
อนาคตของโลกแหง่การคน้หาสมบตั ิ



คน้พบสมบตัโิบราณไดม้ากยิง่ขึน้ดว้ยระบบระบเุป้าหมายทีแ่มน่ย�าทีส่ดุ 
พรอ้มดว้ยจอ LCD สแีละระบบแยกแยะวตัถ ุTarget Trace ทีท่นัสมยั 
ชว่ยใหค้ณุคน้พบสมบตัไิดม้ากขึน้ในทกุสภาพพืน้ดนิแมใ้นบรเิวณทีม่ี
ขยะเป็นจ�านวนมาก

คน้หาสมบตัอิยา่งเพลดิเพลนิดว้ยระบบเสยีงไรส้ายทีร่องรับทัง้ล�าโพง
ในตวัและหฟัูง

ทัง้ยงัสามารถใชร้ะบบ GPS ทีม่พีรอ้มใหใ้ชง้านในเครือ่งอนัเป็นเอกสทิธิ์
เฉพาะของ Minelab เพือ่น�าทางไปยงัสถานทีค่น้หาสมบตัทิีค่ณุ
โปรดปราน พรอ้มบนัทกึขอ้มลูการคน้พบและถา่ยโอนขอ้มลูไปยงั 
Google Maps ไดโ้ดยใชแ้อพพลเิคชัน่ XChange 2 ส�าหรับ
คอมพวิเตอรพ์ซี ี

ใชง้านงา่ยเพยีงแค ่‘เปิดสวติชแ์ลว้ลยุ’ โหมดการคน้หาแบบตัง้คา่ลว่ง
หนา้ 5 โหมดและฟังกช์ัน่อตัโนมตัอิกีมากมายท�าใหนั้กลา่มอืใหม่
สามารถเริม่ตน้ไดง้า่ยขึน้ สว่นคณุสมบตัขิัน้สงูตา่งๆ ส�าหรับนักลา่สมบตัิ
ผูม้ปีระสบการณก์ส็ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยโดยใชปุ้่ ม 

เครือ่งหาของมคีา่รุน่ CTX 3030 มคีณุสมบัต ิ
กนัน�้าและใชง้านไดท้กุสภาพพืน้ที ่ เป็นเครือ่งหา
ของมคีา่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเป็นพเิศษ 

ทีว่างแขนแบบปรับได ้

กา้นคารบ์อนไฟเบอรท์ัง้ช ิน้

ขดลวด 11 นิว้  
(CTX 11)

มอืจับใหค้วามสบาย
หนา้จอส ีLCD

ปุ่ มสัง่งาน 
ระบบชีต้�าแหน่ง

ชอ่งตอ่ USB

ล�าโพงดา้นหลงั

“Minelab รับฟังความคดิเห็นของตลาด
และไดอ้อกแบบเครือ่งตรวจหาทีม่ทีัง้
เทคโนโลย ีประสทิธภิาพ และความ
ยดืหยุน่ทีเ่ราเคยไดแ้ตฝั่นถงึ”

ผูท้ดสอบภาคสนาม – สหรฐัฯ

“เครือ่งตรวจหารุ่นนี้มสีมดลุสงูกวา่รุ่น FBS 
ซึง่เป็นรุ่นกอ่นหนา้อยูม่าก หากจะใหพ้ดูตรงๆ 
กค็อืดกีวา่เครือ่งตรวจหาอืน่ๆ ทีม่ขีดลวด
ขนาดเดยีวกนันีท้ีฉั่นเคยใชม้า”

ผูท้ดสอบภาคสนาม – สหรฐัฯ

ดว้ยประสทิธภิาพระดบัชัน้น�าของ CTX 3030  
คณุจะไดส้มัผัสกบัอนาคตของโลกแหง่การคน้หาสมบตั!ิ

โมดลูหฟัูง ¼ นิว้

หฟัูง  
(KOSS UR30)

ชอ่งตอ่หฟัูง

โมดลูไรส้าย  
(WM 10)

ล�าโพงในตวั

แพ็คแบตเตอรี่

คุณสมบัติหลัก

• กนัน�้า
CTX 3030 กนัน�้า*ไดถ้งึ 10 ฟตุ (3 เมตร) จงึเป็นเครือ่งหาของมคีา่ทีส่ามารถใชง้านได ้
อยา่งยดืหยุน่ในทกุหนแหง่ทัง้บนดนิและใตน้�้า 

• ระบบเสยีงไรส้าย
คน้หาขมุทรัพยไ์ดอ้ยา่งอสิระโดยไมต่อ้งเสยีบสายหฟัูงเขา้กบัเครือ่ง ดว้ยโมดลูไรส้าย 
WM 10^ ทีใ่หผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกใชไ้ดท้ัง้ล�าโพงในตวั หฟัูงทีม่าพรอ้มกบัเครือ่ง หรอื 

หฟัูงรุน่ทีต่อ้งการ

• ระบบแยกแยะวตัถ ุFeCo ประสทิธภิาพสงู
ระบบจ�าแนกเป้าหมายจากโลหะประเภทเหล็ก (Ferrous-Fe) และจากการน�าไฟฟ้า 
(Conductivity-Co) ผสานกบัโปรไฟล ์Tone ID แบบปรับได ้ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หา 
(ยอมรับ) เป้าหมายทีต่อ้งการไดโ้ดยไมต่อ้งสนใจ (ปฏเิสธ) เป้าหมายอืน่ๆ สว่น Target 
Trace (ตดิตามเป้าหมาย) และ Target Separation (จ�าแนกเป้าหมาย) จะชว่ยให ้
สามารถระบเุป้าหมายไดห้ลายจดุพรอ้มกนั เพือ่การคน้หาทีแ่มน่ย�า

• จอแสดงผลแบบสี
จอแสดงผล LCD แบบสสีามารถแสดงขอ้มลูเป้าหมายไดช้ดัเจนและมากกวา่เดมิอยา่งที่
ไมเ่คยมมีากอ่น และยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการจ�าแนกของ CTX 3030 ใหด้ยี ิง่ขึน้ดว้ย

• ระบตุ�าแหน่งดว้ย GPS
ดเูสน้ทางทีเ่คยไปและก�าลงัจะไปดว้ยหนา้จอแผนที ่(Map) และเครือ่งมอืน�าทาง 
(Navigation Tool)
GeoTrail จะแสดงบรเิวณทีเ่คยส�ารวจมาแลว้
WayPoint จะแสดงจดุสนใจตา่งๆ
FindPoint จะแสดงต�าแหน่งของขมุทรัพย์
GeoHunt จะบนัทกึการเดนิทางทัง้หมดของผูใ้ช ้

• วาดแผนทีบ่นพซี ี(ดว้ย Google Maps)
อพัโหลดการตัง้คา่เครือ่งคน้หาและต�าแหน่งของขมุทรัพยท์ัง้หมดลงบนพซีไีดด้ว้ย 
แอพพลเิคชัน่ XChange 2 แนบภาพถา่ยและขอ้ความในขอ้มลูการคน้หาพรอ้มแบง่กลุม่
ตามประเภท ดตู�าแหน่งบน Google Maps และดาวนโ์หลดขอ้มลูลงบนเครือ่งคน้หา 
เพือ่การส�ารวจบรเิวณทีช่ ืน่ชอบซ�้าอกีครัง้

• เมนูดว่น (และฟังกช์ัน่อจัฉรยิะ)
เมนูดว่นชว่ยใหค้ณุท�าการปรับ ‘ขณะออกคน้หา’ ไดอ้ยา่งสะดวก มาพรอ้มฟังกช์ัน่อจัฉรยิะ 
(ความไวในการตอบสนอง, การตดัเสยีงรบกวน, ระบบเสยีง, Ground Balance) และปุ่ ม
ผูใ้ชแ้บบปรับได ้เพือ่เปลีย่นแปลงการควบคมุทีใ่ชบ้อ่ยอยา่งรวดเร็วขณะคน้หา 

• ดไีซนต์ามหลกัสรรีศาสตร์
รปูทรงของตวัเครือ่งออกแบบอยา่งไดส้มดลุดว้ยการถา่ยน�้าหนักแบตเตอรีท่ัง้หมดไปที่
ดา้นหลงัของทีพั่กแขน จงึใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกไมเ่มือ่ยลา้ ทัง้ยงัปรับเครือ่งไดต้าม
อยา่งใจ

• รองรับหลายภาษา
เลอืกใชง้านได ้9 ภาษา ไดแ้กภ่าษาองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั อติาล ีโปแลนด ์โปรตเุกส 
สเปน และตรุก ี

• เทคโนโลยหีลกั
• FBS 2 ใชร้ะบบรับสง่ขอ้มลูแบบหลายความถีจ่ากขดลวดสูเ่ครือ่งตรวจหา เพือ่ให ้

คน้หาเป้าหมายไดม้ากขึน้ในสภาพพืน้ดนิหลากหลายรปูแบบ
• Smartfind 2 มรีะบบประมวลสญัญาณดจิติอลและระบบแยกแยะวตัถ ุFeCo  

ทีแ่มน่ย�า ซึง่มาพรอ้มขอ้มลูเป้าหมายแบบส ีจงึใหผ้ลการระบเุป้าหมายไดอ้ยา่ง
ยอดเยีย่ม

• GPSi ตอบสนองไวเป็นพเิศษ เพือ่การบนัทกึต�าแหน่งทางภมูศิาสตรอ์ยา่งแมน่ย�า
• Wi-Stream สรา้งสญัญาณเสยีงแบบไรส้ายความเร็วสงูเป็นพเิศษไดโ้ดยไมม่กีาร

ลดคณุภาพเสยีง

"ภาพลกัษณโ์ดยรวมและคณุสมบตัติา่งๆ ของ 
CTX 3030 ท�าใหผ้มประทบัใจตัง้แตแ่รกเห็น 
และเมือ่ผมไดล้องใชเ้ป็นครัง้แรกกส็มัผัสถงึ
ความเหนอืกวา่ไดท้ันท ี

สิง่ทีผ่มชอบมากทีส่ดุคอืคณุสมบตัจิ�าแนกเป้า
หมายของ CTX 3030 ทีช่ว่ยใหผ้มคน้หา
เหรยีญและวตัถโุบราณไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ดว้ยขอ้มลูทีม่องเห็นได ้
ชดัเจนยิง่ขึน้"

ผูท้ดสอบภาคสนาม – 
ออสเตรเลยี

*หฟัูงมาตรฐาน โมดลูหฟัูงแบบถอดได ้และโมดลู WM 10 ไมก่นัน�้า
^WM 10 มใีหใ้นชดุอปุกรณม์าตรฐานเทา่นัน้ โดยมจี�าหน่ายเป็นอปุกรณเ์สรมิส�าหรับชดุอปุกรณเ์ริม่ตน้



ตวัชีต้�าแหน่งยอมรับ/ปฏเิสธเป้าหมาย

ตัวเลือก

เลือกโหมดค้นหาที่ก�าหนดรูปแบบ
ได้สูงสุด 10 แบบ ซึ่งรวมถึงการ
ตั้งค่าล่วงหน้า 5 แบบ (เหรียญ 
ชายหาด วัตถุโบราณ เงิน และ
พื้นที่ที่มีขยะมาก) แต่ละโหมดมี
รูปแบบการจ�าแนกแบบปรับได้สอง
รูปแบบ 

ปรับแต่งหน้าจอแผนที่และหน้า
จอตรวจจับให้แสดงข้อมูลตามที่
ต้องการ (เช่น พาเนล ID ขนาด
ใหญ่, เครื่องมือน�าทาง, พาเนล
ความไวในการตอบสนอง และ
พิกัด GPS)

เขา้ถงึและจัดเรยีงขอ้มลูการตรวจ
จับและขอ้มลูต�าแหน่งไดง้า่ย 
เพือ่การอา้งองิภาคสนามไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดรูายละเอยีดและคน้หา 
WayPoint, FindPoint และ 
GeoHunt ทีบ่นัทกึไว ้

ตัง้คา่เครือ่งตรวจหาดว้ยตวัเลอืก
ตามทีต่อ้งการเพือ่ความสะดวก
สงูสดุในการท�างาน (เชน่ ระบบไร ้
สาย, ไฟสอ่งพืน้หลงั, GPS, 
ต�าแหน่ง, โซนเวลา และหน่วยวดั)

จอแสดงผล

โหมด GEOSTORE

แสดงขนาด 100% เท่าของจริง

ค.ศ. 1600ค.ศ. 1500 ค.ศ. 1650

เมนูหลัก

และบนัทกึขอ้มลูสมบตัทิ ีค่ณุพบ!

ค.ศ. 1862 ค.ศ. 1948ค.ศ. 1745

ยทุโธปกรณจ์ากยคุ
สงครามกลางเมอืงสหรัฐฯ
ภายใตผ้นืดนิแหง่สมรภมูทิางตอนใต ้
ของสหรัฐอเมรกิานัน้เต็มไปดว้ยสิง่น่าทึง่
มากมายซอ่นอยู.่..

กระสนุปืนทีใ่ชใ้นสงครามกลางเมอืงสหรัฐฯ 
เหลา่นีเ้ป็นกระสนุดา้นทีต่อ้งแกะออกจาก
กระบอกปืน โดยใชส้กร ูสวา่น หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ 
ทีต่ดิเขา้กบัปลายไมก้ระทุง้ดนิปืน กระสนุแตล่ะ
นัดลว้นมคีณุลกัษณะพเิศษทีน่่าสนใจเป็นอยา่ง
ยิง่ ไมว่า่จะเป็นรเูจาะสกรขูนาดใหญม่าก  
เกลยีวสกรทูีด่แูปลกตา และการเจาะรหูลายรู
หรอืรลูกึ

ประวตัศิาสตรย์งัคงรอใหผู้รั้กการคน้หาออกไป
คน้พบอยูเ่สมอ...

ส�าหรับนักคน้หาสมบัต ิจดุทีพ่บขมุทรัพยถ์อืเป็นสิง่ส�าคัญไมน่อ้ย
ไปกวา่สิง่ทีพ่บ นักส�ารวจในอดตีไดท้�าแผนทีภ่มูศิาสตรแ์ละ
ตารางตา่งๆ ขึน้เพือ่ชว่ยในการส�ารวจ จากแผนทีว่าดดว้ยมอืสู่
อปุกรณ์ระบบ GPS รุน่ลา่สดุ เพือ่การท�าแผนทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และสะดวกยิง่ขึน้ 

เครือ่งมอื GPS ชว่ยใหส้ามารถคน้หาต�าแหน่ง
เฉพาะและท�าเครือ่งหมายจดุทีส่นใจได ้
ตลอดเสน้ทาง CTX 3030 คอืเครือ่งมอื
คน้หาแบบครบวงจรทีช่ว่ยใหไ้มจ่�าเป็นตอ้ง
ใชอ้ปุกรณ์ GPS แบบพกพาเครือ่งอืน่ๆ 
อกีตอ่ไป ไมว่า่จะเป็นการน�าทาง  
การบันทกึขอ้มลูการคน้หา หรอืการท�า
แผนที ่ก็ท�าไดด้ว้ยเทคโนโลย ีGPSi 
และแอพพลเิคชัน่XChange 2 

"CTX 3030 สามารถระบแุละแสดง
เป้าหมายใตข้ดลวดไดห้ลายจดุพรอ้ม
กนั ชว่ยใหผ้มคน้หาและแยกแยะ
เหรยีญออกจากกองขยะไดอ้ยา่งทีไ่ม่
เคยเป็นมากอ่น" 

ผูท้ดสอบภาคสนาม –  
สหรฐัฯ

รว่มคน้หาประวตัศิาสตร์

500 ปี 
กอ่นครสิตกาล

ค.ศ. 1000200 ปี 
กอ่นครสิตกาล

ขมุทรัพยจ์ากยคุโรมนั

จักรวรรดโิรมนัแผไ่พศาลครอบคลมุอาณาเขต
ทัว่ยโุรปไปจนถงึเอเชยีตะวนัตกและแอฟรกิา
เหนอื และยงัแผอ่ทิธพิลมาถงึโลกยคุใหม ่ 
ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากสิง่ตา่งๆ ทัง้ภาษา 
กฎหมาย การปกครอง และการคา้ 

ในชว่งทีอ่�านาจของโรมนัก�าลงัจะสิน้สดุลงนัน้ 
ชาวโรมนัทีห่ว่งทรัพยส์นิ (ทัง้เล็กและใหญ)่ 
ไดน้�าทรัพยส์มบตัเิหลา่นัน้ไปซอ่นไวใ้นทีท่ี่
ปลอดภยัทีส่ดุเทา่ทีต่นจะหาได ้น่ันคอืใตผ้นื
ดนิ แตห่ลายคนไมม่โีอกาสไดข้ดุน�าสมบตัขิอง
ตนกลบัขึน้มาอกี จงึกลายเป็นมรดกตกทอดที่
ซอ่นอยูใ่ตผ้นืดนิโดยไมม่ผีูล้ว่งรูม้านานหลาย
ศตวรรษ เพือ่รอใหถ้งึวนัทีจ่ะมผีูค้น้พบและ 
น�าไปเกบ็รักษาตอ่ไป และรอใหเ้รือ่งราวของ
ตนไดรั้บการเปิดเผยอกีครัง้...

ตลอดยคุตา่งๆ ในประวัตศิาสตร ์สมบัตลิ�้าคา่ไดรั้บการสรา้งสรรค ์
ชืน่ชม ยกยอ่ง สญูหาย และถกูโจรกรรมไป นักส�ารวจผูห้าญ
กลา้หลายคนไดอ้อกตามหาประวัตศิาสตรอ์ันทรงคณุคา่เหลา่นี้
ดว้ยใจมุง่มั่น แมว้า่จะมเีรือ่งราวการคน้พบขมุทรัพยใ์นต�านานเป็น
จ�านวนมาก ตัง้แตเ่หรยีญของจักรวรรดโิบราณจนถงึยทุโธปกรณ์
ในสมรภมู ิแตก่็ยังคงมสี ิง่ทีร่อการคน้พบอยูอ่กีนับไมถ่ว้น

ปัจจบุันนักคน้หามโีอกาสทีจ่ะคน้พบประวัตศิาสตรเ์หลา่นัน้ได ้
มากขึน้ดว้ย CTX 3030 ซึง่มาพรอ้มเทคโนโลย ีFBS 2 และ 

Smartfind 2 ซึง่เป็นคณุสมบัตกิารแยกแยะ
วัตถขุัน้สงู เพือ่การขดุคน้เหรยีญและ

สมบัตทิีซ่อ่นตัวอยู ่แมใ้นบรเิวณที่
เคยมกีารส�ารวจมากอ่น

ผูท้ดสอบภาคสนาม –  
องักฤษ

"บอกไดเ้ลยวา่... น่าทึง่มาก!!! ระบบ
ตดิตามเป้าหมายชว่ยใหผ้มท�าสิง่ทีด่จูะ
เป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นจรงิ! ผมเจอเหรยีญ
ใตต้ะปทูีใ่หญก่วา่นัน้สองเทา่ และหาเป้า
หมายสองอยา่งไดใ้นครัง้เดยีว... แทบไม่
อยากเชือ่!"



ระบบเสยีง
เลอืกปรับระดบัและความดงัของ
เสยีงเพือ่ตัง้คา่ระบบเสยีงให ้
เหมาะกบัผูใ้ชแ้ละสภาพพืน้ทีท่ี่
ส�ารวจ

ผูใ้ช ้
เลอืกฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทีม่มีาท�า
เป็น 'ปุ่ มลดั' ไดต้ามใจชอบ

เปิด/ปิด
สามารถใชเ้ลอืกภาษาและรเีซต็
เครือ่งไดด้ว้ย

ความไวในการตอบสนอง
ก�าหนดความไวในการตอบสนอง
แบบแมนนวลหรอืแบบอตัโนมตั ิ
เพือ่ใหต้รวจจับไดล้กึทีส่ดุใน
สภาพพืน้ดนิทกุแบบ

เครือ่งมอืน�าทางจะน�าคณุไปยงัจดุส�ารวจถดัไปโดยไมต่อ้งใช ้GPS 
แยกอกีเครือ่ง สว่นตวัระบทุศิทางและระยะทางจะระบจุดุทีค่ณุ
ท�าการส�ารวจไปแลว้เมือ่วนักอ่น สปัดาหก์อ่น หรอืปีกอ่น สามารถ
คน้หา WayPoint ทีส่รา้งขึน้บน Google Maps และดาวนโ์หลดมา
ไวใ้นเครือ่งได ้หรอืยอ้นกลบัไปยงั FindPoint ทีท่�าเครือ่งหมายเอา
ไว ้เพือ่ท�าการคน้หาเพิม่เตมิแยกสญัญาณพืน้ดนิออกจากเป้า

หมายทีม่ลีกัษณะคลา้ยเหรยีญ 
เพือ่การระบเุป้าหมายทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยเหรยีญทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากสญัญาณพืน้ดนิ ชว่ยให ้
สญัญาณมคีวามเสถยีรมากขึน้ 
เพือ่การคน้หาเป้าหมายดีๆ  ในพืน้
ดนิทีม่แีรเ่จอืปน 

เหรยีญทีน่�าไฟฟ้าไดต้�า่
และเหรยีญทีน่�าไฟฟ้า
ไดส้งู

เหรยีญทีน่�าไฟฟ้าไดส้งู
และขยะทีม่เีหล็ก

เหรยีญทีน่�าไฟฟ้าไดต้�า่
และขยะทีม่เีหล็ก

แยกเป้าหมายทีเ่ป็นเหล็กออกจาก
เป้าหมายทีม่ลีกัษณะคลา้ยเหรยีญ 
เพือ่การระบเุป้าหมายทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยเหรยีญทีอ่ยูใ่กลก้บัเป้าหมาย
ทีเ่ป็นเหล็กไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ แลว้คณุจะพบสมบตัทิีผู่อ้ ืน่
หาไมพ่บ!

เตมิสสีนัใหก้บัการ
คน้หาขมุทรัพยท์ี่
คณุโปรดปรานดว้ย 
XChange 2

จ�าแนกดนิ-เหรยีญ ตัวอย่างการท�างานของระบบ Target Trace เครือ่งมอืน�าทาง

GPS On Point ต�าแหน่งปัจจบุนัจุดทิศเหนือ พกิดั GPS
ตวัชีต้�าแหน่งยอมรับ/ปฏเิสธเป้าหมายหมายเลข ID เป้าหมาย/ความลกึ

เลอืกและปรับโทนเสยีงในการ
ตรวจจับเพือ่ใหส้ามารถจ�าแนก
ความตา่งระหวา่งเป้าหมายที ่
'ยอมรับ' ไดอ้ยา่งชดัเจนกอ่น
ตดัสนิใจขดุคน้ สามารถเลอืก
โปรไฟล ์Tone ID ไดแ้ปดแบบ 
และสามารถจับคูร่ะบบตอบสนอง
ดว้ยเสยีงกบัรปูแบบการแยกแยะ
วตัถ ุFeCo ไดเ้พือ่ความยดืหยุน่
อยา่งเหนอืชัน้ 

ระบบ Target Trace จะแสดงผล
การตรวจจับตอ่วนิาทหีลายรายการ
เพือ่ใหเ้ห็นรายละเอยีดของตวัเป้า
หมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เป้าหมาย
หลายจดุจะแสดงเป็น ‘ฮอตสปอต’ 
สหีรอืเป็นแถบเสน้ทัว่หนา้จอตรวจ
จับ ชว่ยเปลีย่นคณุเป็นมอือาชพีใน
การคน้หา โดยสามารถเลอืกเปิด
หรอืปิดขณะตรวจหาหรอืก�าหนด
ต�าแหน่งได ้

โปรไฟล์ Tone IDระบบ Target Trace

จ�าแนกเหล็ก-เหรยีญ

ระบุ... ตรวจหา... แผนที.่..

Ferrous-Coin Separation   FCS Ground-Coin Separation   GCSFerrous-Coin Separation   FCS Ground-Coin Separation   GCS

1 Button - 2 Patterns

FindPointWayPoint
หนา้จอแผนที่

เมนูแผนทีด่ว่น

หน้าจอตรวจจับ

เมนูตรวจจับด่วน

FindPoint จะรวมขอ้มลูส�าคญั
ทัง้หมดทีจ่�าเป็นตอ้งทราบในการ
ตามหาขมุทรัพย ์โดยการผสาน
ขอ้มลู WayPoint กบัขอ้มลูเป้า
หมายและการตัง้คา่เครือ่งตรวจ
หาขณะท�าการส�ารวจเพือ่สรา้ง 
FindPoint ขึน้มา โดยสามารถจัด
เก็บ FindPoint ไวใ้นเครือ่งได ้
100 ชดุ

ในการแกไ้ขรปูแบบการแยกแยะวตัถ ุสามารถเลอืกเฟรมไดส้ีข่นาด เฟรมแบบละเอยีดใชใ้นการ
ก�าหนดเป้าหมายอยา่งแมน่ย�า สว่นเฟรมแบบหยาบชว่ยใหไ้ดผ้ลลพัธอ์ยา่งรวดเร็ว 'ขณะออก
คน้หา' ระบบจะบนัทกึรปูแบบทีม่กีารแกไ้ขภายในโหมดคน้หาทีก่�าลงัใชอ้ยูโ่ดยอตัโนมตั ิและยงั
สามารถใชฟั้งกช์ัน่ยอมรับ/ปฏเิสธโดยอตัโนมตัเิพือ่แกไ้ขรปูแบบอยา่งรวดเร็วโดยใชเ้ป้าหมาย
ตวัอยา่งไดด้ว้ย 

ฟังกช์ัน่ระบชุว่ยประหยัดแรงและเวลาดว้ยการยอมรับ
และปฏเิสธเป้าหมายทีต่รวจพบไดอ้ยา่งรวดเร็ว!

Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

GeoTrail คอืเสน้สบีนหนา้จอ
แผนที ่ซึง่แสดงบรเิวณทีก่�าลงั
ส�ารวจ ชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่ไมม่จีดุ
ใดหลดุรอดสายตาไปได ้โดย 
GeoTrail จะเปลีย่นสเีมือ่มกีาร
บนัทกึลงเป็นสว่นหนึง่ของ 
GeoHunt

ตัวเลือก

Ground Balance
คณุสมบตัเิพือ่การ ‘มองทะล'ุ  
พืน้ดนิทีม่แีรเ่จอืปนอยูม่ากอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ชว่ยใหส้ามารถ
ท�าการตรวจจับไดแ้มน่ย�าและ 
ลกึขึน้ 

การตดัเสยีงรบกวน
ตดัเสยีงรบกวนแบบแมนนวลหรอื
แบบอตัโนมตั ิเพือ่ลดสิง่รบกวน
ภายนอกใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ  
ชว่ยใหไ้ดย้นิแมก้ระทัง่สญัญาณ
ของเป้าหมายทีแ่ผว่เบา

เลือกโหมดค้นหาที่ก�าหนดรูปแบบ
ได้สูงสุด 10 แบบ ซึ่งรวมถึงการ
ตั้งค่าล่วงหน้า 5 แบบ (เหรียญ 
ชายหาด วัตถุโบราณ เงิน และ
พื้นที่ที่มีขยะมาก) แต่ละโหมดมี
รูปแบบการจ�าแนกแบบปรับได้สอง
รูปแบบ 

ปรับแต่งหน้าจอแผนที่และหน้า
จอตรวจจับให้แสดงข้อมูลตามที่
ต้องการ (เช่น พาเนล ID ขนาด
ใหญ่, เครื่องมือน�าทาง, พาเนล
ความไวในการตอบสนอง และ
พิกัด GPS)

เขา้ถงึและจัดเรยีงขอ้มลูการตรวจ
จับและขอ้มลูต�าแหน่งไดง้า่ย 
เพือ่การอา้งองิภาคสนามไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดรูายละเอยีดและคน้หา 
WayPoint, FindPoint และ 
GeoHunt ทีบ่นัทกึไว ้

ตัง้คา่เครือ่งตรวจหาดว้ยตวัเลอืก
ตามทีต่อ้งการเพือ่ความสะดวก
สงูสดุในการท�างาน (เชน่ ระบบไร ้
สาย, ไฟสอ่งพืน้หลงั, GPS, 
ต�าแหน่ง, โซนเวลา และหน่วยวดั)

Target Trace ทีม่ี
ลกัษณะกระจัดกระจาย
แสดงวา่เป็นขยะขึน้สนมิ

จอแสดงผล

โหมด GEOSTORE

แสดงขนาด 100% เท่าของจริง

ค.ศ. 1600ค.ศ. 1500 ค.ศ. 1650

เมนูหลัก

หนา้จอส,ี คา่ Ferrous และการน�าไฟฟ้า (Conductivity), ระบบบง่ชีค้วามลกึเป็นตวัเลข และพาเนล
ความไวในการตอบสนอง ทัง้หมดนีค้อืสิง่ทีช่ว่ยเพิม่ความมัน่ใจในการคน้หาเป้าหมายดีๆ  ทีซ่อ่นอยูใ่น
พืน้ทีท่ีม่กีารส�ารวจอยา่งหนาแน่นหรอืมขียะอยูเ่ป็นจ�านวนมาก สามารถเลอืกรปูแบบการแยกแยะวตัถุ
สองแบบ (P1, P2) ส�าหรับโหมดคน้หาแตล่ะโหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว มฟัีงกช์ัน่ Target Trace ส�าหรับการ
ดขูอ้มลูเป้าหมายเป็นภาพแบบเรยีลไทม ์และฟังกช์ัน่ Target Trace Pinpoint ส�าหรับการตรวจสอบเป้า
หมาย

เมือ่ท�าการคน้หา หนา้จอตรวจหาจะแสดงขอ้มลูเป้า
หมายทัง้หมดทีต่อ้งใชใ้นการหาสมบัตเิพิม่ ชว่ยใหค้ณุ
ไมพ่ลาดสมบัตแิมแ้ตช่ ิน้เดยีว!

ขวาลงซา้ย ขึน้

บันทึก...
เมือ่ตอ้งการบันทกึต�าแหน่งทีพ่บของมคีา่และขอ้มลู
การออกลา่สมบัตทิัง้หมด ฟังกช์ัน่บนัทกึจะจัดการ
แทนคณุทัง้หมด!
WayPoint จะท�าหนา้ทีเ่ป็นมารก์เกอรต์�าแหน่งทัว่ไปในการน�าทางคณุไปยงัสถานทีโ่ปรด 
FindPoint จะท�าหนา้ทีจั่บขอ้มลูต�าแหน่ง ขอ้มลูเครือ่งตรวจหา และขอ้มลูเป้าหมาย เพือ่การจัด
เก็บรายละเอยีดเกีย่วกบัการตามหาสมบตั ิบนัทกึรอบการคน้หาทัง้หมดในรปูของ GeoHunt 
ส�าหรับใชอ้า้งองิในอนาคต อปัโหลดขอ้มลูทัง้หมดลงบนพซีแีละเปิดดบูน Google Maps ได ้
โดยใชแ้อพพลเิคชัน่ XChange 2 

GeoHunt

GeoHunt ประกอบดว้ย GeoTrail 
รวมถงึ WayPoint และ FindPoint 
ทีท่�าเครือ่งหมายไวต้ลอดเสน้ทาง 
โดย GeoHunt จะแสดงบนหนา้
จอแผนที ่และสามารถวางลงบน 
Google Maps เพือ่บนัทกึความ
ส�าเร็จ และใชใ้นการวางแผนการ
ออกส�ารวจครัง้ตอ่ไปได ้โดย
สามารถจัดเก็บ GeoHunt ไวใ้น
เครือ่งได ้10 ชดุ

GeoTrail

WayPoint จะท�าหนา้ทีเ่หมอืน
กบัในอปุกรณ ์GPS อืน่ๆ โดย 
WayPoint แตล่ะชดุจะประกอบ
ดว้ยขอ้มลูต�าแหน่งและขอ้มลู
เวลา ซึง่ WayPoint สามารถใช ้
ท�าเครือ่งหมายต�าแหน่งทัว่ไปที่
สนใจและใชน้�าทางไปยงับรเิวณ
ทีค่น้หาได ้โดยสามารถจัดเกบ็ 
WayPoint ไวใ้นเครือ่งได ้100 ชดุ 

1 Button - 3 Zooms

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบต�าแหน่งหรอืพืน้ทีข่องสมบัตทิีเ่คย
ส�ารวจมาแลว้ หนา้จอแผนทีจ่ะแสดงผลทันทโีดยไม่
ตอ้งใช ้GPS แยกอกีเครือ่ง!
GeoTrail จะแสดงเสน้ทางทีเ่คยไปมาแลว้ ชว่ยป้องกนัไมใ่หต้อ้งเสยีเวลาไปกบัการส�ารวจบรเิวณเดมิ
ซ�้าอกี สรา้งแผนทีข่มุทรัพยส์ว่นตวัไดโ้ดยใช ้WayPoint และ FindPoint เปลีย่นมมุมองระยะใกลแ้ละ
ไกลไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการซมูทีเ่ลอืกไดส้ามระดบั (10 x 10, 20 x 20, 100 x 100) แสดงขอ้มลูเป้า
หมายแบบ FeCo เพือ่ใหน้�าทางและตรวจหาไดพ้รอ้มกนั โดยสามารถเปิดหรอืปิดรายละเอยีดของ
แผนทีไ่ดเ้พือ่ใหด้งูา่ยขึน้ 



อนาคตของโลกแห่งการค้นหาสมบัติ

โมดูลไร้สาย WM 10*

• ใชล้�าโพงตดิตัง้ในตวัของ WM 10 

• ตอ่หฟัูงทีใ่หม้าพรอ้มเครือ่งเขา้กบัชอ่งตอ่ขนาด ¼ นิว้ที ่WM 10 

• ตอ่หฟัูงอนัโปรดของคณุเขา้กบัชอ่งตอ่ขนาด ¼ นิว้ที ่WM 10

• ใชล้�าโพงตดิตัง้ในตวัของเครือ่งตรวจหา 

• ตอ่หฟัูงทีใ่หม้าพรอ้มเครือ่งเขา้กบัชอ่งตอ่ขนาด ¼ นิว้ทีโ่มดลูหฟัูง 

• ตอ่หฟัูงอนัโปรดของคณุเขา้กบัชอ่งตอ่ขนาด ¼ นิว้ทีโ่มดลูหฟัูง 

• ตอ่หฟัูงกนัน�้า^ เขา้กบัชอ่งตอ่กนัน�้าหลงัจากถอดโมดลูหฟัูง
มาตรฐานออกแลว้

เลอืกใชง้านระบบเสยีงไรส้ายไดส้ามรปูแบบ:

เลอืกใชง้านระบบเสยีงแบบมสีายไดส้ีร่ปูแบบ:

ระบบเสยีงของเครือ่งตรวจหารุน่ CTX 3030

GPSi ใชร้ะบบคน้หาต�าแหน่ง u-blox GPS ทีม่ปีระสทิธภิาพและความ
ยดืหยุน่สงูในการรวมขอ้มลูสถานทีแ่ละเวลาเขา้กบัการตัง้คา่ของเครือ่ง
ตรวจหาและขอ้มลูเป้าหมายอยา่งราบรืน่ ท�าใหไ้ดไ้ฟล ์WayPoint, 
FindPoint และ GeoHunt ทีส่ามารถใชง้านรว่มกบั XChange 2 ได ้

Smartfind 2 ยกระดบัประสทิธภิาพของระบบแยกแยะ FeCo ของ 
Minelab ในการวเิคราะหแ์ละแสดงสว่นประกอบธาตเุหล็ก (Fe) และ
คณุสมบตักิารน�าไฟฟ้า (Co) ของเป้าหมายขึน้บนหนา้จอส ีLCD โดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอรช์นดิเร็วพเิศษท�าหนา้ทีใ่นการประมวลสญัญาณ
ดจิติอล การจ�าแนกเป้าหมายจงึมปีระสทิธภิาพดขีึน้อยา่งเห็นไดช้ดั

FBS 2 น�าเอาการสง่สญัญาณบนคลืน่สีเ่หลีย่มหลายความถี ่FBS ของ 
Minelab (1.5 kHz –100 kHz) มารวมเขา้กบัระบบรับสง่ขอ้มลูแบบดจิติอล
ขัน้สงูระหวา่งขดลวดกบัเครือ่งตรวจหา ขดลวด Smart Coil ทีไ่ดรั้บการ
ปรับเทยีบอยา่งเทีย่งตรงและชดุอเิล็กทรอนกิสข์องเครือ่งตรวจหาท�าให ้
สามารถวเิคราะหส์ญัญาณขัน้สงูได ้จงึใหก้ารตรวจจับทีแ่มน่ย�ายิง่ขึน้

Wi-Stream ใชก้ารสง่สญัญาณเสยีงดจิติอลแรงสง่ต�า่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เสยีงจงึไมม่กีารดเีลย ์(<10 มลิลวินิาท)ี จาก CTX 3030 ไปยัง WM 10 
และดว้ยความสามารถแบบหลายชอ่ง เทคโนโลยไีรส้ายนีจ้งึใหก้ารรับ
สง่สญัญาณทีไ่วใ้จไดพ้รอ้มเสยีงคณุภาพสงู

เครือ่งรุน่ CTX 3030 ใชช้ดุอเิล็กทรอนกิสแ์ละ
ระบบวเิคราะหส์ญัญาณขัน้สงู จงึใหข้อ้มลูเกีย่ว
กบัเป้าหมายทีฝั่งอยูใ่นพืน้ไดเ้ยอะกวา่เครือ่ง
ตรวจหาอืน่ๆ 

Minelab ยกระดบัเทคโนโลยกีารตรวจจับขึน้ไป
อกีขัน้ดว้ยระบบ FBS 2, Smartfind 2, GPSi 
และ Wi-Stream

เทคโนโลยีหลัก

*มาพรอ้มชดุอปุกรณม์าตรฐานเทา่นัน้ มจี�าหน่ายแยกเป็นอปุกรณเ์สรมิส�าหรับชดุอปุกรณเ์ริม่ตน้
^ อปุกรณเ์สรมิจ�าหน่ายแยก

การอพัเกรด
ซอฟตแ์วร ์

ส�าหรับ CTX 3030 คณุสามารถ
อพัเกรดซอฟตแ์วรเ์ครือ่งตรวจ
หาของคณุไดแ้ลว้วนันี ้เพยีง
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตและ 
XChange 2 เพือ่ดาวนโ์หลด
เวอรช์ัน่ลา่สดุ 

ตดิตามนวตักรรมทีน่่าตืน่ตา 
ตืน่ใจจาก Minelab

“ แบบไรส้ายคอืดมีาก และสญัญาณก็
ใชไ้ดด้แีมจ้ะเปิดเสยีงดังมากกต็าม”

ผูท้ดสอบภาคสนาม – ออสเตรเลยี

Coil

Map Screen

GeoHunt

Detect Screen

Audio

WM 10

และบนัทกึขอ้มลูสมบตัทิ ีค่ณุพบ!

เชือ่มตอ่ CTX 3030 เขา้กบั XChange 2 เพือ่รับสง่ขอ้มลู WayPoint, FindPoint และ GeoHunt 
กบัพซี ี(หากตอ้งการด ูGoogle Maps ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต) พรอ้มจัดเก็บขอ้มลูการ
คน้หาสว่นตวับนเครือ่งพซีไีดอ้ยา่งปลอดภยัโดยทีผู่อ้ ืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากทางอนิเทอรเ์น็ต

• ใสข่อ้ความแสดงความคดิและภาพถา่ยลงในสิง่ทีค่น้หาและ/หรอืคน้พบ พรอ้มจัดเกบ็ขอ้มลู
การคน้หาทีส่�าคญัไวใ้นทีเ่ดยีวโดยใชแ้อพพลเิคชัน่บนพซีเีพยีงแอพเดยีว

• จัดหมวดหมูแ่ละท�าสเีป้าหมายรหสัชนดิตา่งๆ บนแผนที ่และน�าไปเรยีบเรยีงในโฟลเดอร ์
Collection สามารถสรา้งฐานขอ้มลูการคน้หาเพือ่การอา้งองิในอนาคตได ้ไมจ่�ากดัจ�านวน

• สรา้ง WayPoint ชดุใหมเ่พือ่การน�าทางไปยงัจดุคน้หาทีส่นใจ

• แกไ้ข เปลีย่นชือ่ และดาวนโ์หลดขอ้มลูการคน้หา การตัง้คา่เครือ่ง และขอ้มลูสถานทีล่งใน 
CTX 3030 เพือ่การออกคน้หาในครัง้ตอ่ไป

XChange 2 พรอ้มยดืหยุน่ตามจนิตนาการของคณุ ยกระดบั 'แผนการเลน่เกม' ไปอกีขัน้ดว้ยการ
ตดิตามกระแสขมุทรัพยท์ีไ่ดรั้บความนยิมและการระบสุถานทีท่ีอ่าจมสีมบตัลิ�้าคา่ซอ่นอยู ่ 
หรอืแมแ้ตแ่บง่ปันการตัง้คา่เครือ่งทีช่ ืน่ชอบและการคน้พบอนัน่าตืน่เตน้รว่มกบัเพือ่นฝงู 

โลกแหง่การคน้หาของคณุจะไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไปเมือ่ใช ้XChange 2!

แกไ้ขโปรไฟล ์Tone ID

แกไ้ขรปูแบบการแยกแยะวตัถุ

เพิม่ขอ้มลู FindPoint

Your Detecting ConnectionYour Detecting Connection

XChange 2 เป็นแอพพลเิคชัน่ฟรใีน CD ทีม่า
พรอ้มกบั CTX 3030 ทกุเครือ่ง รวมถงึสามารถ
โหลดมาใชไ้ดฟ้รจีากเว็บไซต ์ 
www.minelab.com/apps 

จัดการโลกแหง่การคน้หาสมบัตไิดอ้ยา่งงา่ยดายบนคอมพวิเตอรส์ว่น
บคุคล (พซี)ี โดยแอพพลเิคชัน่ XChange 2 จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
บันทกึและเรยีกดขูอ้มลูสิง่ทีพ่บ เครือ่งมอืทีใ่ชค้น้หา และจดุทีพ่บ  

ซึง่สามารถแสดงบน Google Maps ได ้ เพือ่ใหก้ารตดิตามขอ้มลูการ
คน้หาสมบตัแิละการวางแผนการผจญภยัครัง้ตอ่ไปเป็นเรือ่งงา่ยกวา่ทีเ่คย 

แกไ้ขการตัง้คา่ในภาพรวม

ผูท้ดสอบภาคสนาม –  
องักฤษ

"ผมก�าลังออกตามหาสมบตัไิปกบั XChange 2 ซึง่
เป็นซอฟตแ์วรท์ีผ่มชอบมาก! และเชือ่วา่ซอฟตแ์วร์
นีจ้ะตอ้งถกูใจนักหาสมบตัทิัง้รุ่นเยาวแ์ละมอืโปรที่
ตอ้งการทราบพกิดัทีแ่น่ชดัของจดุทีเ่คยพบสิง่ทีน่่า
สนใจแน่นอน

ทัง้การออกแบบโหมดคน้หา การแกไ้ขรูปแบบการ
แยกแยะวตัถ ุและการตัง้ชือ่กอ่นอพัโหลดเขา้
เครือ่ง ลว้นเป็นคณุสมบตัอินัน่าทึง่!"



อนาคตของโลกแหง่การคน้หาสมบตั ิ

Minelab®, CTX®, Smartfind™ 2, FBS™ 2, 
Wi-Stream™, GPSi™, FindPoint®, GeoHunt™, 
GeoTrail™, XChange Your Detecting Connection™, 
Target Trace™, Ferrous-Coin Separation™, 
Ground-Coin Separation™ เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ 
Minelab Electronics Pty. Ltd. Google Maps เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc. u-blox เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ u-blox Holding AG.

อปุกรณ์เสรมิ
CTX 06 Smart Coil (หมายเลขชิน้สว่น 3011-0114)
ขดลวดกนัน�้า Double-D ทรงกลมขนาด 6 นิว้รุน่นีไ้วตอ่เป้าหมายขนาดเล็กเป็นพเิศษ 
เหมาะส�าหรับหาของมคีา่ในบรเิวณทีม่ขียะมาก นอกจากนีย้งัใชง้านไดอ้ยา่งคลอ่งตวั
ในภมูปิระเทศทีย่ากล�าบาก และมแีผน่ป้องกนัพรอ้มใหใ้นชดุ

CTX 17 Smart Coil (หมายเลขชิน้สว่น 3011-0116)
ขดลวดกนัน�้า Double-D ทรงรขีนาด 17 x 13-นิว้ รุน่นีต้รวจจับไดล้กึเต็มพกิดั ส�าหรับ
นักลา่สมบตัมิอือาชพี นอกจากนีย้งัเหมาะส�าหรับใชง้านในพืน้ทีเ่ปิดโลง่บรเิวณกวา้ง 
และมแีผน่ป้องกนัพรอ้มใหใ้นชดุ

หฟัูงกนัน�้า (หมายเลขชิน้สว่น 3011-0134)
หฟัูงทีใ่ชง้านใตน้�้าไดต้ลอดทัง้ช ิน้รุน่นี ้ใหเ้สยีงทีย่อดเยีย่มส�าหรับทกุสภาพอากาศและ
การใชง้านใตน้�้า

โมดลูไรส้าย WM 10* (หมายเลขชิน้สว่น 3011-0120)
โมดลูสง่สญัญาณเสยีงแบบไรส้าย ใหเ้สยีงชดัเจนไมด่เีลย ์สามารถเลอืกใชล้�าโพงใน
ตวัหรอืหฟัูงกไ็ด ้

แพ็คแบตเตอรีแ่บบถอดเปลีย่นได*้^ (หมายเลขชิน้สว่น 3011-0117)
หากลมืชารจ์แบตเตอรีม่ากไ็มต่อ้งกงัวล เพราะแพ็คแบตเตอรีรุ่น่นีส้ามารถใชแ้บตเตอรี่
ขนาด AA x 8 เป็นแหลง่พลงังานทดแทนได ้

*มาพรอ้มชดุอปุกรณม์าตรฐานเทา่นัน้ มจี�าหน่ายแยกเป็นอปุกรณเ์สรมิส�าหรับชดุอปุกรณเ์ริม่ตน้
^ไมม่แีบตเตอรี ่AA มาให ้

Your Detecting ConnectionYour Detecting Connection

จัดการขอ้มลูการตรวจจับและขอ้มลูต�าแหน่งไดง้า่ย
ดว้ย XChange 2 ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ฟรใีน CD  

ทีม่าพรอ้มกบั CTX 3030 ทกุเครือ่ง หรอืสามารถ
ดาวนโ์หลดไดฟ้รทีีเ่ว็บไซต:์ 
www.minelab.com/apps

ชุดเครือ่งมอืเร ิม่ตน้ 
(หมายเลขชิน้สว่น 3228-0102)

ชุดเครือ่งมอืมาตรฐาน  
(หมายเลขชิน้สว่น 3228-0101)

รายละเอยีดโดยรวม เครือ่งหาของมคีา่แบบหลายคลืน่ความถีป่ระสทิธภิาพสงู มาพรอ้มระบบแยกแยะวตัถ ุFeCo  
ระบบ GPS ในตวั และตวัเลอืกระบบเสยีงไรส้าย ผสานรวมอยูใ่นรปูทรงทีท่นัสมยั ทนทาน  
และกนัน�้าได ้(ระดบัการกนัน�้า IP68) ถงึ 10 ฟตุ (3 ม.)

โหมดการคน้หา ก�าหนดรปูแบบไดส้งูสดุ 10 แบบ ซึง่รวมถงึการตัง้คา่ลว่งหนา้ 5 แบบ  
(เหรยีญ ชายหาด วตัถโุบราณ เงนิ และพืน้ทีท่ีม่ขียะมาก)
ระบบชีต้�าแหน่ง 2 ระบบ (ปกตแิละระบขุนาด)

รปูแบบการแยกแยะวตัถุ ก�าหนดรปูแบบไดส้งูสดุ 20 แบบ (2 แบบตอ่หนึง่โหมดการคน้หา)

ประเภทการแยกแยะวตัถุ ระบบแยกแยะวตัถ ุEnhanced Colour (35 Fe x 50 Co = 1750 สว่น),  
Target Trace, Target Trace Pinpoint, Tone ID Profiles, Target Separation (Ferrous-Coin 
และ Ground-Coin), ตวัชีต้�าแหน่ง Accept/Reject

ระบบชดเชยพืน้ดนิ ระบบชดเชยอตัโนมตัแิละระบบปรับสมดลุพืน้ดนิอตัโนมตัิ

การตดัเสยีงรบกวน อตัโนมตัแิละปรับเอง (11 ชอ่ง)

ขดีจ�ากดั ปรับระดบั (1–50), ปรับความถี ่(1–30)

ความไวในการตอบสนอง อตัโนมตัแิละปรับเอง (1–30)

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD สพีรอ้มไฟสอ่งพืน้หลงั ปรับความสวา่งได ้(1–10)

ขดลวดมาตรฐาน (CTX 11) ขดลวดกนัน�้า Smart Coil Double-D ขนาด 11 นิว้

สญัญาณเสยีง มลี�าโพงในตวั ชอ่งตอ่มาตรฐานขนาด ¼ นิว้แบบไมก่นัน�้า ชอ่งตอ่พเิศษแบบกนัน�้า  
(ใชก้บัชดุหฟัูงของ Minelab เทา่นัน้)

ระบบเสยีงไรส้าย (WM 10) ไมม่ ี(อปุกรณเ์สรมิจ�าหน่ายแยก) ม ี(มาพรอ้มกบัเครือ่งตรวจหา)

หฟูงั KOSS UR30 (100 โอหม์) มาพรอ้มกบัเครือ่งตรวจหา (ไมก่นัน�้า)

แบตเตอรี ่ 
(แพ็คแบตเตอรี ่Li-ion)

ม ี(พรอ้มทีช่ารจ์แบบชารจ์เร็ว) มอีะแดปเตอร ์12 โวลทส์�าหรับใชใ้นรถมาใหใ้นชดุอปุกรณ์
มาตรฐานเทา่นัน้

แบตเตอรี ่ 
(แพ็คส�าหรับใสถ่า่น AA x 8)

ไมม่ ี(อปุกรณเ์สรมิจ�าหน่ายแยก) ม ี(มาพรอ้มกบัเครือ่งตรวจหา^)

ความยาว ต�า่สดุ 37 นิว้ (940 มม.) – สงูสดุ 55.3 นิว้ (1405 มม.)

น�า้หนกั 5.20 ปอนด ์(2.36 กก.) รวมแพ็คแบตเตอรี ่Li-ion

การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรพ์ซีี XChange 2 (ผา่นทาง USB) สามารถใชไ้ดก้บัระบบปฏบิตักิาร Windows XP, Vista และ 7

เทคโนโลยหีลกั FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream

Minelab Electronics Pty. Ltd.
ออสเตรเลยี เอเชยี และโอเชยีเนยี

 +61 8 8238 0888
 minelab@minelab.com.au

Minelab Americas Inc.
อเมรกิาเหนอื ใต ้และกลาง

 +1 630 401 8150
 info@minelabamericas.com

Minelab International Ltd.
ยโุรป

 +353 21 423 2352
 minelab@minelab.ie

Minelab MEA General Trading 
LLC
ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา

 +971 4 254 9995
 minelab@minelab.ae

4907-0940-1 Brochure, CTX 3030 12P A4 Thai


