scan  .باید با سرعت یکنواخت خط اسکن را تا نقطه انتها طی کنید 
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بعد از اتمام اسکن میتوانید بروی خط اسکنی که متناسب با میدانهای موجود نشان داده میشود ، آنالیز  
خود را انجام دهید.خطوط باالی خط وسط نشانگر میدان مثیت و خطوط پایین نشانگر میدان یا قطب  

انجام    منفی مغناطیسی میباشد.طول خط وسط هم در حقیقت همان طول خط اسکن که در روی زمین 
داده اید.بعد از اتمام آنالیز میتوانید با زدن کلید اسکن به منوی اولیه بازگردید و خط دیگری را اسکن  

دارید کاربرد    بصورت خطی   اسکن گراف برای زمانهایی که بصورت سریع قصد آنالیز محلی را   کنید 
 دارد .

 
بگذارید چون با نگاه کردن  هنگام حرکت با سنسور دقت داشته باشید تمرکز و نگاه خود را روی سنسور  

نصف تمرکزتان از بین می رود و با کوچکترین خطای حرکتی سنسور نتیجه در آن نقطه  به صفحه  
نیست مخصوصا در برداشتهای    صفحه شت برای ذخیره نیازی به نگاه کردن به  اشتباه خواهد شد.در بردا

 خطی کوچک تمام تمرکز خود را روی حرکت سنسور بدهید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memoryحافظه 

 

 
 منوی مموری  14عکس: 

 
 استفاده میشود.   Memoryجهت انتخاب مموری و همچنین ارسال اسکنهای ذخیره شده به لپتاپ از منوی  

ورد نظر  با ورود به گزینه اول صفحه زیر باز میشود که با جهات باال و پایین میتوانید شماره مموری م 
 را انتخاب کنید: 
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همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید تمامی مشخصات مربوط به مموری انتخاب شده در کادر  
 : پایین آن دیده میشود 

TMode  مربوط به نوع اسکن ذخیره شده میباشد 

Gain  وsensivity  .مربوط به تنظیمات گیرندگی و حساسیت آن اسکن ذخیره شده میباشد 

Line  وimpulse  ه میباشد هم مربوط به تعداد الین و خانه های آن اسکن ذخیره شد 

 بر روی مموری مورد نظرکلید اینتر را بزنید تا انتخاب شود و به صفحه قبلی باز گردد... 
برای انتقال مموری به لپتاپ ابتدا باید ارتباط بلوتوث بین  سیستم و لپتاپ برقرار شود، سپس یک فایل  

موری انتخابی وارد  کنید  جدید در نرم افزار ویژوالیزر ایجاد کنید و تعداد ایمپالس را طبق جزییات م
   SenTo PCرا بزنید تا آیکون بلوتوث در نمایشگر دستگاه دیده شود ،سپس با زدن گزینه    ok و

 اسکن ذخیره شده به نرم افزار ویژوالیزر انتقال میابد. 
 

 
 

 را بزنید تا عملیات انتقال تمام شود.   در ویژوالیزر  Stopبعد از اتمام ارسال باید گزینه 

 

 

 Settingتنظیمات 
 صفحه زیر باز میشود:  Settingبا ورود به منوی 
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 تنظیماتمنوی 15عکس: 

 

Impuls Time   مربوط به تنظیم زمان بین پالسها در اسکن اتوماتیک میباشد که با باال بردن عدد

مربوطه زمان بین پالسها کاهش  مربوطه زمان توقف بین پالسها افزایش پیدا میکند و با پایین آمدن عدد 
 میابد. 

Factory Reset    مربوط به تنظیمات پیش فرض دستگاه میباشد که با زدن این گزینه کلیه تنظیمات

 اعمالی دستگاه به حالت اولیه برگردانده میشود. 
 

Gain  ن پیش  ه کنید. استفاد  فرض از این منو جهت تغییر دادن مقدار گیر

 
 
 

 عملکردهای مخفی
 
به کمترین میزان خود میرسد و با زدن دوباره     LCDدر منوی اصلی نور زمینه   Scanبا زدن کلید  -2

 این کلید به حالت قبلی باز میگردد.
با   Startدر منوهای اسکن اتوماتیک و دستی قبل از شروع به اسکن و قبل از استفاده از کلید  -3

صفحه جدیدی باز میشود که میتر نمایشی همراه با حالت صوتی فعال میشود و با     Scanزدن کلید  

به صفحه قبلی باز میگردد.از حالت میتر صوتی میتوان قبل از شروع اسکن     Scanباره کلید  زدن دو 

برای آنالیز سریع محیط کاوش و انتخاب مناطق بدون آلودگی مغناطیسی برای نقطه شروع و کالیبره  
 استفاده کرد. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


