کتاب سواالت فلزیاب به همراه پاسخ های
مهندس رضایی
سخنی کوتاه با خوانندگان این کتاب
این کتاب دربرگیرنده سواالت رایج بازدیدکنندگان سایت و اعضای کانال های تلگرام گلکسار در مورد فلزیاب ها به
همراه پاسخ های مهندس رضایی است
مطمئنا با مطالعه این کتاب با مباحث جدیدی آشنا میشوید که برایتان تازگی خواهد داشت  .زیرا کمتر شخص فعالی در
این زمینه است که عالقه مند باشد تا شما را از حقایق فلزیاب ها آگاه کند .
در تهیه این کتاب ساعت ها وقت صرف شده است تا شما بتوانید به سرعت به منابع الزم دسترسی پیدا کنید  ،معموال در
پاسخ های استاد رضایی به مقاالت و کتاب هایی اشاره میشوید تا شما عزیزان بتوانید با مطالعه آنها مشکالت و سواالت
خود را به صورت کامل رفع کنید .
در صورتی که در پاسخ به کتابی اشاره شده باشد لینک آدرس منابع مورد نیاز در زیر همان جواب گنجانده شده است .
با کلیک بر روی لینک ها و در صورت اتصال دستگاه شما به اینترنت  ،شما به راحتی مقاله را مشاهده و دانلود میکنید .

سالم مهندس..من 11ساله با فلزیابهاآشنایی دارم..وبا جی پی .واکسترا.وردیابها کارکردم...البته االن روی پروژه ای
مهم هستم که همان عمل دازینگ هست خوشبختانه میتوانم باشگردی خاص نقره وطالرابراحتی پیداکنم. .البته چون
کاربادست هست و یه کم استرس شایدکمی خطا بوجود بیاد اما شیوه ی که من کشف کردم آب را نمیزنه واصال جواب
نمیده روی چاه آبی .وتوضیحش سخت هست که بیان کنم بیش از3ماه تمرین االن به موفقیتی رسیده ام...وبسیارجالب
وشگفت انگیزهست .که کارهرکسی نیست بتواندبا این چوب فقط نقره بزنه یا طال یا برنز یا آهن ویا آب را..من روزاول
که فیلم دستگاه شما را دیدم از دستگاه شما خوشم آمد نسبت به دستگاهای گران قیمت.امابعدازفیلمهای ام دی ال
ورکتوروتوضیحاتی که داده بودند و همه مشخصه های یک فلزیاب خوب وقیمت خیلی پایین به همین خاطرازشما سوال
پرسیدم که چرااین شرکت این قیمت میده آیاکالهبردارن یاواقعا قضیه چیزه دیگری هست..استاد همان طورکه گفتم
بنده براحتی میتوانم باعمل دازینگ نقره وطالرامحدوده اش رامشخص کنم درتست به همین شکل انجام میدادم.وعمق
کارراهم میتوانم بگیرم دقیق .اماچون هنوزجنس زیرخاکی پیدا نکرده ام بخاطرتازه کشف کردن این روش .پس
اگرتوانستم جایی رابگیرم و نقطه ای رامشخص کنم برای اطمینان ازکارم باید فقط یک فلزیاب خوب کنارم باشد تابتوانم
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ببینم آیا نقطه مشخص شده درست هست یانه...اگه درست بوددیگه خیالم راحت میشه...فلزیابم به این خاطرمیخام چون
روش دازینگ بادست هست وفشارزیادی واردمیشه به انگشتانم احتمال داره مثال هدف یکم اونطرفترباشه...ببخشید زیاد
شد
—----------------------------
با سالم
دوست عزیز اگر در عمل دازینگ یا به زبان ساده تر کار با ردیاب انتنی مهارت الزم
را بدست بیاورید دیگر به نقطه زن نیازی ندارید کسی که دراین کار واقعا استاد شود
میتواند از فاصله  1000متری و در عمق  5متری یک سکه را دقیق پیدا کند و
حتی از همان فاصله دقیق بگوید طال است یا نه بیشتر روش های اموزش کار با ردیاب بسیار
ضعیف و یا غلط است در حال اماده کردن یک مقاله اموزشی عالی هستم که روش تمرین درست را به شما یاد میدهد
فقط بگویم این روش تمرین که دوستان شما یک وسیله پنهان کنند و شما ان را پیدا کنید
تمرین درستی نیست
درباره فلزیاب ام دی ال و غیره که قیمت پایینی هم دارند باید بگویم قدرت عمق زنی انها ممکن است حتی
از فلزیاب لورنز  45میلیونی هم بیشتر باشه ولی هنگام کار روی زمین انقدر شما را کالفه میکند که مجبور
میشوید قدرت دستگاه را بسیار کم کنید و تازه در این حالت هر چند ثانیه اگر تنظیم ان را دوباره چک نکنید قدرت ان باز
هم کم میشه
به همین دلیل افراد میگویند فلزیاب خریدیم موقع تست قدرت عالی بود سر زمین قدرت نداشت
عمق نمیزد دائم بوق میزد دلیل گرانی فلزیاب لورنز و فلزیاب گلکسار همین است عمق ثابت در تمام خاک ها
حتی با ضعیف شدن باتری هم عمق دستگاه کم نمیشه دیروز یکی گلکسار  5000را که دوسال پیش خریده بود برای تعمیر
اورد
میگفت چندین نفر حاضرند  20میلیون این دستگاه را از من بخرند ولی من نمیدهم گفتم خوب بفروش بیا نو بخر گفت
چند تا شکار عالی زدم برای همین همه دنبال دستگاه من هستند این دستگاه جوابش را پس داده میترسم دومی مثل این
نباشه
البته این نگرانی بی مورد است چون تمام فلزیاب های ما از نظر کیفیت کامال کنترل میشوند

سالم اقا به این عکسها یه نگاهی میندازید?
احتمال داره مالی داشته باشه?
توجه= عکس ها با اجازه ارسال کنند سوال در این کانال قرار میگیرید ما هیچ عکس و یا مطلبی بدون اجازه شما تو
کانال نمیگذاریم همچنین اسم مکان ها و ادرس ها و افراد را پاک میکنیم
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بله دیدم مشخص است در قدیم اطراف این عالئم کسانی زندگی میکرده اند بهترین کار این است اطراف این عالئم را به
شعاع  50متر با فلزیاب خوب بگردی
پس احتمال داره که چیزی باشه
بله چون اگر شما هم بخواهی چیزی را پنهان کنی جایی پنهان میکنی که عالمتی چیزی باشه که بعدا بتوانی مالت را پیدا
کنی البته  100در  100نیست ولی باید شانس خودت را امتحان کنی
—-
لوازم شخصی هم بهشه خوبه چون معلومه ک قدمتش بیشتر از هزار ساله
بله اگر اطراف ان دست خورده نباشه عالیه اگر عکس هایی که دادی تو کانال بزارم اشکالی داره یا نه
—-
همونطور ک میبینید سنگ تخریب شده و در اطراف روی یکی از تپه ها نیم متر کندن ولی بعیده چیزی رفته باشه
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ان اطرف هم چیزای جالبی پیدا کردند
بله انجا هم در قدیم چیزایی بوده و من هم ازانجا مشتری زیاد دارم
سنگ در وسط سمت چپ هست منطقه باز شبیه به چراگاهه
—---
بله ممکنه چراگاه باشه و ان سوراخ های داخل سنگ هم ممکن است جایی باشه که توش چوب فرو میکردند و سایبان
درست میکردند برای استراحت با این حال نشان دهنده این است که انسان هایی انجا زندگی میکرده اند پس ممکن است
مقداری سکه که از فروش دام ها بدست اورده اند را اطراف انجا یا زیر سنگ پنهان کرده با شند پس بهتر است همه
اطراف را با فلزیاب بگردی

سوال در باره کار در داخل چاه
درود میشه برای منم توضیح بدید چرا سقف آلمتور هستش..یا باید آلموتور بزاریم تا بهتر باالنس شود
نه عزیز نیاز نیست سقف الماتور باشه یکی از عزیزان که فلزیاب مدل  5000گلکسار را داشت در مکانی مشغول کار بود
این چاه از قبل حفاری شده بود و باالی ان هم الماتور بندی بود و عزیزان مشکل داشتند  -نقشه انجا را بصورت ساده
کشیدند تا من انها را راهنمایی کنم من فکر کردم این اموزش برای دیگران هم مفید است برای همین اموزش را داخل
کانال گذاشتم البته با تمام فلزیاب ها نمیشه تو این سوراخ کار کرد این روش کار بیشتر برای فلزیاب های گلکسار است که
امکانات کار تو این جا ها را دارد.

اگه امکانش باشه خواستم نظر تونو در مورد مقایسه لورنز با پی مکس  ۲بدونم با تشکر

با سالم دوست عزیز همین فلزیاب های دست ساز که حدود  ۸۰۰هزار تومان است از فلزیاب لورنز قوی تر است حاال این
سوال پیش میاید که پس چرا میگوییم لورنز بهتر است چرا باید لورنز بخریم تازه ما هم
با کلی هزینه از روی لورنز کپی کرده ایم -چرا این کار را کردیم وقتی نقشه یه فلزیاب قوی و ارزان همه جا هست —-
موضوع این است که افراد کم تجربه فقط به عمق نگاه میکنند و افراد سود جو فقط عمق زنی را باال میبرند
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بیشتر توضیح بدهم
باال بردن عمق کاوش یک فلزیاب کار ساده ای است -ولی با باال بردن عمق کاوش مشکالتی پیش می اید که باعث میشود
فلزیاب دیگر قابل استفاده نباشد – حتما زیاد شنیده اید — وقتی فلزیاب را خریدم تست کردم عمق عالی میزد ولی
اینقدر ذرات را میگیره که نمیشه از ان سر زمین استفاده کرد -باالنس دستگاه دائم به هم میخوره — موقع تست عمق
کاوش زیاده ولی سر زمین عمق نداره—خوب چرا اینطوری است چون این فلزیاب ها درست طراحی نشده اند مثل این
است که من یک خودرو رنو قدیمی را بردارم دستکاری کنم که  ۲۵۰کیلومتر در ساعت حرکت کنه حاال این رنو بنظر شما
از خودرو بنز المان یا شورولت امریکا بهتره نه حتما بهتر نیست از ان گذشته لورنز حداقل سی تا چهل سال سابقه کار
داره ولی پی مکس و درکل خود ترکیه تو فلزیاب سابقه کمی داره و تازه سابقه خوبی هم نداره من فلزیاب بدرد بخور و
شرکت بدرد بخور تو ترکیه ندیدم -اگر فلزیاب خارجی میخرید از یک شرکت معروف و با سابقه خرید کنید موفق باشید

سالم استاد صبح بخیر ..این مدار پالسی — ------چطور ه خوبه بخرم البته با اورجینال
با سالم
اغلب فلزیاب ها یی که به اسم کشورهای مختلف فروخته میشود ساخت ایران است  -سیستم و مدار انها بسیار اماتوری
است و اغلب انها مشکالتی دارند  -اگر فلزیاب خارجی می خرید از شرکت های معروف خریداری کنید مثل لورنز-
پالس استاردو  -و مینلب -اگر این فلزیاب ارزان قیمت است و شما دنبال فلزیاب ارزان قیمت هستی باید قبل خرید ان
را درست تست کنی من بزودی تو یک مقاله روش تست فلزیاب ارزان قیمت را اماده میکنم چیزی که مهم است پایداری
فلزیاب است اغلب فلزیاب های موجود در بازار بسیار ناپایدار هستند و تنظیم انها زود به زود به هم میخورد درنتیجه قابل
استفاده نیستند موفق باشید

سالم جناب دکتر دستگاه مگارون ساخته کجاست تصویر میفرستم ممنون میشم راهنمای کنید

ظاهرا المان است ولی فکر کنم از ان فلزیاب های تقلبی باشه معروف نیست شرکت درست و حسابی شماره تلفن رو
دستگاه نمیزنه پیش شماره مال المان است و ادرس سایت هم داره که www.goldenelectronic.com
که برای فروش گوشی بود
اگر فلزیاب خارجی خرید میکنی از یه شرکت خوب خرید کن دستگاه ناشناس و جدید خریداری نکنید
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در داخل زیر زمینی که ساختمان خیلی قدیمی هست و سقف آن هم از آجر میباشد یعنی سقف نه چوبی است نه فلزی با
چه لوپ و فیلتری کار کنیم و چطور؟
و اون صاحب زیر زمینی میگه که طللسم داره و میگه که هر المپی که میندازیم آون المپ منفجر میشه و دستگاه که
میزنیم جنس جابجا میشه و جن هم داره ایا واقعیت داره چنین چیزی

با سالم اگر با لوپ  90باالنس نمیشه فلزیاب را به همراه کابل ارسال کنید  -دوم داخل مکان های بسته استفاده از لوپ
 90بسیار مشکل است است بهتر است از لوپ  50استفاده کنی فیلتر  4حات دستی اگر فکر میکنید مال در فاصله کمی
داخل و یا پشت دیوار قرار دارد از فیلتر  8یا  9استفاده کنید و اگر فکر میکنید مال در فاصله بیشتری مثال دو متر پشت
دیوار قرار دارد از فیلتر  4استفاده کنید -تلسم هم وجود ندارد که مال جابجا بشه و غیره -اینها بیشتر داستان است

مشهد
سالم مهندس فلزیاب گلکسار تا چند متر عمق کاوش میکنه
با سالم
ECR6000
عمق کاوش بستگی به سه عامل بستگی دارد اولی بزرگی دیسک برای مثال با دیسک  35حداکثر عمق دو متر و بیست و
با دیسک پنجاه حدود سه متر و بیست و با  90حدود چهار متر و هفتاد عامل دوم بزرگی فلز زیر خاک است مثال فلز بیست
در بیست با دیسک  50حدود یک متر و ده و با  90حدود یک متر و  60عامل سوم فلز چند سال زیر خاک بوده مثال
بهترین فلزیاب یک عدد سکه را حداکثر در عمق بین  20الی  50سانت شناسایی میکند ولی اگر این یک عدد سکه 1000
سال زیر خاک قرار داشته باشد ممکن است درعمق یک الی یک متر و بیست هم قابل شناسایی باشد

سالم صبح شما بخیر ،ببخشید مزاحم میشم میشه لطف کنید  3تا از بهترین دستگاه هایی که دارید رو با قیمتش بهم بگید؟
واقعیتش من میخوام یه دستگاه بگیرم ولی تو این آشفته بازار االن گیج شدم چی بگیرم و از کجا بگیرم ممنون میشم آگه
راهنماییم کنید
با سالم ما فقط یک مدل با امکانات فراوان و تمام اتوماتیک را عرضه میکنیم به همراه اموزش دو سال گارانتی و پاسخ
به سوال ه و مشکالت اپراتوری شما این هم کاتالوگ کار با فلزیاب حتما ان را مطالعه کنید چون اموزش اپراتوری داخل
ان قرار دارد و مطاله ان برای همه مفید است
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قیمت این فلزیاب نه میلیون است اگر این فلزیاب مورد قبول شما نیست میتوانیم بصورت رایگان شما را راهنمایی کنیم تا
یک فلزیاب مناسب از جای دیگر خریداری کنید فقط کافی است عکس فلزیاب مورد نظر را انتخواب و ان عکس را برای
ما ارسال کنید — موفق باشید

فلزیاب ها مجوز حمل دارن اگه چیزی پیدا شد باید تحویل میراث فرهنگی بدیم یا خرید و فروشش غیر قانونی
فلزیاب برای پیدا کردن گنج مجوز حمل نداره ولی اگر کار شما جوری باشه که به فلزیاب نیاز داشته باشی ممکنه بتونی
مجوز حمل بگیری ولی برای کارت نه برای گنج پیدا کردن پیدا کردن مال و فروش ان هم غیر قانونی و تا جایی که
میدان داشتن وسیله  5000هزار تومان جریمه و داشتن مال دو سال زندانی داره

خرم اباد
با سالم و احترام آیا با این دستگاه گلکسارمیشه حفره رو تشخیص داد؟ با تشکر
با سالم  -با سیستم های پاسی امکان تشخیص حفره بطور دقیق وجود ندارد زیرا این سیستم ها فقط فلز را تشخیص
میدهند و دلیل کم خطا بودن انها هم همین است  -ولی روشی وجود دارد که به کمک ان میتوان حفره ها را تا حدی
تشخیص داد — -فلزیاب را در اتفاع  25الی  30سانتی باالنس کنید سپس دیسک را به زمین نزدیک کنید  -در این
حالت چندین سیگنال روی صفحه نمایش ظاهر میشود  -توجه فلزیاب را ریست نکنید و در همین شرایط زمین را جستجو
کنید اگر در جایی سیگنال کم شد یا زیاد شد ابعاد بگیرید اگر ابعاد گرفته شده با ابعاد حفره برابر بود یعنی حداقل یک
متر در دو متر امکان دارد در زیر خاک حفره ای وجود داشته باشد —--توجه کنید که فلزیاب های که بصورت رادار
کار میکنند بیشتر برای پیدا کردن حفره زیر زمینی بهتر عمل میکنند ولی این به این معنی نیست که حطا ندارند  -چندی
قبل یکی با من تماس گرفت که با فلزیاب —OKM------- --حفره را گرفته و حدود  7متر هم حفاری کرده ولی
حفره ای پیدا نشده که پس از کمی صحبت با ان شخص متوجه شدم در عمق حدود سه متری خاک کمی سست شده و از
الی این قسمت از خاک گاز خارج میشود و فلزیاب این سستی و نرمی خاک و خروج گاز را یک تونل به طول  6متر و
عرض یک متر تشخیص داده و عزیزان بیهوده حدود  7متر حفاری کرده اند پس حفره یاب ها ی راداری یا TR —-
 GPR-هم خطا دارند موفق باشید
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تست درست فلزیاب
دو ست عزیز روش تست فلزیاب شما اشتباه است هیچ فلزیابی یک کیلو طال را که تازه زیر خاک است و دورش هم کیسه
نایلونی هست را نمیگیره طال باید تو خاک باشه و  1000سال هم زیر خاک مانده باشه تا فلزیاب بتونه تو عمق دو متری ان
را بگیره
تست های ما تست ثبات و پایداری است فلزیاب هز چیزی را که تو هوا بگیره زیر زمین هم میتونه بگیره ولی اگر فلزیاب
پایداری نداشته باشه و تنظیم ان زود به زود به هم بخوره شما خسته میشوید و دیگر فلزیاب را تنظیم نمیکنید ان موقع
عمق کاوش فلزیاب شما کم میشود یا دیگر چیزی را نمیگیرد

سالم استاد سوال در باره  ECR 6000داشتم لطفا راهنمایی کنید
چرا در باالنس از سه عالمت فلش چپ و فلش راست و عالمت سوال .منظور از این عالمتها چیست
.۲چنانچه از فیلتر  ۵استفاده شود از عمق فلزیاب چند سانتر کاسته میشود ودر صورت امکان کاسته شدن عمق از فیلتر ۱
الی  ۹را به سانتیمتر بیان کنید با لوپ ۵۰
در f3برای لوپ  ۹۰استفاده میشود در حالت نرمال ودر این صورت تمامی فلزات ریز سنس میشود ایا غیر از نمایشگر که
فلزات ریز را در صفحه نشان میدهد از سیگنال و میزان صدا هم میشود تشخیص داد؟ایا اصال در لوپ  ۹۰این فلزات سنس
میشود؟
با سالم---عالمت سوال یعنی فلزیاب را باالنس نکرده اید یا در نقطه اشتباهی باالنس را انجام داده اید مثال باالی
مال یا باالی یک فلز بزرگ و عالمت سوال یک اخطار است تا مکان باالنس را عوض یا دگمه باالنس را فشار دهید تا
باالنس انجام شود فلش ها مسیر باالنس را نشان میدهند که در کل نشان دهنده ان است که فلزیاب در حال انجام
مراحل باالنس است پس بی حرکت بمانید دیسک را حرکت ندهید تا باالنس تمام شده و عالمت دالر ظاهر شود  -در
باره فیلتر و کاهش عمق  -در حالت عادی فقط از فیلتر  0الی  4استفاده میکنید کاهش عمق حداکثر ده الی  15سانت
است که مهم نیست ولی در باره فیلتر  5الی  9کاهش عمق شدید است این فیلتر ها برای مکان ها و شرایط خاص کار
برد دارند مثال فیلتر  9برای دیوار فلعه یا خانه کاربرد دارد کاهش عمق هم برای فیلتر  9خیلی زیاد است در این حالت
فلزیاب فقط فلزات بزرگ را در عمق حداکثر  50الی  80سانتی میگیرد و فلزاتی به اندازه میخ را نمیگیرد  -که این
خاصیت فبلتر  9برای کار بر روی دیوار خانه یا قلعه بسیار مناسب است -چون در این حالت اگر میخ داخل دیوار باشد
فلزیاب ان را نمیگیرد و اگر وسیله بزرگی داخل دیوار باشد فلزیاب ان را براحتی میگیرد — با لوپ  90هم میشود فلزات
ریز را گرفت ولی نه به خوبی دیسک  50البته با لوپ  90یک عدد سکه نقره را در عمق  80سانت زیر خاک پیدا کردند -
البته لوپ  50ممکنه همان سکه را توعمق یک متری هم نشان بدهد —-توجه — سکه حدود  200الی  300سال زیر خاک
بوده است  -از روی صدا فلزیاب هم میتوان به کوچکی و بزرگی فلز پی برد  -موفق باشید
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استاد  ECR 6000را تو چاه باالنس کنم که اشکال نداره و بعد رو ی سطح کارکنم
اگر کف چاه از  3متر در  3متر بزرگتر است اشکال نداره ولی اگر کف چاه کوچک است و حدود یک یا دو متر است روی
دیواره چاه باالنس کنید
برای کار داخل چاه با فلزیاب

 ECR6000اول سه متر دور تر زمین پاک پیدا کن — -دیسک را وسط ان زمین

بچسبان و باالنس کن دستگاه در حالت دستی قرار بده — -حاال لبه چاه را تا عمق یک الی دو متری تست کن که چیزی
تو دیواره نباشه و قتی داخل چاه رفتی و نیاز به باالنس  -یا ریست  -یا تعویض فیلتر یا گین بود دیسک را روی همان
قسمت که میدونی چیزی نیست قرار بده و فلزیاب را تنظیم کن.

سوال اپراتوری کار با ECR60000
موقع کاوش جایی که مثال سنگالخی است یا گیاه و خار داره مجبوری لوپ رو پایین و باال کنی موقع ای که لوپ کمی باال
میره گزینه  NOفعال میشه ایا خیلی از عمق رو کاهش میده یا نه؟ با تشکر
و قتی لوپ را باالی مانع می برید پس از عبور از مانع لوپ را پایین میاورید پس عمق کم نمیشود -ولی اگر از باالی
یک بوته کار میکنید توجه داشته باشید که به اندازه ارتفاع لوپ یا دیسک از عمق فلزیاب کم میشود برای مثال قدرت
دیسک  35دو متر و بیست سانت است پس اگر دیسک از زمین بیست سانت فاصله داشته باشد قدرت نفوذ دیسک در خاک
دو متر است زیرا دو متر از قدرت دیسک در هوا قرار دارد به همین ترتیب اگر دیسک را در فاصله یک متری از زمین
باالنس کنید  -قدرت دیسک  35در داخل خاک یک متر و بیست میشود -چون یک متر از قدرت دیسک داخل هوا و بی
مصرف است -پس تا جایی که امکان دارد فاصله دیسک با زمین باید کم باشد تا همه قدرت دیسک وارد زمین شود —
ولی این کار همیشه ممکن نیست  -چون وجود برخی مواد و قطعات ریز فلزی در خاک این کار را مشکل میکند در
داخل کاتالوگ روش تست خاک اموزش داده شده اگر خاک مناسب باشد میتوانید دیسک را به زمین بچسبانید و کار
کنید تا از حداکثر قدرت فلزیاب استفاده کرده باشید وگرنه باید فاصله ده الی بیست سانت را رعایت کنید موفق باشید

باسالم.استاد دستگاه  7000تولید نشده اگر تولید شده ویا در آینده نزدیک تولید شود آیا کلید انتخاب فلزات دارد.به
مثال اگر در چستوجوی فلزی با عرضش مثل طال باشیم کلید انتخاب فلز طال دارد...وچرا این فن آوری را در  6000به
کار نبردید.با احترام
با سالم دوست عزیز چنین امکانی هنوز برای هیچ فلزیابی وجود نداره و اگر هم هست در حد تبلیغ است برای مثال در
برخی فلزیاب های شرکت مینلب — وایت — و گرت این امکانات هست ولی بیشتر سنگ ها و مواد معدنی را با طال
اشتباه میکنند — فعال من فلزیابی با خطای کم ودقت باال در تشخیص طال و تفکیک انها ندیده ام و چیز هایی که
میشنوید بیشتر تبلیغ است موفق باشید
با این حال در تالش و تحقیق هستم اگر چنین امکانی وجود داشته باشد حتما روی مدل  7000اضافه میکنیم تشکر
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راهنمایی برای افرادی که تازه شروع به گنج یابی میکنند
سالم نه عزیز ناراحت نشدم فقط راهنمایی کردم

گاهی افراد هنگام تصمیم گرفتن عجله میکنند و به راهنمایی های

من توجه نمیکنند
اول در باره خاک و —ECR6000---باید بگویم  -دوچیز برای شما مهم است ایا عمق دستگاه تو خاک شما کم نمیشه و
دوم بوق اضافی نمیزنه  -در مورد اول باید بگم نه عمق تو خاک های مختلف کم نمیشه حتی اگر یه تخته سنگ بزرگ هم
باشه موج مغناطیسی از ان به راحتی عبور میکنه البته در مورد فلزیاب هایی که بصورت رادار عمل میکنند مثل —
GPR----VLF---TR--موضوع فرق میکنه ولی فلزیاب ما از نوع پالسی —PI---است و این سیستم فعال کم خطا ترینسیستم در جهان است -پس اگر مشکلی تو خاک شما داشته باشه هر فلزیابی بخری مشکل داره — -می رسیم به مشکل
دوم بوق اضافی —یعنی فلزیاب بوق میزنه ولی چیزی انجا نیست  -این خطا تو فلزیاب های پالسی بسیار کمتر از انواع
دیگر فلزیاب است این خطا ها در این نوع فلزیاب ها بیشتر مربوط است به فلزات قدیمی کامال پوسیده است  -یعنی
فلزی زیر خاک بوده و انقدر پوسیده شده که چیزی از ان باقی نمانده و گاهی باقی مانده های شهاب سنگ در باره شهاب
سنگ تو کاتالوگ  6000توضیح دادم -فقط بگم که شهاب سنگ بیشترش از اهن و فلزات دیگر است —-اما شما مشکل
دیگری هم داری و ان این است که در منطقه شما قبال جنگ بوده قطعات خمپاره و گلوله و غیره همه جا پخش شده و این
کار را برایتان مشکل و سخت میکند چون باید دائم تکه های بی ارزش فلز را از زیر خاک در بیاورید تا بتوانید زیر انها
را با دستگاه تست کنید —-یعنی اگر زیر زمین در عمق  50سانتی یه تکه فلز بی ارزش باشه و درست زیر فلز در عمق
یک و نیم متری چیز با ارزشی باشد —نمیتوانید متوجه ان بشوید اول باید فلز بی ارزش را از زیر خاک خارج و بعد
داخل چاله را دوباره با فلزیاب تست کنید ببینید چیزی انجا هست یا نه — با این وجود در زمین های شما بهترین فلزیاب
فلزیاب لورنز یا فلزیاب — ECR6000- -گلکسار است — ---ولی از انجایی که شما تازه داری شروع به کار گنج
یابی میکنی و ممکن است پس از مدت کوتاهی از این کار خسته شوی و همچنین برای خرید دستگاه وام گرفته ای —
بهترین کار برای شما خرید یک فلزیاب بسیار ارزان حتی در حد  500هزار تومان است اگر در شهر خودت فروشنده
فلزیاب پیدا کردی به من خبر بده تا روش درست تست فلزیاب را به شما یاد بدهم  -فرق فلزیاب ما با فلزیاب های ارزان
در امکانات و ثبات کار است و گرنه قبال هم گفتم شما با یک رنو قدیمی میتوانی از تهران بری بندر عباس و با یک شاسی
بلند هم میتوانی این کار را نجام بدهی —تو هوای گرم و برف و سرما و راه طوالنی کدام بهتره خوب معلومه شاسی بلند
—در باره دستگاه حرفه ای با دستگاه ارزان مهم ثبات و پایداری و امکانات اضافی است که به شما کمک میکند که
معموال فلزیاب های ارزان قیمت انها را ندارند و بی ثبات بودن هم یکی دیگر از مشکالت انها است -و این بی ثباتی کار
کردن را بسیار سخت و خسته کننده میکند و شما ممکن است برخی از مال ها را از دست بدهید — ولی بیشتر فلزیاب
های ارزان قیمت با عمق زنی مشکلی ندارند من راهنمایی میکنم تا بین فلزیاب های ارزان یک فلزیاب با ثبات تر را برای
خودت خریداری کنید و شانس خودت را امتحان کنی — موفق باشی عزیز
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سالم آقای رضائی اگر دسثگاه پالسی روی هوا با لوپ  ۵۰کابلی  ۳متر بگیره آیا توی خاک همون  ۳متر میگیره یا  ۲متر
میگیره ممنونم .در ضمن میتونم به شما زنگ بزنم ...
با سالم بله میتونی زنگ بزنی بله فلزیاب هر چی را تو هوا بگیره زیر زمین همان است ولی به شرطی که فلزیاب تنظیمش
زود به زود بهم نخوره اگر تنظیم زود به زود بهم بخوره تو زمین نمیتونی از ان استفاده کنی دائم بوق میزنه و کالفت
میکنه ان موقع خودت فلزیاب را جوری میزان میکنی که بوق نزنه ان موقع هم دیگه فلزیابت عمق نمیزنه  -برای همین
همه شکایت دارند ما فلزیاب را زیر زمین تست کردیم عالی بود ولی موقع کار عمق نمیزنه  -البته به من بگو با لوپ 50
چه چیزی را سه متری زده چون تقلب هم وجود داره باید مواظب باشی بعضی از فروشنده ها تو تست تقلب میکنند

سالم مهندس
شبت بخیر
مهندس جان اگه امکانش هست توضیح بدید چه نوع تقلبی امکان داره موقع تست دستگاه صورت بگیره؟
پیرو فرمایش خودتون که تو کانال فرمودید تقلب میشه
و در اخر هم ازتون تشکر ویژه دارم بخاطر کانال پر محتوای شما و مطالب مفیدی که قرار میدید
یه بنده خدایی امد پیش ما و گفت از یه اقایی چندین بار وسیله خریدم هر بار تست میکرد یه سکه را تو یه متر و نیمی
میزد حتی خودم سکه را تست میکردم تو یه متر و نیم میزد وقتی دستگاه را میاوردم خونه حتی یه سینی بزرگ را هم
 50سانت به زحمت میزد بعد دو سال فهمیدم این اقا قبال تصادف کرده بود و تو پاش پالتین بود وقتی من سکه را از باال
به دیسک نزدیک میکردم ان اقا پایش را به لوپ نزدیک میکرد در واقع دستگاه سکه را نمیزد پالتین توی پای ان اقا را
میزد — توجه کنید از کسی خرید کنید که به ان اطمینان دارید وگرنه ادم دغل و کاله بردار دستش را که ببندی با
پاش کلک میزنه

خب بجز این چه نوع حقه هایی هست ؟ راهنمایی بفرمایید که همه اعضای کانال استفاده کنند مطمئناً این راهنمایی های
خداپسندانه شما بی اجر در نزد ایزد منان نمیمونه
تشکر عزیز -من همه کالک ها را نمیدانم و تازه هر روز یه کلک جدید میزنند -یکی شماره شرکت خارجی را میداد و
میگفت شماره سریال دستگاه را بدی اس مس میاد که دستگاهی دادم اصل است ولی شماره دوم هم مال خودش بود
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بعضی از ادم ها از فکرشون در راه بد استفاده میکنند بهترین کار این است که ببینید میشه به شخص اطمینان کرد یا نه
بعد هم مطالعه کنید تا معلومات شما بیشتر بشه وگرنه از ادم کاله بردار هر چی بخری سرت کاله رفته

راجع به یه مکانی که ازش عکس گرفتم راهنمایی کنید
دوست عزیز عکس برای کسی نفرست هر جا عالمتی دیدی  50متر دور و بر ان عالمت را با فلزیاب جستجو کن
=======================
یه غاره با دهانه گشاد که در زیرش یه تونل داره با دهانه کوچک در حدود 5متر که باید سینه خیز بری داخلش بعد میشه
بلند شی سمت چپش روی دیوار غار یه جوغن وجود داره و توی همین سمت چپ بعد از جوغن یه راهرو کوچک که به
زور میشه رفت توش این جوغن نشانه چیه من کجا رو یاید حفاری کنم ؟
اینم جوغنشه
================================
دوست عزیز هر عالمتی برای حفاری نیست ولی مشخص است کسانی اینجا زندگی میگرده اند بهترین کار استفاده از
فلزیابی است که توی غار جواب بدهد و داخل غار را جستجو کنی حتی اگر این جوغن عالمت گنج باشه باید نقشه گنج را
داشته باشی تا بدانی گنج چقدر با این جوغن فاصله داره
حاال که نقشه ان گنج نیست فقط باید با فلزیاب داخل غار را بگردی

سالم با نظر بنده مخالف هستین؟
پالسی ها در تفکیک ضعیف هستند
وی ال اف ها در تفکیک قوی هستند مثل جی پی  5000ان هم تا عمق 50سانت البته شنیدم تا 1مترو  20هم تفکیک اهنی
غیر اهنی باهاش کردن
با سالم پالسی ها تو تفکیک اهنی و غیر اهنی دقت خوبی دارند خصوصا زیر خاک -فلزیاب های -وی ال اف — تو هوا
تفکیک بهتری دارند حتی تفکیک عالی و لی زیر زمین سنگ ها و مواد معدنی مختلف را اشتباه میکنند در کل وقتی با
فلزیاب پالسی کار میکنی حفاری بیهوده کمتر داری  -از ان گذشته با فلزیاب های —وی ال اف — همه جا نمیشه کار
کرد
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سالم قیمت دستگاه چند گزاشتین چند متر عمق میزنه شعاع هم میزنه یا نه
با سالم دوست عزیز اگر دنبال شعاع زن هستی بهتر است بدانید پول دادن برای شعاع زن کار بسیار اشتباهی است مقاالت
زیادی در باره ردیاب یا شعاع زن تو سایت ما قرار دارد میتوانید به راحتی و قیمت پایین بهترین ردیاب را بسازید از نظر
قدرت و دقت فرقی بین ردیاب بیست میلیونی با ردیاب دو هزار تومانی نیست  -تمام مقاالت اموزشی ساختن و تمرین با
ردیاب بصورت کامال رایگان در اختیار شما
@galexardl

قرار دارد میتوانید انها را از کانال ما

رایگان دانلود کنید

ولی قبل از خرید و یا ساختن ردیاب بهتر است مقاله —-اموزش گام به گام------را مطالعه

کنید این مقاله را برایتان ارسال میکنم بعد از مطالعه این مقاله باقی مقاالت را از کانال ما
مطالعه کنید اگر سوالی بود حتما به کانال سوال ما سری بزنید

@galexarsoal

@ galexardlدانلود و

شاید جواب سوال ها ی شما انجا

باشد  -موفق باشید

با سالم و احترام در مورد خروج یونهای فلز از زمین و بجث شمال به جنوب لوپ رو کشیدن راهنمایی کنید با تشکر
با سالم فلزیاب ها نمیتوانند یون را بگیرند ان چیزی که فلزیاب ها میگیرند اول خود فلز بعد الودگی است که فلز بر اثر
پوسیدگی و ترکیب و تجزیه با مواد معدنی خاک انجام میشود و باعث میشود فلزیاب —فلزات قدیمی —را در عمق
باالتری بگیرد برای گرفتن یون باید از ابزار دیگری استفاده کرد

سوال در باره فلزیاب ECR6000—-
باسالم.دستگاه گلگساردرتفکیک چقدرقوی است.ایااگردرکنارش اهن پوسیده ای یا...باشدصدامیکندوتنظیمش خارج
میشود.ودرتفکیک چقدراهن وغیراهن واندازه چقدرحساس است.باتشکر
با سالم فلزیاب گلکسار ECR6000— -اهن و غیر اهنی را با دقت  80الی  90درصد از هم جدا میکند —ولی توجه
کنید قوطی های مواد غذایی از دو نوع فلز ساخته شده اهن و — گالوانیزه -و پس از پوسیده شدن قوطی شما فقط
اهن را میبینید در صورتی که ماده غیر اهنی پوسیده و در خاک وجود دارد  -و فلزیاب گاهی فلز زیر خاک را غیر اهنی
تشخیص میدهد -فلزیابی که خیال شما را راحت کند و زباله ها را نگیرد وجود ندارد — البته فلزیاب

گلکسار -

—ECR6000فلزات بزرگ را که در عمق کمی قرار دارند را تفکیک و جدا میکند برای مثال -اگر قوطی در عمق
حداکثر بیست سانت زیر خاک و جود داشته باشد عکس قوطی روی صفحه نمایش ظاهر میشود و برای اهن بزرگ عکس
نعل ظاهر میشود ولی اگر قوطی نوشابه در عمق یک متری باشد فقط غیر اهنی بودن ان را تشخیص میدهد -توجه
کنید مکانی که قوطی نوشابه در عمق یک متری ان وجود دارد مکان دفن زباله است و به درد پیدا کردن گنج نمی خورد
شما باید در مکان های بکر دنبال گنج بگردید در مکان هایی که انسان امروزی زندگی میکند دنبال گنج رفتن کاراشتباهی است — -از ان گذشته در قدیم رسم بر این بوده باالی گنج دفن شده قبل از اینکه چاله را کامال پر کنند یک
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تکه فلز بی ارزش مثل نعل اسب که خراب شده یا شمشیر و غیره قرار میدادند تا بعدا بتوانند راحت تر جای گنج را پیدا
کنند — پس میبینید تفکیک در عمل قابل استفاده نیست چون اگر شما ان نعل بی ارزش را از زیر خاک در نیاورید و
داخل چاله را دو باره با فلزیاب تست نکنید گنج را پیدا نمی کنید  -از امکانات ویژه فلزیاب های گلکسار کار داخل
چاله و تونل های زیر زمینی است حتی اگر داخل چاله پر از اب شده باشد میتوانید دیسک را داخل چاله پر از اب کرده
و داخل چاله را برسی کنید یا حتی دیسک را در اب رودخانه فرو کرده و درکف رودخانه دنبال فلزات با ارزش
بگریدید  -موفق باشید

سالم جناب رضایی عزیز وقتتون بخیر یک سوال دارم از حضورتون اگر لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم سوالم دوتا
بخش داره ولی مربوط به یه زمینست هم ردیاب هم فلزیاب.
:1آیا واقعیت دارد که نرم افزار ویو فورم و امسال ان که برای ردیاب فرکانس تولید میکند از طریق خود گوشی میتواند
به ارگانهای رصد کننده هم فرکانس بفرستد که جای شما لو برود و بفهمند که شما جایی کار میکنید؟
:2آیا واقعیت دارد که همه فلزیابها سیستمی دارند که قابل رصد هستند و در صورت پیدا کردن چیز خاصی به ارگان
مربوطه سیگنالهای خاص میفرستد ؟
اگر لطف کنید در هر دو مورد راهنمایی کنید سپاسگزار میشم استاد
خیلی برام جالبه و کنجکاوم که بدونم ایا واقعا اینجوری هست .
باز هم از لطفتون سپاسگزارم پایدار باشید استاد .
با سالم نه عزیز نرم افزار گوشی در اصل برای کار مهندسی است که ما از ان برای ردیاب استفاده میکنیم —توجه
ردیاب بدون گوشی عالی کار میکنه من مقاله گام به گام را ارسال کردم اگر درست مطالعه کنید میبینید با دو تا دسته
خالی هم میشه ردیابی کرد و اینطوری خیالت راحت میشه چون دو تا دسته را هیچ جور نمیشه ردیابی کرد
در باره فلزیاب دستگاهی نیست که بفهمه شما چیز با ارزشی با فلزیاب گرفتی یا قوطی نوشابه یعنی فلزیابی که فقط طال
بزنه وجود نداره پس نمیشه اینطور که گفتی کسی را ردیابی کرد پس نگران نباش معموال چیزی که باعث ردیابی شما
میشه حرف های خودتان تو تلفن است که به دوستت میگی من طال پیدا کردم و یا خریدار مال شما را لو میدهد اینقدر
مشکل وجود داره که هیچ ارگانی وقت و پول برای ردیابی شما صرف نمیکنه پس فقط نگران تلفن خودت باش یه مستند
در باره جاسوسی تلفن تو کانال هست ببینید خیلی خوبه
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سوال اپراتوری 6000
سالم استاد
ببخشید یه سوال
طرز کار در جاهای شیب دار چطوره ؟
سالم -هیچ فرقی با زمین صاف نداره فقط دیسک باید کامال با زمین بصورت موازی قرار بگیرد مثل عکس

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

باسالم خدمت استادبزرگوار،یه سوال داشتم با لوپ سی یا لوپ چهل مثال سی یاچهل کیلوطال توی عمق چهارمتری زمین
باشه لوپ سی یا چهل میتونه بگیره یا که لوپ سی یا چهل برداخرش همون دومتروبیست سانته منظورم اینه اگه یه جا
بارزیادی باشه وفضا برای لوپ بزرگترنداشتیم میشه بالوپ کوچیک بزنیم ممنون میشم جواب بدید
با سالم اگر مال — زیادی —سال ها ی —زیادی— زیر زمین باشه ممکنه بتوانید با دیسک  50ان را چهار متر هم
بگیرید — ولی بهتر است یا از لوپ بزرگ استفاده کنید و یا یکی الی دو متر حفاری و دوباره با فلزیاب داخل چاله را
تست کنید —معموال عمق فلزات باستانی دو تا سه برابر بیشتر از همان مقدار فلز جدید است — ولی اولین موضوع نوع
فلزیاب است بیشتر فلزیاب ها توی مکان بسته جواب درست نمیدهند —و دوم اینکه روش کار در مکان های مختلف با هم
فرق دارد و اگر اشتباه کار بکنید نمیتوانید مال را پیدا کنید  -کسانی که از ما فلزیاب میخرند در چنین مواقعی با ما
تماس میگیرند و در باره روش درست کار در ان مکان سوال میکنند

یک مورد کار داشتم توی ملک شخصی و بیش از 10تا دستگاه هم استفاده کردم از شاقول گرفته تا اسکنر منتها هر کدوم
یک نقطه از زمین رو اتاقک میگیره
یک بار هم حفاری کردیم منتها ب نتیجه نرسیدیم
به نظرتون از چه دستگاهیی استفاده کنیم برای تعیین محل دقیق بار؟
با سالم دوست عزیز ممکنه بیشتر ابزار هایی که استفاده کرده اید تقلبی یا دارای کارایی پایینی باشد — برای مثال
ردیاب های انتنی و شاقولی خطای باالیی دارد من به انها اعتماد ندارم —چرا ؟ برای اینکه اول باید ببینم اپراتور
چقدر ماهر است روش تست اپراتور بسیار سخت است و تست های شما هم کافی نیست پس دنبال ردیاب نروید —-
فلزیاب هم بستگی به نوع ان و بعد به مهارت اپراتور ان دارد نام و عکسی از فلزیاب های استفاده شده ارسال کنید تا
شما را راهنمایی کنم — -در بیشتر مواقع افراد به اشتباه فکر میکنند تو زمین انها مال هست و وقت و پول خود را تلف
میکنند — پس باید با دید علمی به موضوع نگاه کرد ایا امکان وجود مال واقعا وجود دارد یا نه —-بهترین فلزیاب هم
لورنز —گلکسار — ECR6000و پس از ان مینلب گرت  -وایت -است موفق باشید
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فلزیاب حرفه ای و تمام اتوماتیک ECR6000

آیا گلکسار  6000اسکن تصویری هم برای حفره داره ؟
—----------------------
سالم— برای حفره میشه از ان استفاده کرد ولی اگر عمق حفره زیاد باشه بیشتر از  2متر ممکنه نتونه نشان بده برای
حفره با عمق زیاد باید از ابزار زمین شناسی استفاده کرد البته انها خطا هم دارند ممکنه تونل نشان بده ولی فقط خاک
ان قسمت نرم تر باشه

اپراتوری 6000
خرم اباد
سالم روش کاوش با  ecrدر داخل غار چگونه هست با تشکر
با سالم داخل غار با زمین باز فرق ندارد فقط روی دیواره غار باید از روش دیواره کوه استفاده کنید —--تو
کاتالوگ هست — برای باالی غار هم همینطور فقط دقت کنید که باتری و دستگاه فلزیاب تا حد ممکن از دیسک فلزیاب
دور بماند حداقل فاصله دستگاه و باتری از مرکز یا وسط دیسک  60سانت به باال----------------
منظروت اینه که روی دیواره باالنس کنیم
بله برای کار روی دیواره روی دیواره باالنس و در حالت دستی از فلزیاب استفاده کنید
مرادی خرم اباد استارمکس
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سوال در باره فلزیاب تصویری سونی
چون دستگاه سونی با تبلت داخلی خودش نشون میداد از اون بابت پرسیدم
ممنون و سپاس 🍀
دستگاه سونی نخر شرکت سونی فلزیاب تولید نمیکند من چندین مورد کاله برداری با نام فلزیاب سونی دیدم تبلت
سونی ژاپن است ولی فلزیاب نیست یه دسته و برنامه تقلبی همراه ان است و سر مردم کاله میگذارند

سالم مهندس رضایی عزیز
در مقاله فلزیابهای ماهواره ای که بسیار جالب بود ۴نوع فلزیاب معرفی کردید که آخریش حفره یاب بود.
مگه حفره جزء فلزات بده که دستگاه بتونه پیداش کنه.؟
یا داستانش همون ردیاب ذهنی است؟
اگه غیر از اینه لطفا قیمتش را بگید
عکس صفحه مقاله را به پیوست ارسال میکنم.ممنون
با سالم حفره یاب واقعی یک سیستم زمین شناسی است که مثل را دار عمل میکنه و حفره ها و شرایط زیر زمین را
مشخص میکند برخی از انواع فلزیاب های —TR------- ---نیز میتوانند حفره ها را پیدا کنند مثل WHITES 808
البته این فلزیاب قدیمی است و مدل تقلبی ان هم تو بازار هست ---فلزیاب او کا ام و چند مدل —جی پی ار —هم
این کار را انجام میدهد ولی همه انها خطا هم دارند  -اگر خاک در عمق زمین نرم و شل باشد ان را حفره شناسایی
میکند
موفق باشید

سالم جناب —مهندس — ----هستم از شاهرود مصدع اوقات میشم  .آیا سنسور  flc100در دسته فلز یاب تصویری
بدرد دفینه یابی میخوره یا حتما باید از فلز یاب با لوپ استفاده کرد با تشکر.
با سالم این سنسور بدرد گنج یابی نمیخورد بهترین سیستم ها اول سیستم -پالسی -و بعد -وی الف  -و بعد -تی ار
 و بعد مدل های دیگر است و همه این مدل ها و سیستم ها از یک دیسک استفاده میکنند ان سنسور هم کاربرد صنعتیداره و برای گنج یافی بدرد نمیخوره------اگر رشته شما الکترونیک است اطالعات بیشتری در باره این سنسور
در اختیار شما قرار بدهم
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یک سوال هم داشتم آیا فلزیاب شما دخل یک سندوق فلزی یک جنس قیمتی داشته باشه فلز اهنو تشیخ میده یا جنس
قیمتی
با سالم هیچ فلزیابی در دنیا وجود ندارد که داخل یک صندوق فلزی بتواند یک تکه طال را یا فلز قیمتی را نشان دهد

فلزیاب پالسی pim2
ببخشید جناب مهندس .امیدوارم که خوب باشید .میخواستم بدونم که فلز یاب پالسی pim2تا حداکثر چه اندازه لوپی رو
جواب میده مثال لوپ یک متر در یک متر رو جواب میده.و اصال عمق مفید این فلز یاب در شرایط سخت مثله سنگ و
ساروج چقدره؟با تشکر عباس.
با سالم با لوپ بزرگ هم کار میکنه سنگ و ساروج هم روش اثری نداره هرچی را که تو هوا بگیره زیر زمین هم میگیره
فقط چند مشکل هست اول  -این فلزیاب یک کیت اموزشی است پس برخی از امکاتات الزم را ندارد —دوم و از همه
مهم تر — تولید کنند کیت ایرانی نیست خارجی است و نقشه ان را تو اینترنت گذاشته و یه برنامه ازمایشی براش تو
اینترنت گذاشته که بعد از  300بار روشن و خاموش کردن دستگاه از کار می افتد پس پروگرام کردن ای سی ان را یاد
بگیرید به کامپیوتر هم نیاز دارید تا هروقت از کار افتاد ان را پروگرام کنید

من چند وقت پیش با ۵م وامی که برداشتم ی فلزیاب خریدم متاسفانه اصال درست باالنس نمیشد هیچ
یه روز باتریشو که به دستگاه وصل کردم اتصال کرده و ای سی سوخته
حاال بنده خدا گوشیش خاموشه و روی ای سی هم مخدوش کرده که کسی کپی نکنه
االن موندم چکار کنم مدلشم فانتوم .۲۰۰۰
چکار کنم نمیدونم حیفه ۵م
از شما عزیز میخوام کمکم کنید
باور کنید پولشو با چه بدبختی تونستم جور کنم
با سالم بسیار ناراحت شدم -عکس از داخلش بفرست ببینم چکار میتوانم بکنم کسی را داری که برای تعمیر کمکت
بکنه یا نه

—-----------همه دوستان توجه کنند من بارها گفتم با —وام — فروش لوازم منزل -طالی

همسر  -و از همه بدتر —نزول —فلزیاب نخرید چون فلزیاب گنج نمی سازه مهارت شما در کار با دستگاه و باز مهارت
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شما در پیدا کردن مکان خوب و از همه مهم تر شانس و خواست خدا نیاز است— پس در این دوران سخت حداقل برای
هر نفر از اعضای خانواده دو میلیون تومان پس انداز کنید -و اگر پول اضافی داشتید برای خرید فلزیاب هزینه کنید

سالم .صبحتون بخیر منظورتون از فرکانس باال رادار  GPRهست؟
چطور دستگاهی میتونه چندین متر زیر زمین رو پردازش کنه ولی نسبت به فلز حساسیت نشون نده
با سالم اموزش مطالب فنی از برنامه کاری ما بسیار فاصله دارد لطفا سوال های مربوط را مطرح کنید با این حال
جواب شما را میدهم ارسال فرکانس باال به داخل زمین باعث میشود تمام سنگ ها و سوراخ ها -نرمی خاک  -در عمق
زیاد ریشه ها و غیره موج ارسالی را منعکس کند و تشخیص اینکه این ها دقیقا چه هستند بسیار سخت است ولی وقتی
قسمت بزرگی از زیر زمین به یک حالت موج را منعکس میکند متوجه یک تفاوت بزرگ در ان قسمت میشوند و با نمونه
برداری متوجه میشوند زیر زمین فضای خالی است یا نوعی ماده معدنی یا منابع اب یا نفت و گاز -برای تکمیل کار
حتی از اسکنرهای صوتی هم استفاده میکنند از انجایی که معدن یابی موضوع کانال و سایت ما نیست بیش از این
نمیتوانم توضیح بدهم و برای بدست اوردن اطالعات معدن یابی باید به کتاب ها و سایت های مربوط به معدن مورد نظر
مراجعه کنید چون پیدا کردن هر معدن ابزار و روش خودش را دارد از انواع اسکنر و  GPRبیشتر برای زمین شناسی و
مکان های زلزله و معدن استفاده میشود موفق باشید

سالم مهندس
شبت بخیر
یه سوال داشتم
و اون اینکه وقتی بارون بیاد و زمین خیس باشه از قدرت دستگاه کم میشه ؟
با سالم نه کم نمیشه فقط موقع باران کار نکنید ممکنه بیفتید یا اب باران وارد دستگاه بشه
وقت باران رو نمیگم ..منظورم همون زمین خیس بعد بارش هست
اخه خیلیا گفتن زمین خیس باشه عمق زنی دستگاه کم میشه و اختالل ایجاد میشه
راستی مهندس بخاطر اینکه گرد و خاک نره تو دستگاه نایلون دورش پیچیدم ...مشکلی نیست ؟
با سالم بارا ن و زمین خیس برای فلزیاب های  -وایت -گرت  -مینلب  -و در کل فلزیاب های نوع —RT--------
وGPR— -------ایجاد مشکل میکنه ولی برای فلزیاب های پالسی  PIمشکلی ایجاد نمیکنه من تو باتالق و اب
رودخانه هم با ان کار کردم و چیزهایی پیدا کردم

— -موفق باشید
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توجه نکات مهم قبل از خرید فلزیاب گلکسار 6000
یکی از دوستام میخواد برای خرید دستگاه پیش شما بیاد چطور میتونم با شما تماس بگیرم در ضمن من هم موقیت مکانیم
در شهرستان ---------هست
با سالم با همین تلفن 09119314595تماس بگیرد البته قبل از ان کاتالوگ ها را دقیق مطالعه کنید و کار با فلزیاب را
کامال یاد بگیرید اگر سوالی بود بپرسید تا از اموزش نتیجه بهتری بگیرید حداقل چهار ساعت را برای زمان اموزش در
نظر داشته باشید و دو روز قبل از اینکه برای خرید تشریف بیاورید با ما هماهنگ کنید —------اگر پستی
خریداری میکنید باز کاتالوگ را دقیق مطالعه سوالی بود بپرسید نگران اموزش هم نباشید چون بعد فروش ما شما را تنها
نمیگذاریم هر جا به مشکلی برخوردید تماس بگیرید اطمینان داشته باشید من با حوصله و دقت فراوان شما را راهنمایی
میکنم--------تشکر

سوال اپراتوری
سالم استاد من جایی که کار کردم با دیسک  ۳۵تا  ۲٫۵متری از۲متر به بعد دستگاه همه سیگناالش پر میشه به نظرتون
چقدر دیگه دارم ممنون اگه جواب بدین
دستگاه شما گلکسار است ؟
نه استاد لورنز
لورنز فرق داره امکاناتش کمی محدود تر است
اول باید درست وارد چاله شده باشید کاتالوگ  6000را مطالعه کنید قسمت اپراتوری ان تقریبا با لورنز یکی است
کامال مطالعه کردم خیلی جالب توضیح داده
میتوانید از قسمت دیلی لورنزاستفاده کنید با تغییر دیلی قدرت فلزیاب کم میشود و با تست هوایی یک وسیله میتوانید
به فاصله باقی مانده پی ببرید
رو هرچی میزارم االن کامل پر میکنه و حتی سنس رو روی ۳گذاشتم جواب میده
در باره اپراتوری فلزیاب های دیگر کمک بیشتری نمیتوانم انجام دهم با اینکه بخشهای مهم فلزیاب ما مثل لورنز است
ولی برخی امکانات فلزیاب گلکسار در این مواقع کمک بیشتری میکند من هم چون خیلی با وسیله خودم کار میکنم
اپراتوری ان را بهتر بلدم
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به نظرتون دیسک ۳۵تا ۳جواب میده
تا میتوانید حساسیت را کم و دلی افزایش دهید تا قدرت دستگاه کم شود یک وسیله فلزی بیست در بیست به دیسک
نزدیک کنید اگر این وسیله را  50سانت بگیره و تو چاله هم همانقدر سیگنال بده احتماال  50الی  70سانت فاصله دارید
در باره عمق
با دیسک  35اگر بار زیاد و هزار سال زیر خاک باشه بله ممکنه  3متر هم مال در بیاد -روش وارد کردن دیسک داخل
چاله مهم است از حالت دستی استفاده کنید و مثل گلکسار  ECR6000از لورنز استفاده کنید چون در واقع هر دو یکی
هستند
ممنون استاد من چون لورنز با تصویریش کار کردم هیچی گیرم نیومد وبعد از یک سال شروع کردم با صوتی اولین جایی
رو که زدم همین بود خیلی مترسم چیزی نباشه آخه خیلی جاها نا امید شدم البته با تصویریش
ممنون بخدا خیلی کمک میکنید
سیستم تصویری لورنز بدرد شما نمیخوره و استفاده از ان فایده ای نداره نا امید نشو این کار همینطوره تا زمین نکنی
شانسی هم نداری موفق باشی تشکر

سالم عرض ادب دارم خدمت مهندس رضاى.تشکرازبابت راهنمایاتون باورکن مهدس من وختی میخوام سربزنم تلگرام
اولین کانال بهش سرمیزنم کنالهای پربارشماست ان شاءاهلل خداهمیشه خفظتون کندوعلم نافعتون بیشترکند.مهندس جان
چندماه پیش بااون دسگاه گرت  atxتویه ابادی فامیلمون رفتیم کاوش وختی برگشتیم خونه شون دسگاه تویه گونی که
اون گونی یه کم خیس شده بودجا گذاشتیم برگشتیم خونه بعد قسمت نشدتاچندروزبریم کاوش یه روزبردمیش حاستم
روشنش کنم روشن نشدگفتیم مال باتریست بعدیه مودت باتری جدیدم براش خریدیم دوباره روشن نشدبنزرتون
دسگاهمون سوخته چکارکنیم خداخیرتون بده ازخدامیخام برکت زیاد بهت بده
با سالم — نباید فلزیاب را در جای مرطوب قرار میدادید اگر گونی کمی خیس باشه ممکنه زیاد مهم نباشه نباید
دستگاه را روشن میکردید باید چند روز تو هوای ازاد یا اگر منزل شما گاز کشی شده تو اتاق گرم باشه تا داخل ان
خشک بشه —-توجه فلزیاب را رو ی بخاری و یا خیلی نزدیک بخاری نگذار ---بعد یک هفته باتری را وصل کن و
روشن کن ببین چطوره ممکنه کلید روشن شدنش خراب شده باشه رطوبت معموال اول کلید ها را خراب میکند — بهتره
یک تعمیر کار وارد ان را ببیند— چون این فلزیاب ها یک بار مصرف هستند اگر خرابی زیاد باشه و یا تعمیر کار کم
تجربه دیگر فلزیاب قابل تعمیر نیست موفق باشید
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سالم
یه سوال داشت
چرا دستگاههای خارجی مثل  okmو ....
عمق حداکثر  ۵/۲دارن
ولی دستگاههای ایرانی  ۵/۳تا ۴
سوال دوم
ولی قیمت خارجی  ۳برابر ایرانیه

با سالم اغلب فلزیاب های ایرانی استاندارد نیست  -مدار و نقشه انها اماتوری و ابتدایی است و تولیدکنندگان برای
فروش بهتر انها را دستکاری کرده اند تا عمق انها زیاد شود — این موضوع باعث شده این فلزیاب ها موقع تست عمق
باالیی دارند ولی در عمل روی زمین اینقدر بوق اضافی میزنند که قابل استفاده نیستند
S
بهتر است کاتالوگ ECR6000

را مطالعه کنید تا متوجه فرق یک فلزیاب اماتوری با یک فلزیاب حرفه ای بشوید

برای دانلور کاتالوگ فلزیاب گلکسار ۶۰۰۰روی عبارت زیر ضربه بزنید

کاتالوگ ECR6000

سوال فلزیاب
یه درخواستی هم داشتم
حداقل اسم این دستگاههای داخلی بی کیفیت ولی معروف رو بگید ال اقل بین دوستان بگم حداقل اونا ضرر نکنند
این پیام خصوصی خواهد ماند
جایی پخش نمیشه
به نظر من اینجور مسائل باید یه مقدار شفاف بشه
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دوست عزیز اینقدر دستگاه به نام خارجی تولید تولید میشه که اگر اسم بگم تا فراد باید فقط اسم بنویسم اگر فلزیاب
خارجی میخری —اول مواظب باش تقلبی به شما ندهند —-لورنز تقلبی زیاد است — بعد لورنز مینلب خوبه -مینلب
تقلبی کمتر هست البته هر دستگاهی میخری کاتالوگ ان را بگیر مطالعه کن تا بدانی چی میخری  -و چیزی بخر که یا
خودت کار و اپراتوری با ان را بلد باشی یا دوستانت یا فروشنده با حوصله و وارد باشه جواب تلفن شما را بدهد -چون
ممکنه چندین ماه طول بکشد تا در کار با فلزیاب مهارت الزم را بدست بیاوری روش کار فلزیاب ها با هم فرق داره و
اپراتوری خودش را نیاز دارد
استورم .فانتوم  .رانبوت
—------------------
اینا که گفتی ایرانی هستند من پیر مرد را هم دگیر فروشنده های بی ادب و کاله بردار نکن گفتم خارجی میخری گفتم
لورنز و بعد مینلب باز دوست داری -وایت-گرت  -باقی اسم ها و مارک ها را نخر من هم فروشنده انها نیستم که بگی
دارم تبلیغ میکنم
اصال خارجی مدنظر من نیست
ایرانی میخری خوب همه ایرانی مثل هم هستند اغلب چند تا نقشه هست همه از روی همان میسازند فقط اسم انها را
عوض میکنند
من خیلی کاتالوگ شرکتهای دیگه رو خوندم  .همش یجاش میلنگه
اگر مدل ارزان میخری خوب دیگر انتظار چه چیزی داری نمیشه یه چیز عالی را ارزان بخری البته گران خریدن هم
همیشه درست نیست گاهی یه چیز تقلبی را گران میخری مثل سونی امیجر با تبلت ژاپنی با قیمت  20میلیون که کامال
تقلبی است است و کار نمیکند
من نمیگم فلزیاب ما را بخر ولی کاتالوگ را مطالعه کن چیزهایی یاد میگیری که بدرت میخوره
 ۲سال پیش هم فانتوم داشتم
بوق اظافی زیاد میزد
دیگه باهاش نرفتم
بیشتر فلزیاب های ایرانی داخلش مثل همین فانتوم  2000خودت است فقط ظاهر ان عوض شده پس با همان کار کنی
بهتر است

سوال برای ساختن فلزیاب
درست کردن فلزیاب با همین وسیله های ساده
خسته نباشید آقای مهندس من یک فلزیاب دقیق که  5/1متر عمق برای طال بزنه میخام نه بیشتر چند میشه قیمت ساخت
دستگاه
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دوست عزیز به همین سادگی نیست مشخص است که تازه کاری همینطوری که نمیگویند یک و نیم متر باید بگویی چقدر
طال مثال یه سکه طال یک نیم متر که با  100میلیون هم گیرت نمی اید —اگر فقط طال بزنه که باید بگم ببخشید باید
خوابش را ببینی چنین چیزی وجود نداره باید بیشتر مطالعه کنی

سوال خرید و استفاده از فلزیاب حتما مطالع کنید مهم.
باعرض سالم،مهندس من تا االن توی اینکارخیلی ضررکردم حتی دوتا دستگاه یک ردیاب ویک نقطه زن خریدم ولی
نتونستم موفق بشم ردیاب که تکلیفش معلومه ولی نقطه زن عمق دو به باال رو نمیزد،درصورتی که فروشنده میگفت تاپنج
مترمیزنه،خواهش من ازشما اینه واقعادستگاه شما مثالیه کوزه بیست کیلویی رو توی پنج مترمیزنه،یا یه دیگ پر از سکه به
وزن بیست کیلو رو توی پنج مترمیزنه چون دیگه خسته شدم واقعا اگراین عمقو میزنه یاحتی همین مقدارجنسو
توچهارمترهم بزنه،دوست دارم صادقانه جواب منو بدیدمن عضو سایت خوب وصادق شما هستم خیلی چیزا یادگرفتم فقط
اگه امکان داره ازنظرعمق خیال منوراحت کنیدممنونم ازوقتی که برای همه میزارید
درضمن نقطه زنی که من خریدم MDL9000هست شش میلون پول دادم دومترو به زور میزنه اصالپایداری نداره بوق
اضافه هم زیادمیزنه
با سالم دوست عزیز اول باید بگویم فلزیاب شما احتماال باید قدرت خوبی داشته باشه ولی پایداری نداره —-یعنی
وقتی فلزیاب را درست تنظیم میکنی —زود تنظیم ان به هم میخوره —--در حالت تنظیم قدرت خوبی داره —--
ولی----ولی ------با ان قدرت و حساسیت نمیشه با ان کار کرد روی زمین دائم بوق میزنه و ادم را کال فه
میکنه پس شما تنظیم ان را جوری میزان میکنی که بوق اضافی نزنه — -در این حالت دو اتفاق مهم می افتد اول قدرت
دستگاه خیلی کم میشود —مثال اگر در حالت تنظیم یک بشقاب را یک و نیم متر میزد حاال دیگر  80سانت هم نمیزنه —
— مشکل دوم پس از چند متر حرکت باز هم تنظیم به هم میخوره ولی چون بوقی نمیزنه و شما متوجه نمیشوید و
همینطور به کار ادامه میدهید در این حالت باز قدرت فلزیاب در حال کم شدن است و هر چه که میگذرد قدرت فلزیاب
شما کمتر میشود و پس از چند دقیقه فلزیاب شما دیگر هیچ کاری انجام نمیدهد و شما بیهوده وقت تلف میکنید —---
--برای موفقیت با این وسیله باید ان را همیشه در حال تنظیم نگه دارید —--------اموزش این کار را تا چندساعت دیگر تو کانال قرار میدهم تا شما مجبور به خرید دستگاه جدید نباشید —--------اشکال دیگر این فلزیاب
ها مصرف جریان زیاد است و باعث میشود قدرت فلزیاب زود کم شود شما برای اینکه بتوانید قدرت الزم و عمق زنی با
این فلزیاب برای مدت یک ساعت داشته باشید حتما باید از باطری با امپر باال استفاده کنید مثال باتری  5امپر  18ولت
برای یک الی دو ساعت کار مفید —البته اغلب دوستان درست باالنس کردن این فلزیاب را نمیدانند که خودش ایجاد
مشکل میکند من سعی میکنم همه اینها را تا چند ساعت دیگر اماده و تو کانال قرار بدهم —------------و
اما فلزیاب ما -با ثبات باال — باالنس هوشمند و اتوماتیک توانایی حفظ قدرت عمق زنی در تمام خاک ها به مدت 12
ساعت کار مداوم یعنی شما باید فلزیاب را  12ساعت روشن نگه داری تا قدرت ان کم شود —بعد باید باتری را شارژ
کنی —---------در باره یک کوزه بیست کیلویی تو عمق  5متری فکر نمیکنم هیچ فلزیابی بتونه این کار را
انجام بدهد فلزیاب ها به دو چیز حساس هستند اول حجم فلز نه وزن ان برای مثال یک انگشتر طالی مردانه را تو 50
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سانت میزنه ولی اگر همین انگشتر را بصورت ورق  20سانتی در بیاری با دیسک  50یک متر و با لوپ  90حدود یک و نیم
متر میگیره اگر ان طال را بصورت یک ورق  30سانتی در بیاری با دیسک  50انرا ممکنه تا یک نیم هم بگیره —-----
-----موضوع دوم این است که فلز چند سال زیر خاک باشه مثال یک سکه را بهترین فلزیاب به زحمت تو  50سانتمیگیره ولی اگر این سکه هزار سال زیر خاک باشه ممکنه بتونی این سکه را تو عمق یک متری یا یک نیم متری هم -
بگیری — -------چرا برای اینکه فلز زیر خاک کمی تجزیه میشه و خاک را الوده و خودش را خیلی بزرگتر
نشان میدهد پس فلزیاب شما فلزی را را تو هوا یک متر بگیره همان فلز اگر هزار سال زیر خاک باشه ممکنه بتونه دو یا
سه متر زیر خاک با قدرت باال بگیره که البته به خیلی چیزا بستگی داره مشکل اصلی شما قدرت فلزیاب نیست پایداری
فلزیاب است —— دومین مشکل همه عزیزان این است —فکر میکنند گنج سیب زمینی است و هرجا پیدا میشه و هر
سال از مین در میاد —پیدا کردن محل گنج خودش یک علم است — -برخی از دوستان هر جا یه سوراخ میبینند فورا
فکز میکنند یکی اینجا کنج پیدا کرده پس با دستگاه میروند انجا برای پیدا کردن گنج----فکر نمیکنند
شاید دستگاه یکی خطا زده و زمین را اشتباهی کنده و یا اگر مالی بوده برداشته و رفته و احتماال مال دیگری ان
اطراف نیست — چون چیزی پیدا نمیکنند یقه فلزیاب زبا بسته را میگیرند البته فلزیاب شما مشکل دارد ولی من افرادی
را دیده ام که از فلزیاب لورنز هم ایراد گرفته اند که عمق کم میزنه بیست سانت میزنه چرا ؟؟ چون ما فقط میخ پیدا
کردیم خوب فلزیاب نمیتونه میخ را به طال تبدیل کنه بعد فشار بده بفرسته تو عمق سه متری و برات بوق بزنه که شما
حالشو ببری -باید چیزی در عمق مناسب فلزیاب باشه —پس باید کار با فلزیاب خودت را خوب بلد باشی -اپراتوری
بلدباشی —بدونی کجا دنبال گنج بری — و البته شانس هم الزم داره —------با ارزوی موفقیت برای همه شکار
چیان گنج —---بله شکارچی —به این کار نمیگویند پیدا کردن گنج —شما باید مثل یک شکارچی ماهر دنبال گنج
بری شکار نمیاید زیر پات موفق باشید

راهنمایی خرید فلزیاب
سالم مهندس میخواستم بگم میدونی چقدر خوبی.خیلیها از جمله بنده بهتون ارادت خاصی دارم .خیلیها هم میدونن
سیستم شما یکی از بهترین سیستمهای دنیا است ولی بعلت بضاعت مالی نمیتوانند فلز یاب شما را بخرند برای همین است
که به فلز یاب ارزان قیمت روی میآورند.ولی به هر حال بنده یکی از سیستمهای شما را میخرم چون بهتون ایمان دارم و
مطمئن هستم که سیستم شما عالی هست و برای من جواب میده در این شب عزیز از خداوند متعال برایتان طول عمر
مسئلت دارم انشااهلل موفق باشید.
با سالم و تشکر دوست عزیز اگر خدا بخواهد و شما خوش شانس هم باشید با یک وسیله ارزان هم موفق میشوید من بار
ها گفتم بازم میگم —فلزیاب گنج نمیسازد — -یا باید تجربه و علم این کار را داشته باشی و ابزار خوب — که این ها
یک شبه بدست نمیاید بدست اوردن تجربه سال ها زمان و مطالعه نیاز دارد— یا باید به شانس و خواست خدا تکیه کنی
— -حاال که تجربه و علم ان را ندارید و مشکل مالی هم دارید —پس ول خرجی نکنید و دستگاه گران نخرید یک
دستگاه یک میلیونی یا حتی  500هزار تومانی خوبه من سعی میکنم همین امروز یه مقاله تو کانال بزارم تا شما و دوستان
که مشکل دارند یاد بگیرند چطوری یک فلزیاب ارزان قیمت را تست کنند و بین انها بهترین را برای خود انتخواب کنند
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با این حال بابت ابراز لطف شما بسیار ممنونم همین خوشهالی و موفقیت شما و ارزوی سالمتی و یا خدا بیاموزی که
امیدوارم پشت سر و بدرقه راهم باشه برای من کافی است

راهنمایی برای تهیه فلزیاب —مهم شاید سوال شما هم باشه
سالم
ببخشین من یه خواسته دارم
اطراف ما پر گنجه که کسایی که پول دستگاه دارن یک شبه به پول میرسن
من تا حاال دستگاه زیاد دیدم ولی به هیشکیشون اعتماد ندارم
من پول دستگاه ندارم ولی پشتکارشو دارم به نظرتون چیکار کنم دستگاه درست کنم جواب میده
—-------------------------------------------------------
—-دوست عزیز این فکر را که اگر دستگاه عالی داشته باشی یک شبه پولدار میشوی را فراموش کن کسانی هستند که
بدون دستگاه و شانسی پولدار شده اند و کسانی هم هستند که بجای یک دستگاه چندین دستگاه خارجی گرانقیمت
خوب دارند و سال ها جستجو کرده اند و چیزی پیدا نکرده اند  -پس نگذار این تب طال تو را از پا در بیاره — -اول
دنبال کار و کاسبی باش  -دوم  -همین ردیاب رایگان را بساز طبق گفته من تمرین کن و وقت بیکار ی برای تفریح برو
دنبال گنج اگر خدا بخواهد نتیجه هم میگیری — پول زحمت کشیده را از گلوی زن و بچه خودت بیرون نیار و پول
فلزیاب نده — کسی که گرفتار است و با مشکالت زیاد پول فلزیاب را فراهم میکند  -میخواهد زود به مال برسد و پول
از دست رفته را جبران کند -همین باعث میشود تا کار با فلزیاب  -اپراتوری فلزیاب و مطالب اموزشی مربوط به پیدا
کردن مکان گنج را خوب یاد نمی گیرد و با عجله دنبال گنج می رود -و نه تنها نتیجه نمی گیرد که هیچ -با افراد ناجور
و خطر ناک به مکان های خطرناک میرود و جانش هم به خطر می افتد —پس بهتر است بجای خرید فلزیاب پولت را
سرمایه گذاری کنی االن یکی پیام داد دستگاه امریکایی خریده  13میلیون گفتم عکس بفرست دیدم سرش کاله رفته
دستگاه دست ساز و معمولی ایرانی را بجای فلزیاب حرفه ای بهش  13میلیون فروختند فرض کن یک میلیون دادی
فلزیاب خریدی سرت کاله رفته با ان پول کاسبی کن سیگار و ادامس بخر و بفروش کار عار نیست بهتر از ان است که با
یه دستگاه تقلبی چند سال سرگردان کوه و بیابان شوی با ارزوی موفقیت برای شما
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عالقه به الکترونیک
مهندس سالم
من خیلی به الکترونیک عالقه مندم...خصوصا مبحث فلزیاب ها...ولی متاسفانه اطالعات به درد بخوری نیست یا اگرم
هست من اطالعی ندارم...از کجا باید شروع کرد؟...بهترین منبع از کجاست؟
سالم عزیز چرا نیست فقط تو اینترنت بنوس نقشه فلزیاب تا روز قیامت میتونی مطلب و نقشه پیدا کنی خصوصا به
انگلیسی  -البته اول باید الکترونیک یاد بگیرید و از ساختن مدار ها ی ساده شروع کن چند سال طول میکشه ولی
حتما این کار را انجام هید من عاشق الکترونیک هستم

سوال برای گلکسار  5000و 6000
سالم  ،استاد خوب هستین ؟خواستم بپرسم شما هر سال یه دستگاه جدید درست میکنید ؟بعدشم خواستم بدونم که اگه
چند ماه دیگه برای خرید بیایم فلزیاب گلکسار دارید یا نه،
استاد فلزیاب گلکسار مدل  ECR5000برای فروش دارید
بعدشم شما دستگاهی سراغ دارید که از همه لحاظ مثل گلکسار باشه خطا کم بزنه
عمق 3متر قیمتش 5میلیون باشه و از نظر شما؟ فلزیاب خوبی باشه
فلزیاب میخوام نه ردیاب من با ردیاب نمیخوام کار کنم چون کار من نیست درکل بگم از ردیاب خوشم نمیاد ،
دستگاه گلکسار با دستگاههای خارجی چه فرقی دارد ،،از نظر تفکیک از نظر اومق ،،واز نظر حزف زرات ،،خطا ،،بوق
اضافی،.راحت بودن دستگاه واسه کاوش..واینکه اوپراتو از خرید دستگاه اطمینان داشته باشه که دستگاه واقالن کار
میکونه ومیشه باهاش  .......پیدا کرد؟
وقیمت دستگاه ،،وبادوام بودن دستگاه،؟

با سالم

 -دوست عزیز مدل  5000دیگر تولید نمیشود  -بجای ان مدل جدید  6000تولید میشود بسیار بهتر و با

همان قیمت  5000ما هر سال مدل جدید تولید نمیکنیم چون تولید مدل جدید یعنی تحقیق و ازمایش های جدید و
بیشتر برای تولید مدل های جدید تر و بهتر

-

دستگاهی که مثل گلکسار باشه اول لورنز است که قیمت فکر کنم

ححدود  40میلیون است -قیمت جدید ندارم  -فلزیاب گلکسار ترکیبی است از چندین فلزیاب عالی خارجی که برای
راحتی کار امکانات زیادی هم روی ان اضافه شده از نظر کارایی و امکانات مفید با بهترین فلزیاب های خارجی فرقی
ندارد قیمت ان کمتر و از همه مهم تر خدمات و گارانتی دارد  -لطفا کاتالوگ های ان را کامل مطالعه کنید  -هنگام
فروش اموزش و دو سال گارانتی دارد  -و هر جا به مشکل اپراتوری برخورد کردید میتوانید تماس بگیرید و راهنمایی
بگیرید — از نظر خطا و نداشتن بوق اضافی ثبات باال و کار کردن در مکان ها و شریط مختلف بسیار عالی است-
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فلزیاب  6000گلکسار به راحتی میتواند با ثبات و عمق ثابت در همه خاک ها و شرایط دوازده ساعت مداوم کار کند -
با توجه به امکانات فراوان کار کردن با ان بسیار ساده است —لطفا هر دو کاتالوگ ان را بدقت مطالعه کنید — دستگاه
بسیار بادوام است اگر خودتان سرش بالیی نیاورید ممکن است بعد دو یا  5سال فقط باتری ان را عوض کنید از ان
گذشته دو سال گارانتی هم دارد دستگاهی که تمام امکانات گلکسار را با همان کیفیت داشته باشه من نمیشناسم و دستگاه
خوب خارجی حداقل باالی ده میلیون است موفق باشید

مال عمق باال چطور پیدا کنیم
تو منطقه ما عمق اکثر بارها تو چهار یا هفت متره چون اکثر سرباری ها رفته،انشااله همیشه سالم و عاقبت به خیر بشید و
بهترینها رو از خدا برای شما میخام
دوست عزیز اگر در منطقه شما بیشتر مال ها تو عمق  3متر پیدا شده فکر نکن که تو عمق بیشتر مال پیدا میکنی به اغلب
سند ها هم نیشه اعتماد کرد — اینها را میگویم برای اینکه اگر قرار است از ما دستگاه بخری و بعد یک سال پشیمان بشی
از حاال پشیمان بشی -همه همین فکر را میکنند چون مال تو  3متری پیدا نمیشه پس تو ده متری است اگر نبود مال تو
بیست متری است  -دوست عزیز االن حفاری  5متر کار ساده ای نیست پس  1000سال پیش سخت تر بود و شاهان
میخواستند مال خودشان را مخفی کنند  -نه اینکه مال را جوری گور بگور کنند که دست کسی به ان نرسد  -پس با
فکر های غلط عمر و پول خود را حرام نکنید

فلزیاب تصویری
اقای رضایی سالم خسته نباشید جناب یه سوالی داشتم می خواستم بپرسم االن دستگاهی که بتونه زمین قشنگ اسکن کونه
چه دستگاهی است....
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
با سالم اگر منظور شما این است که زمین را اسکن کند و شکل گنج را نشان دهد و شما با اطمینان کامل زمین را حفاری
کنید چنین چیزی وجود —----ندارد —-بهتر است مقاله —-----فلزیاب های تصویری —---------
 --را مطالعه کنید بهترین مدل های فلزیاب تصویری برسی شده و مشکالت انها گفته شده  -حتی نظر کسانی کهاین فلزیاب ها را داشته اند هم در این مقاله وجود دارد و بهتر از اینها وجود ندارد — این مقاله هم داخل سایت و هم
داخل کانال دانلود وجود دارد

مقاله همه چیز در مورد فلزیاب های تصویری (بررسی برندهای معروف مثل اگزماینر و )okm
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فلزیاب با گوشی
سالم .لطفا؛ برنامه های فلزیاب  ,که برای گوشی  ,طراحی شده را نیز  ,برای دانلود قرار دهید .با برخی از این برنامه
ها  ,تا عمق حدود یک متر را میتوان رصد کرد .گوشی های  ：سونی اریکسون  ,یا  ,سامسونگ  ,جواب بهتری میدهند.
مخصوص مناطق بکر.
با سالم چنین چیزی امکان ندارد ولی اگر شما برنامه ای دارید ارسال کنید تست میکنم خوب باشه حتما — من برنامه
های زیادی را تست کردم فقط اهن میزنه تازه یک در بزرگ اهنی را از فاصله ده الی بیست سانتی — -گوشی امکانات
زیادی داره ولی سنسور الزم برای فلزیاب را ندارد  -از یک سنسور مغناطیس که برای برنامه قطب نمای گوشی استفاده
میشود برای برنامه فلزیاب هم استفاده کرده اند برای همین  -تمام برنامه های فلزیاب گوشی فقط اهن را نشان میدهد
 -موفق باشید

وجود مال در عمق باال
باعرض سالم وخسته نباشید حضور مهندس عزیز.مهندس شما که میگین مال تو عمق پایین تر از سه مترممکن نیست باشه
این احتمال نمیره که طرف مثال 3500سال پیش جنس رو گذاشته تو سه متری خب بعداین احتمال نمیره که تواین سالها با
انباشته شدن گردو غبارهاویا تغییروتحوالتی که تو طبیعت رخ میده عمق بار بیشتر بشه
با سالم  -سوال خوبی است بیاید موضوع را بررسی کنیم  -مالی در عمق سه متری قرار دارد اول باید ببینیم مال کجا
قرار دارد روی کوه  -داخل دره  -یا دشت باز — باران کوه را میشورد و کوه هر سال کوچکتر میشود در نتیجه مالی
که در عمق سه متری بوده حاال ممکنه در عمق  50سانتی قرار داشته باشد  -اگر مال داخل دره باشد اب باران گل و
الی داخل دره را شسته و با خود می برد پس دو حالت بوجود می اید یا مالی که در عمق سه متری بوده حاال در عمق
کمتر قرار دارد یا این مال به کمک اب باران و رودخانه جابجا شده است —اگر مال داخل دشت باز باشد بسته به نوع
خاک و شرایط جوی ممکن است در عمق بیشتری قرار داشته باشد یعنی مالی که تو عمق سه متری بوده ممکنه حاال در
عمق چهار متری قرار داشته باشد حاال چند چیز دیگر در باال رفتن عمق مال موثر است  -زلزله و اتشفشان  -در این دو
حالت ممکنه است عمق مال حتی ده متر هم افزایش پیدا کند — حاال میرسیم به این موضوع ما برای پیدا کردن مالی که
در عمق مثال ده متر قرار دارد چه کاری میتوانیم بکنیم ایا ابزاری هست که بتواند به ما کمک کند -اول میرسیم به ابزار
الزم برای پیدا کردن مال —فلزیاب هایی که از روش —TR----وVLF---— --استفاده میکنند عمق کاوش حد
اکثر دو متر و خطایی حدود  30درصدر دارند پس برای پیدا کردن گنج در عمق باال مناسب نیستند ——------
سری دوم فلزیاب ها فلزیاب های پالسی —PI------هستند با خطای بسیار کم و عمق کاوش حداکثر  6متر البته
ممکنه شما فلزیاب پالسی که واقعا بتواند  6متر عمق بزند پیدا نکنید و برای  6متر عمق مال شما هم باید خیلی زیاد باشد
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شاید چیزی حدود یک اتاق بزرگ  4متر در  4متر به ارتفاع  4متر پر از فلزات مختلف پس اگر میخواهید با یک فلزیاب
پالسی گرانقیمت یک کوزه بزرگ به عرض 40سانت و طول یک متر را در عمق  6متری پیدا کنید فکر میکنم با هیچ
فلزیابی امکان ندارد  -حاال میرسیم به ابزار های زمین شناسی مثل —مگنتومترGPR------— -----و غیره
همینطور که از اسم این ابزار ها مشخص و معلوم است این ابزار ها ابزار زمین شناسی هستند  -بله عمق کاوش این
ابزار ها ممکن است تا بیست متر هم باشد ولی کار برد انها برای زلزله شناسی  -و معدن یابی است شما میتونید با انها
یک معدن بزرگ به طول و عرض  100متر در  50متر را شناسایی کنید منابع اب زیر زمینی نفت -گاز مس و فلزات
مختلف — ولی اگر با ان دنبال کوزه میگردید باید بگویم باید سال ها زمین را سوراخ کنید و — -فقط — سنگ و ریشه
و رگه های معدنی کوچک را پیدا کنید به امید اینکه روزی در یکی از این سوراخ ها مالی پیدا شود به نظر من بجای
اینکار دنبال چاه کنی بروید درامد بیشتری دارید —-البته با ابزار زمین شناسی میتوانید باقی مانده یک قلعه یا یک
شهر را که بر اثر زلزله یا اتشفشان و یا توفان شن زیر خاک فرورفته را پیدا کنید -بعد باید به کمک این ابزار نقشه
قلعه را تهیه و بعد با دقت نه با عجله و نادانی شهر و یا قلعه را از زیر خاک خارج کرده و سپس با فلزیاب های پالسی
داخل و دیوارهای قلعه دنبال گنج بگردید — پس همینطوری بدون اینکه بدانید واقعا گنجی در عمق باال وجود دارد
یا نه مکان تقریبی ان را هم نمیدانید مقدار مال را هم نمیدانید اصال نمیدانید چنین مالی هست یا نه فقط به خاطر اینکه
کسی یا یک دعا نویس حرفی زده و یا کسی با ردیاب امده و چیزی گفته شما میخواهید بدون داشتن اطالعات الزم در
باره انواع ابزار و فلزیاب بدون داشتن تخصص کار با انها فقط پول بدهید و یه چیزی بخرید به امید پیدا کردن یک گنج
بزرگ که زندگی شما را عوض کند به این بهانه که مال های عمق کم همه از زیر خاک خارج شده اند -هم پول و هم وقت
خود را تلف می کنید تازه ممکنه جان خود را هم از دست بدهید مختصر بگویم حفاری عمق باال به تخصص فراوان نیاز
دارد -ممکنه چاهی که کنده اید روی سر شما بریزد ممکن است تو عمق  5متری هوا نباشد و شما خفه شوید ممکن است
داخل چاه گاز وجود داشته باشد و شما را خفه کند یا با یک جرقه منفجر شود  -تازه برای حفاری شما باید کلی هزینه
کنید و یک ماه هم وقت بگذارید وحاال ممکن است کسی شما را ببیند و لو بده و گرفتار زندان هم بشوید  -دوستان -
عزیزان در طول روز حداقل ده نفر با من تماس میگیرند و با حرف یک دعا نویس یا جادوگر -کارشناس  -یک اوپرتور
ردیاب فلزیاب تصویری و ماهواره ای وغیره -حتی تا عمق  30متر هم حفاری کرده اند و برخی از دوستان خود را از
دست داده اند و حتی نتوانسته اند جنازه دوستان خود را خارج کنند  -پس کمی فکر کنید من چندین فیلم خارجی در
باره پیدا کردن گنج در عمق باال دیده ام که بسیار اموزنده بوده اگر پیدا کنم تو کانال قرار میدهم--موفق باشید و
دقت کنید

کیت و ساختن فلزیاب
درود خسته نباشید جناب
از اعضای کانال هستم
لطفا نظرتون رو راجح به این فلزیاب بگین
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آیا ارزش داره مونتاژش کنم؟
و نظرتون راجح به کیت های فلزجو چیه؟
با سالم کیت فلز جو کیت جالبی است و طراح ان زحمت زیادی کشیده و ابتکار های خوبی هم انجام داده البته
اشکاالتی هم داره ولی در کل من از اینکه میبینم یک جوان ایرانی زحمت میکشد و یه چیزی طراحی میکند خوشهال
میشوم و برایش ارزوی موفقیت و سالمتی میکنم ارزش درست کردن هم دارد فقط کمی ناپایدار است خصوصا با دیسک
 50ولی با لوپ یک متر خوب است و امکانات خوبی هم دارد— ولی اگر ان کیت را خریداری میکنید بدانید بعد  300بار
روشن و خاموش کردن از کار می افتد و دوباره باید پروگرام شود
فلزیاب  12رگوالتور
کیت  12رگوالتوره هم خوب است چون مشکل پروگرام ندارد و خودت میتوانی ان را کمی تغییر بدهی عمق خوبی دارد
ولی پایداری ندارد پایدار کردنش مشکل است  -بیشتر فلزیاب های تولید شده در ایران از همین نقشه استفاده میکنند
و با هزار اسم مختلف وارد بازار میشود
جسارتا چه فلزیابی رو توصیه میکنید که ارزون باشه
از انجایی که بیشتر فلزیاب های موجود در ایران از نوع —-----فلزیاب  12رگوالتور ----است —---من
یک مقاله داخل سایت گذاشتم که روش درست تنظیم و استفاده از این فلزیاب را اموزش میدهد و همینطور در زمینه
گنج یابی هم کمک زیادی میکند حتما مطالعه کنید اسم مقاله —------راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب
ارزان قیمت ؟ -------است بنظر من بهترین فلزیاب برای فارادی که پروگرام کردن بلد هستند فلزیاب فلزجو
است چون ساختن ان ساده تر است  -ولی اگر الکترونیک شما خوب ولی پروگرام کردن بلد نیستید—  12رگوالتور--
 بهتر استاین دوست عزیز زحمت کشید و نقشه فلزیاب  12رگوالتوره را برای من ارسال کرد توجه کنید
در زمینه ساختن فلزیاب کمکی از دست من بر نمی اید چون جواب دادن به سوال های ردیاب حدودا  7ساعت
در روز وقت من را میگیرد -دوم ساخت فلزیاب تخصص میخواهد و کمک به افراد کم تجربه با تلفن بسیار سخت است
به بزرگی خودتان ببخشید
به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
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در باره فیلم تست فلزیاب 6000
سالم .مهندس من خیلی وقته که دستگاهاتونو پیگیری میکنم .تست داخل دفتر رو هم دیدم .کاش مثل دستگاهای وارداتی
یه فیلم توی محیط طبیعی یا تست تو محیط طبیعی صخره ای انجام میدادید .بعد از اینهمه مدت تولید و حسن نییت شما،
نداشتن تست یه مقدار دلسرد کننده هست برای مشتری .من دستگاه ۶۰۰۰رو میخوام ولی با تست توی محیط طبیعی
حتی با قیمت باالتر
دوست عزیز من محیط تست ندارم استان گیالن با استان های دیگر فرق دارد همه جا پر از ادم است زمین یا مال مردم
است یا مال محیط زیست ولی در فکر هستیم با افرادی خودشان زمین مناسب دارند و قابل اعتماد هستند یه کاری
انجام بدهیم و چند فیلم تست تهیه کنیم —--ولی مهم این است که من حسن نیت خودم را ثابت کنم  -پس بجای اینکه
با فیلم و تبلیغ بگویم بیاید از من فلزیاب بخرید — -به شما کمک میکنم تا یک فلزیاب ارزان از شهر خودتان تست و خرید
کنید — ---------------یک مقاله عالی در این زمینه اماده کرده ام خوب مطالعه کنید —— مطاله ان
برای

کسانی

که

دنبال

هستند

گنج

بسیار

مفید

است

——------

.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت

پس الزم نیست از من فلزیاب بخرید فقط از راهنمایی من استفاده کنید میدانم بیشتر افرادی که دنبال گنج هستند واقعا
مشکل دارند این مقاله هم کمک و یادگاری من به همه شما عزیزان-

سوال خرید فلزیاب عمق باال
سالم ببخشید مزاحم شدم میخوای یه دستگاه فلزیاب یا گنج یاب بگیریم تا حداقل عمق شش متر کار کنه شما چه دستگاهی
پیشنهاد میکنید
سالم دوست عزیز حداقل عمق  6متر برای فلز به چه بزرگی اگر منظور شما یک سکه است که هیچ فلزیابی یک سکه را
بیشتر  50سانت نمیگیرد اگر این سکه  1000سال زیر خاک باشد ممکن است یک متر هم بگیرد ولی سکه تازه را بیشتر از
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 50سانت نمیگرید بهتر است قبل خرید فلزیاب این مقاله را مطالعه کنید تا معلومات شما در باره انواع فلزیاب و گنج
..

یابی باالتر رود

.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت

سالم استاد
ببخشید اون فلزیابی که با رادیو جیبی ماشین حساب کار میکنه
ایا کارایی داره؟
بردش چقدره ؟
حقیقتش من هیچ دستگاهی ندارم
راستش پولشو ندارم
متشکرم استاد عزیز
با سالم — قدرت این فلزیاب کم است ولی چون روش ساختن ان ساده است و ممکن است لوازم ان را داشته باشید خوب
است
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یک فلزیاب معمولی دارم چه کار کنم
سالم مهندس جان
عکس دستگاه رو براتون فرستاده بودم قبال...دستگاه من یه ولوم تنظیم داره و یک ولوم کم و زیادی صدا...سه حالت
داره آل متال که حساسیت رو روی کمترین حد میزارم و بعد فلز بهش نزدیک بشه بوق میزنه که البته اندازه فلز خیلی
مهمه...واما تنظیم منوی بعدی که آنالیز گلد هستش...این دقیقا برعکسه...یعنی دستگاه باید یه بوق موتوری مثل صدای
موتور گازی یه سره بزنه...وبعد که طال یا فلز اکسید نشدنی پیدا کرد بوق آن قطع میشه...خدایی ثبات باالیی داره
...مثال یکساعت هم رو حالت آل متال باشه هیچ فرقی نمیکنه...ولی نمیدونم چرا تا بحال هر چی آالرم داده اشتباه بوده
!!!
سیستم اسکن با نرم افزار ویژوال لیزر تری دی هم داره که بحثش جداست..
ازطرفی میبینم دستگاه بدی نیست ثباتش خوبه ولی هر وقت چیزی رو نشون داده اشتباه بوده ...یا واقعا دستگاه به درد
نخوره...یا من خیلی ناشی ام...نظر شما چیه؟
ببخشید که دیواری کوتاه تر از شما پیدا نمیکنیم ...تقصیر خودته مهندس ...زیادی مهربونی

در ضمن مقاله تست فلزیابهای ارزان قیمت رو هم کامل خوندم
با سالم و تشکر -دوست عزیز اگر ثبات خوبی دارد یعنی صدای تک تک ان بعد  30ثانیه تغییر نمیکند پس ثبات خوب
است حاال اگر یک فلز بیست در بیست را با لوپ  50نزدیک یک متر هم میگیره بازم خوبه پس نیازی به خرید فلزیاب
جدید نداری ولی خطا  -همه فلزیاب ها خطا دارند اگر فلز پوسیده و بدرد نخور پیدا کردی این خطا نیست فلزیاب
درست عمل کرده ولی جای شما مناسب نیست — توجه کنید  -گنج تو زمین سبز نمیشود — برای پیدا کردن مکان گنج
باید مطالعه تاریخی و باستان شناسی خوبی داشته باشید و یا بسیار خوش شانس باشید موفق باشید

تبدیل رادیو به فلزیاب
سالم مهندس این رادیو جیبی و ماشین حساب که تو کانال با عنوان فلزیاب گذاشتین از نزدیک بوق میزنه اگه فلز زیر
خاک باشه باز هم بوق میزنه
یعنی تو عمق باشه باز هم صدا میده
قدرت کمی دارد و هرچیزی را که تو هوا بگیرد زیر زمین هم میگیرد — بیشتر برای پیدا کردن فلز در عمق کم موثر
است مثال -دیواره های قبر یا چاله بد نیست

راهنمایی فلزیاب ارزان
سالم درود عزیز مقاله رو میخونم خیلی کمکم کرده یاد بگیرم فقط کمکم کنید من با دو سه میلون چی دسگاهی میتونم
بخرم .میدونم میلها جواب میدن اما از صد نفر یک نفر میتونه جواب بگیره .البته ان شخص باید تمگز و با ذهن باز انجام
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کار با میله بکنه موفق بشه من میدونم ادمهای هستن بدونه دردست کرفتن وسیله یا فلزیاب .با افکار و تفکر میتونن جا گنج
رو پیدا کنن ..من خودمو باور دارم و.وسیله که میخوام بخرم میخوام بیشتر بخاطره این هست من یک قانون و مهیاری در
افکار می اندیشم .و دسگاه خریدن بهانه هست .فقط کمکم میکنه تا خود باویم بیشتر بشه من در افکار میپروانم هرانچه
مرا خوشحال کنه پس به نا امیدی و شکست نمی ترسم .انقدر باید شکست بخورم تا تعجربه کسب کنم .ازشما و همکارن
متشکر مجانی اگاهی و تعجربه میدین .حتا شما انسانید وانچه براره خود دوست دارید براره دیکران هم دوست دارید
..ممنونم

با سالم و تشکر —برایت ارزوی موفقیت و سالمتی میکنم — در باره خرید فلزیاب دوست عزیز در شهر شما یا شهرهای
اطراف -حتما کسی هست که فلزیاب میسازد -هر فلزیابی که دو تا پیچ یا ولوم تنظیم دارد و یکی از انها مثل عکس
داخل مقاله است — -سر ولم مثل گاو صندوق — -درست همان فلزیابی است که من اموزش دادم  — -البته اموزش
ادامه دارد — -پس میتوانید بر طبق مقاله تست و خریداری کنید حتی ممکنه بتوانید با یک و نیم میلیون تومان چنین
فلزیابی را خریداری کنید توجه کنید اسم مهم نیست هر فلزیابی که ولوم تنظیم ان مثل عکس باشه میتوانید خریداری
کنید ولی طبق مقاله تست کن موفق باشید

ایا سنگ قدرت فلزیاب را کم میکند؟
سالم
وقت بخیر
مهندس دستگاه شما،زیر سنگ به ضخامت 2متر رو میزنه؟
یا بهتره بگم زیر سنگ رو هم سنس میکنه؟
در ضمن واسه باالنس باید روی سنگهای اطراف باالنس انجام بشه؟
سالم بله هیچ مانع ای نمیتواند جلو کار فلزیاب های پالسی را بگیرد -خاک -سنگ -ساروج -اب  -و سیمان -
نمیتواند جلو کار فلزیاب پالسی را بگیرد  -منظور من فقط فلزیاب گلکسار نیست حتی اگر یک فلزیاب ارزان قیمت
پالسی خریداری کنید باز هیچ چیز نمیتواند جلوی ان را بگیرد و فلزیاب هر چیزی را که تو هوا بگیرد پشت این موانع هم
میتواند بگیرد — حاال چه چیزی جلو فلزیاب پالسی را میگیرد — یک ورق فلزی اگر یک ورق نازک فلز جلوی دیسک یا
لوپ فلزیاب پالسی باشد و بعد ورق فلز دیگری مثل یک انگشتر فلزیاب پالسی قادر به تشخیص ان نیست  -البته فلزیاب
دیگری هم که بتواند این کار را انجام بدهد وجود ندارد —— فقط فلزاب باید درست تنظیم شود -که در فلزیاب های
گلکسار تنظیم اتوماتیک و هوشمند انجام میشود پس هیچ مشکلی ندارید — در باره باالنس فلزیاب را در حالت دستی
قرار داده و روی یک سنگ مشابه همان سنگ باالنس کنید سپس سنگی را که فکر میکنید مال زیر ان قرار دارد را تست
کنید موفق باشید
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سوال خرید فلزیاب
جناب خسته نباشی برای خرید فلزیاب حضورا امکان داره؟ اموزش عملی کار با فلزیاب و تست دستگاه چیز مهمیه برام.
اطمینان ب خرید غیر حضوری ندارم متاسفانه هرچند پکیج اموزشی همراه داشته باشه.
یه سوال دارم باالنس خاک:
دستگاه باالنس اتوماتیک انجام میده نسبت به خاک .هنگام باالنس به خاک یا زمین متصل است یا نه اگر نه دستگاه
چطور با زمین باالنس میشه ؟؟
با سالم ما فروش حضوری هم داریم و مشکلی با فروش حضوری وجود ندارد -دستگاه با خاک همان منطقه باالنس
میشود  -یعنی اگر کنار رودخانه هستید یا در بیابان فرقی نمیکند دیسک فلزیاب را در فاصله  20سانتی از زمین قرار
میدهید دگمه باالنس را میزنید حدود  45ثانیه دیسک را ثابت و بدون حرکت نگه میدارید تا فلزیاب خاک را شناسایی و
خود را با ان باالنس کند پس از پایان باالنس و تنظیم شما میتوانید از فلزیاب استفاده کنید

دوست عزیز اگر اولین بار است که فلزیاب می خرید بهتر است از یک فلزیاب ارزان شروع کنید با مطالعه این مقاله
میتوانید یک فلزیاب ارزان و مناسب از شهر خودتان خریداری کنید و پس از چند سال تمرین و کاوش زمانی که تجربه
شما زیاد تر شده و حس کردید الزم است فلزیاب بهتر و گران تری تهیه کنید اقدام به خرید فلزیاب جدید بکنید

.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
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سوال انتخاب و خرید فلزیاب
سوال:
سالم  .چند وقت پیش در مورد دستگاه فلزیاب باهاتون صحبت کردم که از شما مشاوره خوبی گرفتم  .حاال مسعله بعدی
این که به چیزی که خاستم تا حدودی رسیدم اما نیاز به یه کارشناس حرفه ای در مورد بعضی چیزها دارم که من رو
راهنمای کنه فرد قابل اطمینانی باشه با تشکر
اگر کارشناس عالئم نیاز داری از کتاب های رایگان داخل سایت استفاده کنید بهتر است اسرار خود را پیش خودتان نگه
دارید
و خودتان کار شناس خودتان باشید
سوال:
کدوم دستگاه هست که میتونه عکس برداری کنه و خطای کمتری داشته باشه
دستگاهی که عکس برداری کند و داخل زمین را نشان بدهد تا شما با خیال راحت حفاری کنی وجود ندارد هرکه میگه
هست یا اطالعات کمی داره یا یک فروشنده کاله بردار است مقاله فلزیاب های تصویری و ماهواره ای را مطالعه کنید
سوال:
درست ولی بعضی از شرکت ها ادعای این رو کردن که دستگاه های پر قدرتی دارند که قادر به عکس برداری در عمق
زیاد هستن
تو کانال دیدم نوشته بودید فروش دستگاه های دست ساز .آیا جواب میدن دیگه پول زیادی صرف دستگاهای ملیونی
نکنیم  .چقیمتشون چقدر .عمق .یا شعاع زن هستن
دوست عزیز برای شعاع زن یا ردیاب مقاله و مطلب به اندازه کافی گذاشتم مطالعه کن تا سرت کاله نره  -فقط همین
را میگویم خودم هیچوقت ردیاب یا شعاع زن نمیخرم — دلیل کامل تو مقاالت هست-----مقاله فلزیاب تصویری را
مطالعه کن بهترین مدل ها توضیح داده شده — -در باره فلزیاب فلزیاب ما کپی از روی بهترین مدل های فلزیاب در
جهان است با امکانات باال و مفید — -ولی اگر به من اطمینان ندارید بهترین مدل لورنز المان است —من برای فروش
ندارم البته از انجایی که فکر میکنم تجربه شما کم است بهتر است مقاله م ا را در باره — تست و خرید فلزیاب ارزان —
درست و دقیق مطالعه کنید کاتالوگ فلزیاب ما هم مطالعه کنید تا معلومات شما زیاد تر شود بعد با دقت از یک فلزیاب
ارزان قیمت شروع کنید — فلزیاب ارزان قیمت مثل فلزیاب حرفه ای نیست کار با ان به حوصله و دقت زیادی نیاز دارد
پس از ده دقیق ممکن است حسابی خسته و کالفه شوید — ولی قدرت ان ممکن است عالی باشد — ولی با یک فلزیاب
حرفه ای با خستگی بسیار کمتر به مدت طوالنی تری میتوانید کار بکنید
من فلزیاب ارزان قیمت برای فروش ندارم پس میتوانید اطمینان داشته باشید این مقاله برای تبلیغ و فروش فلزیاب
نیست
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سوال:
درست  .حاال شما کدوم دستگاه رو به من توصیه میکنین که استفاده کنم دستگاهی که خودتون تولید میکنید و با دستگاه
های مشابه بتون هم سطح باشه مثل دستگاه لورنز ساخت آلمان نمونه که شما تولید کردین چه خصوصیاتی داره و قیمتش
چنده
در باره دستگاه ما اول کاتالوگ ها را دقیق مطالعه کنید جوری مطالعه کنید که انگار فلزیاب را خریده اید چرا چون
مطالب اموزشی زیادی داخلش هست که دانستن ان برایتان مفید است — هم با مکانات و روش کار این فلزیاب اشنا
میشوید و هم با اپراتوری ان
سپس مقاله فلزیاب ارزان را هم دقیق مطالعه کنید و یک نگاه به جیب خودتان و به تجربه خودتان بکنید -اگر اولین
بار است که فلزیاب میخرید و تجربه الزم را ندارید ممکن است پس از چند ماه از رفتن دنبال گنج خسته شوید و فلزیالب
را کنار بگذارید پس فکر نکنید با یک فلزیاب گران همین فردا مال پیدا میکنید با استفاده از مقاله تست و انتخاب فلزیاب
ارزان قیمت یک فلزیاب ارزان خریداری و تجربه خودتان را افزایش و شانس خودتان و هم — خودتان — را تست کنید
بیینید واقعا این کاره هستید یا نه —---اگر چندین سال تجربه دارید و با چندین فلزیاب مختلف کار کرده اید و پول
کافی هم دارید خرید فلزیاب ارزان شما را راضی نمیکند پس یا فلزیاب گلکسار را بخرید و یا اگر هزینه باالتر برایتان
مشکلی ایجاد نمیکند لورنز را خریداری کنید  -مزایای فلزیاب گلکسار نسبت لورنز  -قیمت بسیار پایین تر — گارانتی
 اموزش  -هرگاه سوالی داشته باشید و یا به مشکلی برخورد کنید کسی هست که جواب سوال های شما را بدهد ومشکل شما را حل کند از ان گذشته فلزیاب گلکسار امکانات مفیدی دارد که برخی از انها حتی تو لورنز Aهم وجود
ندارد = موفق باشید

تنظیم فلزیاب دستی
سالم شب بخیر خوبید عزیز .سوال دارم مقالعه شما را هر دوروز میخونم وممنونم شما با راهنمای به ادمهای خوب .فرصتها
میبخشید من از طرف خودم و دوستان گرو از شما قدر دانی میکنم زنده باشید و سالمتی بر شما ارزو میکنم .
عزیز من اگر دستگاه دست ساز را تنظیم ثبات را رو تک تک بزارم .و جستجور رو انجام بدم اگر زرات خاک بزنه من باید
جیکار کنم زرات خاک را اضالن نزنه چیکار کنم ...میخ یا داس یا فلز بزرک بزنه باید درش بیارم دوباره دسگاه بزنم
.میدونم ولی زرات خاک منو گول نزنه من قبال دسگاه داشتم بوق داداشتم میکندم هیچی نبود .
رو تک تک تنظیم زرات خاک نمیگیره و اگر زمین الوده باشه تنظیم همان تک تک بمانه عزیز
من قبال وسیله داشتم چون فروشنده بهم هیچی نکفته بود فقط کفته بود روشن کردی بزن باالنس و باالنس تمام شد
.جستجو میکردم با لوپ پنجا سانتی بهم یاد داده بود وقتی لوپ به هدف فلز یا بار برخورد کنه خانها تا اخر پر میشه .من
دونباله جای بودم که خانها در نمایش صفه پر میشد میکندم .االن مقاله شما رو خوندم برا م سوال شد .چه اشتبای و
خطا راهنمای کرد منو فروشنده .وسیله من دیپ فایندر بود ایرانی جاهای بهم بوق کم میدا د یا نصف خانها با بوق پر
میشد من میکفتم حتما زرات هست این بود اشتبا من االن فهمیدم وای برمن

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

با سالم البته هنوز تنظیم با النس را یاد ندادم با تنظیم درست باالنس خطا کمتر میشود ولی با این حال باز هم فلزیاب
جاهایی بوق میزند که چیزی انجا نیست دلیل ان این است که یک فلز پوسیده شده زیر خاک بوده که با جابجا کردن
خاک دیگر نه فلز را میبینید و نه فلزیاب چیزی را نشان میدهد— به این میگویند خطای فلزیاب نصبت به فلز پوسیده
شده یا رگه معدنی حتی فلزیاب لورنز هم این مشکل را دارد ولی فلزیاب هایی هستند که خطای بیشتری دارند مثل —
والت  -کرت  -مینلب که به برخی از سنگ ها و ریشه ها حساس هستند و خطای بیشتری دارند

-البته فلزیابی که

مدار استاندارد ی نداره و تنظیم ان هم مشکل داره خطای بیشتری هم دارد

سوال اپراتوری 6000
سالم مهندس رضایی،ایا وقتی گین دستگاه رو مثال روی پنج میزاریم ایا نسبت به گین هشت عمق دستگاه کمتر میشه یا که
نه؟
سوال بعدی،ایا با لوپ پنجاه میشه به طور عمودی برای بدست اوردن حجم و عمق فلز استفاده کرد یا که فقط با لوپ سی
وپنج میشه اینکارو کرد
سالم —— وقتی گین روی  5قرار دارد قدرت عمق زنی فلزیاب کاهش پیدا میکند مثال اگر با گین  8وسیله ای را یک
متر میگیرد با گین  5حدود  80سانت میگیرد — ---با هر دو لوپ و دیسک  50و  35هم میتوانید بصورت عمودی یا
بشکل چرخ دوچرخه استفاده کنید اگر فلز زیر خاک را گرفتند یعنی فلز در عمق کمی زیر قرار دارد بسته به بزرگی
فلز حداکثر در عمق 70سانت برای فلزات کوچک  20سانت زیر خاک قرار دارد  -این کار زمانی مفید است که
چندین فلز گوچک نزدیک هم زیر زمین قرار دارد با این روش جای تک تک انها پیدا میشود  -فقط مراظب باشید دو
طرف مرکز دایره دیسک که بسمت چپ و راست قرار میگیر د وسیله فلزی نباشد موفق باشید

خرید فلزیاب  6000گاکسار
دستگاه خودتون اگه برای خرید بیاییم خدمت شما با تست تحویل میدید؟
بله تست داخل دفتر
— —------------------------سوال

یعنی امکان تست در فضای باز نیست؟
مهندس جان...اینقدر تو این کار اذیت شدم و سختی کشیدم ...بهم حق بده که محتاط باشم و از ته توی یه قضیه سر در
بیارم...ولی خدایی با توجه به دستگاه شما وامکاناتی که داره ...مورد خوبیه
با سالم حق با شما است تو بازار فلزیاب کاله برداری زیاد است و من نگرانی شما را درک میکنم میتوانید برای شروع
مقاله مرا تو سایت مطالعه و یک فلزیاب ارزان از شهر خودتان خریداری کنید و پس از چند سال بدست اوردن تجربه -
اگر دوست داشتید یک فلزیاب گران تر بخرید بازم مجبور نیستید از ما خریداری کنید فلزیاب ارزان را از شهر خودتان
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خریداری کنید ما فلزیاب ارزان نداریم — بجای فلزیاب ما میتوانید فلزیاب لورنز را خریداری کنید که المانی است و
درست مثل گلکسار است البته تو امکانات با هم کمی فرق داره ولی اپراتوری بیشتر یکی است  -لورنز هم برای فروش
نداریم  -پس از هر کسی که به ان اعتماد دارید میتوانید خریداری کنید  -فقط مراقب باشید لورنز تقلی تو بازار بسیار
زیاد است و دست دوم ان معموال تقلبی است—-از انجایی که در این مشاوره هیچ سود مالی به من نمیرسد و من هیچ
چیزی به شما نمیفروشم پس میتوانید به نظرات و مشاوره من اعتماد کنید  -با ارزوی موفقیت برای شما — بنظر من
دوستی بهترین نعمت است

سوال فلزیاب و الودگی زمین
فلزیابی که تو چاه بشه کار کرد هم هست؟؟؟
و شنیدم فلز یابها تو منطقه شهری به علت وجود الودگی های زیاد درست جواب نمیدن
بله هر جایی که تکه های فلز زیاد است مثل میخ و سر نوشابه زیر و روی خاک ریخته شده — مناطق جنگی که پر از
پوکه فشنگ و تکه های خمپاره و غیره است  -حتما باید منطقه را پاکسازی کنید یعنی هر فلزی که تو خاک است را
خارج کنید بعد ببینید توی خاک چیز دیگری هست یا نه — بعضی از فلزیاب ها امکاناتی دارند که میتوانند اهن را
حذف کنند یعنی روی اهن بوق نمی زنند — توجه کنید که استفاده از این حالت مفید نیست —-چرا؟ — ---اگر
میخی ده سانت زیر خاک باشد و درست زیر میخ در عمق یک متری یک کاسه طال باشد سیگنالی که از میخ به فلزیاب
می رسد بسیار زیاد است و فلزیاب نمیتواند کاسه را تشخیص — -دهد پس با استفاده از سیستم جدا کننده اهن شما از
فلزیاب هیچ سیگنالی دریافت نمیکنید و خیلی راحت از روی مال رد میشوید گاهی یک تکه فلز بی ارزش مانند نعل را
به عنوان نشانه باالی مال قرار میدادند یعنی مال در عمق دو متری زیر خاک قرار دارد ولی ده سانت زیر خاک درست
باالی مال یک نعل قرار دارد پس توجه به تفکیک فلزیاب یا حذف اهن ممکن است جلوی حفاری بیهوده را بگیرد ولی
گاهی شانس شما را برای پیدا کردن مال کم میکنند

در باره کار داخل چاه بله فلزیاب هست و فلزیاب  ECR6000گلکسار

بخوبی داخل چاه و اتاق ها و تونل های زیر

زمینی کار میکند
جستجو داخل خاک خارج شده از چاله با 6000
سالم مهندس،وقتی میخام از لوپ پنجاه به شکل عمودی یا چرخ استفاده کنم باید قبلش لوپ رو عمودی رو زمین البته دو
متر اونورتر باالنس کنم یا مهم نیست
بله درست است باید دورتر از مکان مشکوک دیسک به حالت چرخ دوچرخه و لبه دیسک چسبیده به زمین باالنس کنی
و فلزیاب حالت دستی بهتر است — و با لبه دیسک الی خاک ها ی خارج از چاله جستجو کنی چون وقتی فلز قدیمی از
زیر خاک خارج میشود دیگر گازی ندارد و قدرت فلزیاب برای پیدا کردنش کم میشود و اگر فلز کوچک باشد با این
روش راحت تر پیدا میشود
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سوال در باره دیسک  45و 55
باسالم .کار با دیسک  45راحتتر است یا  55و تفاوت انها چیست استاد.باتشکر
چقدرتفاوت عمقشون هست و در باره دیسک فلزیاب  6000هم توضیح دهید
فرق قدرت عمق زنی بین دیسک  45و  55زیاد نیست شاید ده الی بیست سانت ولی دیسک بزرگتر یعنی دیسک سنگین
تر پس شما زود خسته میشوید و دست از کار میکشید هر چه دیسک سنگین تر باشد دست شما بیشتر می لرزد و دیسک
باال و پایین میرود و فلزیاب سیگنال خطا ایجاد میکند و شما را کالفه میکند از ان گذشته در ایران جستجوی گنج غیر
قانونی است پس حمل دیسک بزرگ مساوی است با گرفتار شدن
در باره فلزیاب گلکسار  6000یک دیسک  35فابریک دارد که کوچک است و یک لوپ تا شو که به  50و  90تبدیل
میشود این لوپ ها
مثل دیسک به دسته فلزیاب وصل میشود در واقع شما یک دیسک  50و یک دیسک  90تا شو دارید ایراد این دیسک ها این
است که زیبا نیستند ولی بسیار سبک هستند پس کار با ان راحت تر است و حمل و نقل ان هم ان راحت است -اگر
قطعات ان را از هم باز کنید و تو دست تان بگیرید هیچ ماموری به شما گیر نمیدهد

خرید فلزیاب و مشکل مالی
من دنبال یک فلز یاب قیمت پایین هستم وخیلی هم از فلز یاب شما خوشم اومده چون واقعیت این است که احساس میکنم
ادم صادقی هستین این چن وقت که مقاالت شمارو خوندم کاش یک راهی هم بود برای کسانی که قدرت مالی کمتری
دارند

دوست عزیز برای کسانی که از نظر مالی مشکل دارند بهترین کار کاسبی است اگر بخش سوال را مطالعه کنی بار ها
گفتم و خیلی ها را از خرید فلزیاب منصرف کردم با اینکه پول تهیه کرده بودند یا وام گرفته بودند که از من فلزیاب
بخرند
دوست من یا نخر یا اگر خیلی اسرار داری مقاله راهنمای گنج و تست فلزیاب ارزان را مطالعه کن و یک فلزیاب ارزان
تهیه کن حدود یک تا دو تومان نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی بین یک تا ده میلیون تومان اگر فلزیاب بخری همه
مثل هم هستند داخل انها مثل هم است بجر----مال من —— پس یه فلزیاب یک تا حد اکثر دو تومانی بگیر و وقت
بیکاری سر گرم شو
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سوال برای خرید فلزیاب:
جناب .جسارت نباشه حرفام🌹.
من دوتا نقطه دارم
حاال خواهش بنده از شما .
اول
من یه دستگاهی که ضمانتشو میکنین که واقعا دستگاهه .
میخوام .
خواسته بعدیم تصاویره نقطمو میدم بهتون نیاز به کارشناسیه شما دارم .
شما اخرین نفری هستین که من باید از بین همکاراتون میرزایی ,ذاکانی و چند نفر دیگه که هر کدرم مدعی تو
کارشناسی و محصول واسه فروختن دارن چون صحبت کردم و برام کارشناسی کردن و دستگاه به بنده معرفی کردن و
همشون یه مدل دستگاهرو داشتن فقط به قوله معروف یکم.وزک دوزکش فرق داشت به علته بیشتر فروختنه محصولشون
که البته تو دنیایه بیزنس ایده و خالقیت به حساب میاد و خیلیم خوبه تو تجارت ,
در کل شما فرق دارین چون روشه کارتون یا همون بیزنستون با الباقی همکاراتون متفاوت هستش و واسه من شما بهترین
هستین .و خیلی ممنون میشم از اینکه واسم قبوله زحمت کنین و کمکم کنین 🌹🌹🌹((((من نه پول دارم نه بی پول
.من نه پادشاه هستم نه گدا  ,من هستم ولی نیستم .من هستم از همه کس به خدا نزدیکتر ((.کال هر چه گفتم ️☝ از
خودم نگفتم از احساسه مغزم گفتم 🌹😊
حاال اگه واسه شما مغدور هستش تا من اول تصاویر واستون بفرستم بعداز کارشناسیتون مامله دستگاهرو انجام بدیم.
در کل بازم.عذر خواهم🌹️☝امیدوارم تونسته باشم منظوره کلی حرفامو با رعایت کردنه ادب خدمتون رسونده باشم.
خیلی مردی🌹🌹
با سالم و تشکر فراوان شما عزیز و اقا هستید — دوست داری عکس بفرست ولی قبال بارها گفتم از روی عکس فقط
میشه گفت منطقه باستانی است یا نه مگر انکه در کتاب تاریخی صحبت از شهر -قلعه  -خانه  -و یا قبر پادشاه -فرد و
یا دزد ثروتمندی صحبت شده باشه که گم شده و کسی جای ان را نمیداند وقت میدانند که در منطقه شما است مثال یک
خان در منطقه شمال ایران شهر — ---و اطراف روستای — ---وجود دارد که مربوط به منطقه شما است و حاال
شما اثاری پیدا کرده اید که ممکن است مربوط به این مکان باشد پس باید اثار را با کتاب های تاریخی و باستان شناسی
مقایسه کنید  -استفاده ار کارشناس کمک زیادی به شما نمیکند و حتی ممکن است برای شما مشکالتی ایجاد کند ——
چرا ؟ — ---اول تا دلت بخواهد کارشناس تقلبی داریم ایران مکانی شگفت انگیز است حتی دانشمند و مخترع
تقلبی هم داریم ادم تقلبی هم داریم پس پیدا کردن کارشناس و باستان شناس واقعی و عاشق کار مشکل است حتی تو
سازمان میراث فرهنگی چون فرد رفته دانشگاه زورکی یک مدرکی گرفته — به افراد عالقه مند به تاریخ و باستان
شناسی که واقعا تجربه دارند و دانشگاه رفتند و استاد واقعی هستند توهین نمیکنم انها خودشان میدانند چنین افرادی
چقدر کم هستند — تازه با ارسال عکس تو شبکه های اینترنت ممکنه مشکالتی برای شما پیش بیاید — اگر عالئم مکان
شما واقعا مال چنین مکان جالب و گم شده ای باشد و یک کارشناس واقعی ان را ببیند ممکن است خودش برای یافت
مکان اقدام کند و سرتان کاله برود پس در کل یا باید با یک فرد خبره استاد و ادم درست کار همکار و شریک باشی و یا
خودت کارشناس باشی و یا با یک فلزیاب خوب شانس خودت را امتحان کنی  -خوب پیدا کرد شریک مناسب مشکل
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است — اینکه خودت کار شناس خودت باشی سخت است و زمان یا وقت زیادی الزم دارد ولی غیر ممکن نیست انواع
کتاب برای دانلود رایگان تو سایت هست — ولی از همه راحت تر بارها گفتم با یک فلزیاب خوب یا حتی متوسط شانس
خودت را امتحان کن و  50الی  100متر اطراف عالئم و نشانه ها را با فلزیاب جستجو کن  -برای این کار فلزیابی که
ثبات خوبی داشته باشه روی دیواره کوه  -دیوار قلعه  -داخل چاله  -و اتاق های زیر زمینی مشکلی نداشته باشه و
خطای کمی هم داشته باشه داخل اب و برف هم کار کنه و بتواند ده ساعت هم بدون کاهش عمق در شرایط مختلف کار
کند بسیار مفید است و فلزیاب گلکسار همه این امکانات را دارد — ولی ممکن است چیزی انجا نباشد مثال مکان بسیار
باستانی و عالی است ولی حدود هزار سال پیش دزد ها به ان ها حمله کرده باشند  -همه کشته و مال انها را برده باشند
و حاال شما خرابه بجا مانده را پیدا کردی معلوم است که مالی پیدا نمیکنید هیچ کارشناسی و یا هیچ فلزیابی هم نمیتواند
مالی را در انجا پیدا کند برای همین میگویم فلزیاب ما عالی است و امکانات بسیاری دارد ولی گنج نمی سازد در کل
بهترین کار این است اول باال بردن معلومات اپراتوری یعنی روش درست کار با فلزیابی که دارید  -در این زمینه مطالعه
کاتالوگ فلزیاب گلکسار  ECR6000کمک زیادی به شما میکند  -و بعد برسی منطقه با فلزیاب و ببینید شانس با شما یار
است یا نه  -در واقع برای بیشتر افراد ی که دنبال گنج هستند پیدا کردن گنج مثل خرید بسته های شانسی است مدت ها
جستجو میکنید تا مکان مناسبی را پیدا کنید سپس با فلزیاب ساعت ها انجا جستجو

سالم
سوال
پس همه این دستگاهها که یه پیچ ولوم دارن همگی شبیه هم هستن از نظر مدار
فقط شکلشون فرق داره درسته
بله همه یکی هستند داخل انها یکی است کار انها هم یکی است
با مطالعه مقاله
—---------
راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
——------------
کار با همه انها را یاد میگیری

اموزش ساختن فلزیاب در سایت
مشغول تحقیق در باره قدرت فلزیاب جرمن پالس رگوالتور ۱۲داخل نت بودم همه چیز خوب و دقیق به نظر میرسید تا
اینکه یک لحظه تصمیم گرفتم با سایفون به قسمت محرمانه مراجعه کنم که متاسفانه بر خالف صحبتهای ازاد داخل نت
متوجه شدم که دوستان و استادان الکترونیک که طریقه ساخت و مونتاژ جرمن پالس را اموزش میدادند گفته شده که
نقشه اصلی مدارات این فلزیاب که ساخت خود کشور المان هست هر گز در دسترس ایشان نبوده و این فقط تصورات
چشمی از ظاهر مدار اصلی بوده است باتوجه به سن و سال و تجربه شما و اینکه بیشتر عمر خود را در گرداب فلزیابهای
مختلف سپری کرده اید تقاضای عاجزانه ای دارم که اگر اطالعات یا سایتی مبنی بر مدار اصلی و اورجینال سابق این
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فلزیاب را در اختیار دارید یا اگر برای استاد اقای رضایی مقدور بود و امکانش هست زحمتی به زحماتتان اضاف کنم
اگر مقدور هست و مکانی از سایتهای خارجی در اختیار دارید که بتوان مدار اصل را دانلود کرد من را از لطف خود
بهره مند و زحمت این بزرگ زحمت را بکشید ممنون شما هستم .پیدا کردن اینچنین مداری برای شما یقینا یک کلیک بر
ادرس دقیق هست ولی برای بنده ۶۰سال تجربیات شما نیاز هست ارادتمند شما استاد گرامی آقای رضایی -----،
-------هستم از شیرازبا سالم عزیز من نمیدانم این اطالعات را کجا بدست اوردید و تا چه حد درست است ولی مدار جرمن پالس تا جایی
که میدانم یک کیت اموزشی خارجی بود و در دسترس همه وقتی وارد ایران شد مورد استقبال فراوانی قرار گرفت و هر
کسی ان را با یک نام تولید کرد و اسم  ICهای ان را هم پاک کردند و به نام طرحی و تولید خودشان فروختند حاال
ممکنه نقشه داخل اینترنت ایراد ها و مشکالتی هم داشته باشه یعنی از روی عمد تغییراتی داده باشند که کسی نتونه
بسازه — -البته شاید نه حتما — -ولی برای اینکه من مدار را برسی کنم و تایید کنم باید یک هفته دقیق ان را برسی
کنم و پس از تایید هم هر کسی تو ساختن ان مشکل داشته باشه از من انتظار کمک داره و حق هم داره چون من تایید
کردم و از انجایی که مقاالت اموزشی سایت ما فعال در حد افرادی است که اشنایی با الکترونیک و برق ندارند و از
طرفی سایت های زیادی هم هستند که این کار ها را انجام میدهند و من یک نفر هم نمی توانم جواب گوی این همه
دوستان باشم و االن تا امدم و تلگرام را باز کردم  25سوال دارم که باید جواب بدهم و از طرفی اماده کردن مقاالتی که
در ایران وجود ندارد و فکر میکنم که نیاز همه است و هم رسیدگی به تولید و فروش فلزیاب گلکسار مدل  6000و از
طرفی ادامه طراحی مدل  7000میبینید که امکان اضافه کردن مسئولیت بیشتر برایم امکان ندارد فقط بگویم این
فلزیاب قدرتمند است ولی پایدار نیست و پایدار کردن ان مشکل است

برای پیدا کردن گنج چه کار کنم؟
مهندس باور کنیدکه همهشونو خوندم ولی وقتی نمیخوام در قسمت ردیاب فرکانسی زمان وهزینه بگذارم .پس چه
باید کرد اما کاری که شما میکنید کار بزرگیه .وچه کسی بفهمه ونفهمه کسی که دراین کارتجرب داره و زخم خورده
اهمیت کار شما رو درک میکنه  .وزمان تعیین کننده ارزش کاریه شماست
سوال من اینجاست که فکرمو بسیار مشغول کرده زمانی که فلز یاب هایی که استفاده میکنیم عمق نفوذش کمه بعد
خطاهم داره  -1ایا واقعا میشه موفق شد ؟ واگر بله چه چیزهایی الزمه که نقاط ضعفشونو بپوشونیم  -2آیا کسانی که
موفق شدند با همین وسایل موفق شدند؟
با سالم دوست عزیز کسی که عجله داره موفق نمیشود مثال اگر کسی با عجله و با سرعت رانندگی کند که زود تر به
مقصد برسد هر چه سرعت و عجله بیشتر باشد زود تر و بد تر تصادف میکند و به مقصد نمی رسد  ---افرادی هستند که
با ردیاب همین دو تا میله خالی بار ها مال در اورده اند — ولی مهارت این کار را یک روزه بدست نیاورده اند— شما
حتما پزشک جراح موفق را دیده اید که درامد خوبی دارد ولی این فرد یک شبه پزشک نشده است شاید حدود  25سال و
شاید هم بیشتر تحصیل کرده — و حاال با فلزیاب فلزیاب هم خطا دارد دستگاهی که هیچ خطایی نداشته باشد وجود
ندارد — شما برای پیدا کردن کنج به چند رشته از علم و دانش نیاز داری تا خطای فلزیاب را جبران کنی —اول تاریخ
تاریخ واقعی و دقیق مطالعه صفر نامه ها ی بازر گانان خارجی که به ایران صفر کرده اند و غیره  -دوم دانش شناسایی

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

مکان شخص فلزیاب برمیدارد و تو ذباله دانی دنبال گنج میگردد و دائم قوطی حلبی از زیر خاک در می اورد بعد
میگوید این فلزیاب اشغال است این فلزیاب جواب نمیدهد یا به حرف یک مال یا داستان ها و خواب های دروغ کسی
دنبال گنج میرود —خوب عزیز اینطوری نتیجه نمیگیرید — اگر بدست اوردن ان دانش و اطاعاتی که میگویم الزم است
برای شما مشکل و زمان بر است — یک راه ساده هم هست اول جایی برو که کسی نرفته و هفاری نکرده  -بعضی
عزیزان وقتی چند تا سوراخ جایی میبینند فورا فکر میکنند اینجا گنج و دفینه سبز میشه فورا همان جا میروند دنبال گنج
و چیزی پیدا نمیکنند و میگویند این فلزیاب جواب نمیدهد انگار دستگاه به زور باید گنج بسازد  -عزیزان ممکنهفلزیاب کسی خطا داشته باشد و یا اشتباه کرده باشد و زمین را چند جا سوراخ کرده حتما که انجا مال نیست — دوم
فرض کنیم انجا مالی هم بوده اگر شما در مکانی مال کوچکی پیدا کنید دیگر دنبال مال دیگر نمیگردید یعنی باقی مال را
برای دیگران میگذارید ؟ معلوم است که نه اگر شما یک سکه پیدا کنید هزار متر اطراف را دنبال یک چیز دیگر میگردید و
اگر چیزی باشد پیدا میکند — پس اگر در مکانی گنج هم پیدا شده باشد  -دیگر هیچ گنج دوباره انجا سبز نمیشود ممکن
است یک مالی وجود داشته باشد که کسی نتوانسته ان را پیدا کند چون انجا را با فلزیاب جستجو نکرده ولی امکانش کم
است  -پس جایی بروید که عالئم باستانی نشان از زندگی انسان در گذشته دور در ان مکان را تایید کند — و کسی قبال
انجا کار نکرده باشد —دنبال کارشناس و ترجمه هم نباشید چون فایده چندانی نمیکند  -به ردیاب هم اعتماد نکنید
چون نه شما اپراتور ان هستید و پیدا کردن اپراتور واقعی ردیاب هم بسیار سخت است  -فقط با یک فلزیاب خوب شانس
خود را امتحان کنید  -به همین راحتی — ممکنه بپرسید اگر چنین مکانی و یا دانشی نداشتیم چه کنیم ؟ خیلی راحت
وقت و پول خود را صرف کار و کاسبی کنید باور کنید اگر ان جور که شب روز با تالش زیاد زمین میکنید کشاورزی
کنید و یا هر کار دیگر بعد چند سال حتما پولدار میشوید
در ایران هیچ فروشنده فلزیابی این جور برادرانه شما راهنمایی نمیکند — اول دانش — مطالعه — بعد کار — کار
شما مثل این است اول چاقوی جراحی بر می داری و دل و روده بیمار را در می اوری بعد می پرسی حاال چه کار کنم ؟
من هم میگویم باید بری دانشگاه  20سال پزشکی بخونی  -میپرسی پس این بیمار بی نوا چی به سرش میاد ؟ میگم
هیچی بیمار را خدا بیامورزه رفت 😋😋😋😋😋😀😱😂😭😭

مهندس واقعا راهنماییتون ارزنده و غیر قابله ارزش گذاریه .شما رو باید به چشم یک معلم وراهنما باید دید  .از سواالت
ساده و تکراری عذر خواهی میکنم .
شما هر فلزیابی که داری بد یا خوب باید کامال در کار با ان مهارت الزم را بدست بیاوری — با محاسن و معایب ان کامال
اشنا بشی  -بدانی کجا خطا داره و کجا خوب کار میکنه  -کجا میتونی از ان استفاده کنی کجا نمیتونی  -در کل
اپراتوری با فلزیاب خودت را خوب بدانی وگرنه از روگنج رد میشی و پشت سرت یکی دیگر ان را پیدا میکنه بسیار با
حوصله باشی — و از حفاری نترسی  -کسانی که میگویند تا اطمینان صد در صد نداشته باشم مال بزرگی زیر خاک
است دست به بیل نمیزنم هیچ وقت هیچ چیری پیدا نمیکنند
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سوال
عمق فلزیاب –
شما هر فلزیاب که داری بد یا خوب باید کامال در کار با ان مهارت الزم را بدست بیاوری — با محاسن و معایب ان کامال
اشنا بشی  -بدانی کجا خطا داره و کجا خوب کار میکنه  -کجا میتونی از ان استفاده کنی کجا نمیتونی  -در کل
اپراتوری با فلزیاب خودت را خوب بدانی وگرنه از روگنج رد میشی و پشت سرت یکی دیگر ان را پیدا میکنه بسیار با
حوصله باشی — و از حفاری نترسی  -کسانی که میگویند تا اطمینان صد در صد نداشته باشم مال بزرگی زیر خاک
است دست به بیل نمیزنم هیچ وقت هیچ چیری پیدا نمیکنند
کامال درسته ولی اگر عمقش از محدوده فلز یاب پایین تر باشه چه باید کرد؟؟ این مهمترین مسئله من در این نوع
فلزیابهاست
آیا تکنیک خاصی برای فهمیدنش وجود داره
با سالم اگر عمق فلز بیشتر از محدوده فلزیاب باشه دیگر کاریش نمیشه کرد یا باید فلزیاب قویتر ی پیدا کنی اگر باشد یا
اینکه اگر از مکان اطمینان داری چند متر خاک برداری و دوباره با فلزیاب تست کنی

جای خوب برای کنج دارم خیلی جا دارم استاد کسی سراغ ندارید بیاد اینجا من دفینه با شکل انسان دارم سنگ قورباغه
و سنگ سرباز هخامنشی یه چیزایی هس نمیتونم اینجا بنویسم
نه من کسی را معرفی نمیکنم
استاد من امنیت کامل شما رو ضمانت میکنم
نه عزیز من دنبال گنج نیستم خدا را شکر به اندازه خودم دارم
سوال —----
پس من چیکار کنم
دوست عزیز یک نفر کم دو نفر زیاد است یا از فکرش بیا بیرون -یا یک ردیاب بساز رایگان است اطالعات ارسال کردم
یا فلزیاب ارزان بخر اموزش تو سایت هست

خرید فلزیاب ارزان تر
سالم مهندس
من یه پالسی دست ساز میخوام بخرم
و  ecr6000رو ترجیح میدم برای خرید
فقط مشکل مالی دآرم یعنی پولم کمه تا حاال  5میلیون میتونم پرداخت کنم
میشه راهنمایی بفرمایید
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با سالم دوست عزیز قیمت  6000با  9میلیون است که فعال برای دو ماه با تخفیف  8میلیون است برای حل مشکل شما
شاید بتوانم کاری کنم تا بخشی را چند ماه بعد پرداخت کنید البته باید مبلغ بیشتری را فراهم کنید ولی بهترین کار
برای شما خرید یک فلزیاب ارزان حدود یک تا دو میلیون است — چرا ؟ چون وقتی شما برای خرید فلزیاب دچار
فشار مالی میشوید — این فشار مالی باعث میشود برای جبران این فشار مالی هر چه زود تر دست به کار شوید و دنبال
گنج بروید — این موضوع باعث میشود تا از اموزش و تمرین الزم استفاده نکنید پس شانس شما کم میشود یعنی بدلیل
نداشتن مهارت کافی ممکن است از رو یا کنار مال رد شوید ولی ان را پیدا نکنید — از طرفی مشکالت مالی باعث
میشود تا با افراد نادرست
همکار شوید و به مکان های خطر ناک بروید و برای خودتان درد سر درست کنید
پس بهتر ه مقاله فلزیاب ارزان را توی سایت مطالعه و یک فلزیاب ارزان خریداری کنید و تمام پس انداز خود را برای
اینکار صرف نکنید

ایا فلزیاب من خوب است
با لوپ  ۴۵در ۴۵
فلز  ۵۰در  ۵۰رو در فاصله حدود یک متری و مس باقلع که سینی قدیمیه در ابعاد  ۷۰ ۷۰رو کمتر یک متر میزنه حساسیت
به اهن بیشتر داره تا مس و ناپایداری هم زیاد داره یه راهنمایی بکنین اصال میشه با این کاری کرد
دستگاه رو که روشن کنی تست های اول رو ارتفاع بهتری میزنه و بعد دفعات بعدی ارتفاع کمتر میشه
دستگاه ایرانیه
دوست عزیز قدرتش خیلی کم است و ناپایدار هم هست — با بزرگتر کردن لوپ به اندازه یک متری میتوانی قدرت را
باال ببری اگر ثبات ان خارج از شهر کمتر از  15ثانیه است کار با ان سخت و اگر حدود  5ثانیه است دیگر قابل استفاده
نیست این مقاله را مطالعه کن
مقاله های جدید سایت گلکسار
www.galexar.com
www.Galexar1.com
توجه :مقاالت جدید اموزشی فقط داخل سایت قرار دارد
راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت ؟
.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
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مطالعه این مقاله را از دست ندهید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت

حرکت سریع با فلزیاب  6000گلکسار
یه سوال در مورد فلزیابتون دارم
من زمینهایی رو برای کاوش در نظر گرفتم که مساحتشون زیاده
مثال  800متر
 10هزار متر
 3هزار متر
 2هزار متر
 7000متر مربع
و بعضیهاشون باغ پرتقال هستند
زمینهایی هستند که من در نظر گرفتم
با فلزیاب شما و با لوپ بزرگ( که فکر میکنم  90سانت باشه اگه اشتباه نکنم) هر  1000متر چقدر زمان میبره که بتونم
کاوش کنم؟
میشه لطفا توضیح بدید؟
معموال میگن هر  1متر در سه ثانیه درسته؟
دستگاه  6000شما یه گزینه دآره برای سرعت ،آیا سرعت زیاد بشه از عمق و ثبات و . .کاسته میشه و ممکنه هدف رو سنس
نکنه؟
و برای لوپهای مختلف بفرمایید در مورد دقت و عمق و سرعت کار توضیح بدید لطفا
با سالم فلزیاب  6000گزینه سرعت دارد ولی هر یک متر در  50سانت را میتونی در  3الی  5ثانیه جستجو کنی
البته اگر خیلی سریع حرکت کنی ممکنه فلز کوچک را نتونه سنس کنه پس اگر حرکت دیسک از چپ به راست حدود 5
ثانیه باشه بهتر است
اگر سرعت حرکت دیسک از چپ به راست  5ثانیه یا بیشتر باشه عمق کم نمیشود— البته سرعت حرکت عمق را کم نمیکند
فقط چون سرعت شما زیاد است تا دستگاه میخواهد االرم و اخطار بده دیسک از روی هدف کنار رفته ولی باسرعت 5
ثانیه مشکلی نداره عمق هم فرقی نمیکنه با دیسک  35دو متر و بیست و با  50سه متر و بیست و با لوپ  90حدود  5متر —
-دوست عزیز تو این کار عجله فایده ای نداره باید با ارامش و دقت کار بکنی وگرنه ممکنه از کنار هدف رد بشی ومتوجه نشوی —---باید جوری کار بکنی انگار داری خاک را جارو میزنی مقدار زیادی خاک اره بریز رو زمین و
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قشنگ همه جا را با خاک اره بپوشان حاال با دقت جارو کن باید با یک بار حرکت جارو از راست به چپ یک قسمت را پاک
کنی و خاک اره اضافی رو زمین باقی نماند — و اگر با عجله زمین را جارو کنی زمین خوب تمیز نمیشه و بعضی از مکان
ها هنوز خاک اره وجود دارد -برای همین اگر با دقت کار نکنی ممکنه از کنار مال رد بشی — با دگمه اسپید که به
شکل چرخ دو چرخه است میتوانی سرعت کار فلزیاب را کم و زیاد کنی

فلزیاب من چطور است و  6000چطور ؟
سالم .حال شما صبحتون بخیر .مهندس فلزیاب پالسی که صفحه  30*20مسی رو با لوپ  45*45در  90سانتی و با لوپ
1*1متر در  184سانتی بزنه از نظر قدرت در چه رنجی قرار میگیره؟
فلز یاب قوی که شما دیدید همین صفحه رو با ثبات وپایداری با لوپ 1 *1و لوپ کوچیکتر بزنه چند متر بوده؟
فلزیاب شما خوبه اگر ثبات خوبی داشته باشه و بتونه این قدرت را حداقل دو ساعت داشته باشه و ثبات ان حدود یک
دقیقه باشه عالی است
فلزیاب ما ورق بیست در بیست مس را با دیسک  45حدود یک متر و ده و با لوپ  90حدود —یک متر و -— 60با ثبات
باال میزنه  12 -ساعت کار مداوم بدون کاهش عمق -حتی در خاک های مختلف ---بدلیل باالنس و تنظیم
اتوماتیک در خاک های مختلف

کاهش عمق ندارد  -ثبات و پایداری ان

حتی به چند ساعت میرسد -

..........................
سوال-------------------------------
قویترینی که ساخته شده که دیدید چقدر رو میزد؟
حدودا همین قدر شاید بتونه بیست در بیست را تا دو متر هم بزنه ولی اینقدر بی ثبات و نا پایدار است که در عمل از ان
قدرت نمیشه استفاده کرد معموال فلزیاب های ارزان موقع تست قدرت و عمق زنی باالیی دارند برای همین افراد تازه
وارد و کم تجربه عالقه زیادی به انها دارند  -ما هم برای اینکه با فروش فلزیاب خودمان به افراد کم تجربه به مشکل
برنخوریم تالش میکنیم فقط به افراد با چندین سال تجربه که چندین فلزیاب داشته اند فلزیاب بفروشیم

چه فلزیابی بخرم؟
دیپ هانتر خوشم میاد ولی پولشو ندارم
بدرد نمیخوره
سوال؟
ولی چون جی پی خیلی حساسه رو اعصابه
سوال؟
دستگاه شما برگرفته از کدوم دستگاهه؟
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از روی لورنز —--ولی پایداری ان از لورنز بیشتر و حساسیت به مواد معدنی هم کمتر است هر فلزیابی میخری باید
کارش را خوب بدانی و گرنه پول دور ریختن است
نه عزیز دیپ هانتر بد تر از جی پی است خطای باال و مشکالت زیاد
از جی پی خیلی راضی هستند
بله جی پی خیلی بهتر است البته خطا هم داره
سوال
جی پی از دستگاه شما هم بهتره؟
خطای جی پی بیشتر از دستگاه ما است خیلی از سنگ ها را جی پی میزنه ولی گلکسار نمیزنه  -پس خطا خیلی کمتر
است —کار با گلکسار بسیار ساده است و با توجه به اینکه امکانات زیادی دارد ولی همه به راحتی میتواند با ان کار بکنند

دستگاه ما داخل چاله -غار  -دیوار قلعه — دیوار کوه بدون خطا و راحت کار میکند در صورتیکه جی پی نمیتواند

از همه مهم تر دو سال گارانتی دارد و هر وقت مشکل و یا سوالی داشتی ما برای راهنمایی هستیم — -در نتیجه همیشه
کسی هست که کمکت کنه تا ارام ارام به یک اپراتور حرفه ای تبدیل بشی

موفق باشید

چرا آنقدر اصرار میکنید که نخرم؟
موفقیت مشتریانتون چطور بود تو شمال و زمین کشاورزی و باغ؟
دوست عزیز تو اب باران و برف مشکل نداره ولی بهتر است هنگام باریدن باران و برف کار نکنی چون

تازه تا دلت بخواهد تو مازندران فروختیم و راضی بودند برای ثبات و امکانات و همینطور خدمات ما — من دوست
دارم با مشتریانم دوست باشم خصوصا بعد فروش فلزیاب

برای همین همه جور راهنمایی میکنم تا این رابطه دوستی پایدار باشد
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سوال —-----؟
خیلی خوبه ولی چرا آنقدر اصرار میکنید که نخرم ،هرکس جای من بود میرفت تا حاال
ببین دوست عزیز وقتی مشکل داری کار را خوب یاد نمیگیری  -دائم تو همه زمین ها دنبال گنج میری و خسته میشی—
من هم دوست ندارم بعد فروش رابطه دوستی من با مردم قطع بشه همانطور که گفتم اول با همه عزیزان دوستم بعد و
سیله میفروشم بعد فروش دوستی باید قوی تر بشه — خوب حاال شما بدون یاد گرفتن شب روز میری دنبال گنج نتیجه
نمیگیری  -بعد زنگ میزنی هم خودت و هم مرا ناراحت میکنی — فلزیاب زورگی گنج نمی سازه — پس بازم میگم
مشکل مالی داری فعال دستگاه نخر گرفتاری مالی شما بیشتر میشه مگر اینکه کاری داری صبح میری سرکار پول هم
داری نمیدونی با ان چه کار کنی دستگاه میخری جمعه ها میری دنبال شانس خودت ببینی خدا به تو چی میرسونه

در باره افزایش عمق؟
اوکی من و دوستان منتطریم  ECR7000بیاد بیرون بخریم اگه ممکنه  7000هم بیاد با دومتر عمق بیشتر اون هم با اون
لوپ خوشکل گردش لوپ  30سانتی بشه  50سانت و عمق زنی و کیفیت از  2منر بشود چهار متر عالی میشه
دیسک  35فعال دو متر و بیست میزنه دیسک  50حدود سه متر و بیست و  90حدود  4متر و  70میزنه عمق زنی بیشتر
یعنی خطای بیشتر یعنی زمین هایی که چیزی توش نیست را باید بیشتر حفاری کنی پس حداکثر افزایش عمق ممکنه
ده الی بیست سانت باشه نه یک الی دو متر االن میتونم عمق را زیاد تر کنم ولی بعد زنگ میزنی و میگی دو جا را
حفاری کردم چیزی توش نبود  -پس یک عمق زنی درست را مد نظر داشته باشید که خطای کمی هم داشته باشید

باتری فلزیاب 6000
با عرض سالم مجدد خدمت آقای رضایی میخواستم بدونم باطری  ecr 6000مربوط به وسیله خاصی هست یا متخص
همین دستگاه میباشد .ممنونم
با سالم نه باتری معمولی است همه جا پیدا میشه در نتیجه اگر خراب شد و یا دوست داشتی باتری یدکی بسازی این
کار راحت و ارزان انجام میشود

تولید فلزیاب
سالم اقای رضایی
یه سوالی داشتم
شما که میفرمایید دستگاه شما یکی از بهترین هاست و در بعضی موارد از لورنز بهتره
چرا تکنولوژی اون رو در اختیار شرکتهای خارجی قرار نمیدید تا سود زیادتری نصیب شما بشه
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با سالم اول اینکه من نگفتم بهتر از لورنز است بعضی امکانات ان بیشتر از لورنز است —دوم بیشتر ان کپی از روی
لورنز است کپی در خارج از کشور جرم دارد در واقع میشه مال دزدی مال دزدی را نمیشه فروخت البته این را هم
بگویم تغییرات زیادی هم دادم ولی تو خارج مطرح کردن ان کمی درد سر داره ولی با تجربه باالیی که تو زمینه
طراحی بدست اورم برنامه تولید  7000را در پیش دارم عمری باشه ان را تو خارج از کشور تولید میکنم االن دو سال
است دنبال سرمایه گذار و شریک با تجربه برای تولید  7000در خارج از کشور هستم اگر کسی دور بر شما بود امادگی
کامل برای همکاری و شراکت در خارج از کشور -را دارم

ساختن فلزیاب
سالممهندس
یهسوالدارم
مهندسمنمیخوامفلزجورابسازمشمامشخصاتفلزجورامیدونیدکهچیست؟حاالمنمیخوامتغییراتبدمنظرشماراخواستمبدو
نم چونمیخوامثباتبهتربشه
مثالبجاماسفت۸۴۰میخوامnk100۱۱بزارم
کنکتورهاهمنظامیپالستیکی بجاخازن۴۷۰۰میخوام۶۸۰۰بزارم ایسیهمیاپالستیکییافلزی ۱۵۷اینچطوره؟؟
دوست عزیز کسی مدار را تغییر میدهد که طراح باشد وگرنه تا پایان عمرت باید فقط وسیله عوض کنی طراحی درست
کردن اجیل نیست دو چیز را مخلوط کنی بعد ببینی خوش مزه است یا نه و گفتم سوال طراحی و ساختن فلزیاب نپرسید
چون مربوط این سایت و کانال نیست

سوال تفاوت باالنس در ECR6000گلکسار
استاد رضایی خدا قوت.
.1با توجه به اینکه دستگاه شما هم دستی باالنس میشه هم رو حالت اتوماتیک فرق این دو حالت چیه؟آیا از نظر عمق
تفاووتی دارن؟
.2با فلزیاب ساده(ارزان )چگونه سطح یک تپه رو که شیبدار است(معموال تپه های باستانی چندین متر بلندی دارن و از
روی زمین صاف تا سطح روی تپه شیب دار هستند)رو چگونه باالنس کنیم ؟
با سالم باالنس فلزیاب ما دستی نیست در هر دو حالت باالنس بصورت اتوماتیک و هوشمند باالنس میشود بعد از کامل
شدن باالنس فلزیاب از دو روش برای کنترل خودش استفاده میکند اول حالت اتوماتیک که برای زمین صاف است —-
-در واقع شاید بهتر بود بجای اسم دستی و اتوماتیک میگفتیم زمین صاف و زمین ناهموار — -در حالت اتومات کهبرای زمین صاف استفاده میشود فلزیاب خودش را تنظیم میکند و از انجایی که زمین هم صاف است مقدار بوق های
اضافی بسیار کم میشود و شما راحت کار میکنید —-ولی  -ولی-----ولی  -ولی ------از این حالت
برای زمین نا هموار و جایی که باید دیسک را باال و پایین ببیرید نمیتوان استفاده کرد —--چرا —؟ چون فلزیاب
نمیبیند که شما دیسک را باال و پایین میبرید در این حالت شما فلزیاب را در حالت دستی قرار میدهید اگر فاصله دیسک
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از زمین زیاد شود فلزیاب بصورت اتوماتیک و متوجه میشود مواد معدنی زمین کم شده و این کار را با نوشتن  NOو یا
 NOBALیعنی باالنس میزان نیست به شما نشان میدهد اگر شما الزم بدانید فقط دگمه ریست یا  ZEROرا فشار
میدهید فلزیاب خودش اتوماتیک و هوشمند همه تنظیم ها را انجام میدهد ولی اگر فاصله دیسک زیاد شده فقط فاصله
دیسک را تنظیم میکنید تا پیغام پاک شود — لطفا کاتالوگ کامل ECR6000را بطور کامل و دقیق مطالعه کنید

زمان تولید  7000گلکسار
تاریخ عرضه  ۷۰۰۰مشخص هست
و اینکه اگه شریکی در خارج پیدا نشد حتما
در ایران تولید میکنید ؟
بله حتما تولید میکنم حدوا  30در صد کار  7000تمام شده ولی برای ادامه طراحی زمان نیز دارم — حاال گرفتاری
من زیاد است — هم تولید  6000و هم تهیه مقاالت اموزشی و هم جواب دان به سوال ها البته برای سوال ها همکاری
هست که دستش درد نکنه خیلی کمک میکنه — فعال کم کم طراحی را پیش میبرم تا حدود یک سال دیگر که تولید
 6000کامال قطع میشه و میرم و تکمیل طراحی مدل 7000و شاید  6ماه بعد مدل 7000اماده بشه ان موقع ببینم چه
میشه خودم که دوست دارم خارج از ایران تولید کنم چون کار انجا راحت تر است — —------البته این تاریخ
تقریبی است ممکنه شرایطی پیش بیاد که شش ماه یک سال دیگر اماده بشه

خرید فلزیاب
سالم خسته نباشید

شرمنده دوباره مزاحم شدم

استاد از شما یه راهنمایی میخواستم ممنون میشم کمکم کنیدمن

چند سال پیش یه نقطه زن گرفتم و یک ردیاب دو تا دستگاه کارایی نداشتن چند سال از زندگی عقب افتادم خدا لعنت
شون کنه حاال دنبال نقطه زن با ثبات عمق زنی کمتر از دومترو بیشتر از پنچ متر نزنه ذرات زمین وتفکیک خوب طال
داشته باشه برای اب وهوای کوهستانی قیمتش هم از دوازده میلیون بیشتر نباشه خودتون میدونید که االن زمانه خوبی
نیست همه دزد کاله بردار هستن فقط به فکر شکم خودشون هستش بویی از انسانیت نبردن به نظر شما چه دستگاهی
خارجی یا ایرانی بهتر هست ممنون شرمنده مزاحم شدم اگه زحمتی نیست پنچ تااز بهترین هاشو به من معرفی کنید
دستتون درد نکنه
با سالم اول روی ردیاب حساب نکن و پول برای ردیاب نده — -اگر ردیاب دوست داری میتوانی خودت بسازی و باید
از روی مقاله گام به گام تمرین کنی تا مهارت الزم را پیدا کنی-------------------
حاال فلزیاب اول اگر فلزیاب داری از مقاله داخل سایت برای تست و استفاده از ان کمک بگیر شاید مجبور به خرید
فلزیاب جدید نباشی
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ولی اگر قصد خرید فلزیاب داری راهنمایی میکنم
فلزیابی که تفکیک طال داشته باشه و شما بدون خطا و حتی با خطای کم طال پیدا کنه وجود نداره  -پس دنبالش نگرد
که دوباره سرت کاله میره — -در کل باید جایی دنبال مال باشی که ذباله نباشه یا خیلی کم باشه جایی که دستگاه
نشان میدهد اهن هم باید حفاری کنی شاید یک نعل به عنوان نشانه روی مال باشه — معموال اگر مال تو عمق یک یا دو
متری باشه باالی مال در فاصله  30الی  50سانتی یک چیز به عنوان نشانه میگذارند تا پیدا کردن دوباره مال راحت تر
باشه — ---پس در عمل تفکیک فایده ای نداره ممکن تو قبر یک سردار شمشیر و سپر و غیره باشه طال هم باشه چون
اهن بیشتر است فلزیاب اهن را نشان میدهد شما حفاری نمیکنی و ضررر میکنی---------پس در کل تفکیک
چیز مفیدی نیست و بهترین تفکیک موجو د همان جدا سازی اهنی و غیر اهنی است که فلزیاب گلکسار 6000ما با دقت
 80الی  90درصد این کار را انجام میدهد — ولی میگویم جایی که کار میکنی مهم است مدل  6000ثبات باالیی دارد -
اغلب سنگ ها و مواد معدنی را نمیگیرد به سیلیس و حتی سنگ سیلیس بزرگ هم حساس نیست قیمت ان هم  9میلیون
است البته برای ماه دی با تخفیف  8میلیون است کاتالوگ های ان را دقیق مطالعه و اگر سوالی بود حتما بپرسید موفق
باشید

اپراتوری  6000گلکسار داخل اتاقک زیر زمینی
سالم
وقت بخیر
مهندس واسه داخل اتاقک مدفون شده زیر خاک باالنس و نحوه کارکرد دستگاه شما به چه شکله؟؟
ممنون.
با سالم اول باید ببینیم بزرگی اتاقک چقدر است و چقدر عمق دارد معموال برای اتاق هایی که دو تا سه متر عمق دارند
میتوانید بیرون از اتاقک در حالت دستی روی خاک باالنس کنید و بعد داخل اتاق را برسی کنید اگر عمق خیلی زیاد و
یا تونل زیر زمینی است باید یک قسمت را که فلزی در ان وجود ندارد پیدا کنید بعد همیشه همانجا باالنس کنید و یا
فیلتر را کم و زیاد کنید

حساسیت  6000در باره سنگ معدنی
سالم
روستای ما یه منطقه کوهستانیه و اغلب زمینهاش دارای امالح و سنگ اهن و مس البته بصورت رگه ای زیر زمین این رگه
ها دستگاه رو دچار مشکل نمیکنه
مثال
یه سنگ  ۵کیلویی با رگه های اهن تو عمق  ۱متری و زیر این سنگ چندتا سکه طال نتیجه اهن رو میگیره یا طال
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دوست عزیز اول یک مقدار از ان سنگ ها را ارسال کن تا تست کنم ببینم دستگاه من انها را میگیرد یا نه ممکنه دستگاه ما
به ان سنگ ها حساس نباشه پس شما مشکلی هم نداری اگر حساس باشه باید میزان حساسیت را ببینم -پس حتما سنگ
ها را ارسال کنید--این را هم بگویم فلزیاب  6000به سنگ معدنی و خاک سیلیس هیچگون حساسیتی ندارد این سنگ
زرد رنگ است و مثل —رنگ اکلیلی ---سو سو میزند

عمق فلز با 6000
سالم استاد،
دستگاه شما اگه جنس یونیزه باشه تا چند مترو نشون میده
دوست عزیز عمق بستگی به سه عامل دارد اول بزرگی دیسک — بعد بزرگی وسیله یعد چند سال زیر خاک بوده مثال با
دیسک  50یک وسیله بیست در بیست را حدود یک متر و ده میزنه اگر همان وسیله هزار سال زیر خاک باشه ممکنه بین
دو الی  3متر بزنه — -با لوپ  90فلز بیست سانتی را یک متر ونیم میزنه اگر همان وسیله هزار سال زیر خاک باشه با
لوپ  90ممکنه سه الی 4و نیم متر بگیره — -مقدار افزایش عمق یک قانون نیست که همه جا یک جور باشد ممکنه تو
یک منطقه بیشتر یا کمتر باشه

اپراتوری  6000گلکسار انتخاب فیلتر  0الی 4
فیلتر رو واسه چی کم و زیاد کنیم؟متوجه منظورتون نشدم
فیلتر  0برای حساسیت باال و فیلتر  4برای حساسیت کم است اگر قبری وجوود دارد و شما روی ان هیچ سیگنالی دریافت
نکرده اید شاید بدلیل کوچک بودن فلز داخل قبر باشد — پس فیلتر را روی صفر قرار بدهید و دو باره روی قبر را
کاوش کنید — -توجه عوض کردن فیلتر و ریست کردن فلزیاب را دو متر دور تر از قبر انجام دهید — -هنگام کار با
فیلتر صفر فلزیاب حساس تر است عمق کاوش ان حدودا ده ای بیست سانت بیشتر است ولی گاهی بوق اضافی دارد و
کار با ان کمی سخت است ولی با فیلتر  4کار بسیار راحت تر و بوق یا سیگنال اضافی بسیار کمتر است انتخاب فیلتر بین
صفر و  4بستگی به زمین و مهارت و حوصله شما دارد

در باره فلزیاب قدرتمند روسی -زالوت-زالوتا
به تازگی کشور روسیه دستگاه گنج یاب قدرتمندی به نام زالوت تولید کرده که از آن با لقب گرانترین و قدرتمند ترین
دستگاه فلزیاب جهان یاد می شود
طبق ادعای شرکت سازنده این دستگاه قادر است تا  50متر زیر زمین را کاوش کند به در نمایشگر خودآن را شبیه سازی
نماید
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زالوت-زالوتا-فلزیاب روسی-گنج یاب زالوت
استاد این می تونه واقعیت داشته باشه  50متر زیر زمین آیا درسته شدنی هست اصال

دوست عزیز من هر چه گشتم فلزیابی با این نام پیدا نکردم ولی یک ابزار زمین شناسی هست
توجه کن ابزار زمین شناسی نه فلزیاب و نه گنج یاب با نام ABEM_TerralocPro

این وسیله درست شبیه فلزیاب زالوت شما است فقط اسم روی ان عفرق دارد
لطفا به اسم انها توجه کنید تنها چیزی که فرق دارد
برای بدست اوردن اطالعات بیشتر این نام  ABEM_TerralocProرا در گوگل جستجو کنید
فلزیاب قدرتمند روسی -زالوت-زالوتا این وسیله درست شبیه ابزار زمین شناسی  ABEM_TerralocProاست مواظب
باشید و هر وسیله ای نخرید
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رابطه عمق و فلزات برای فلزیاب  6000گلکسار
وقت بخیر
مهندس فلز یاب  7000با لوپ ،50فلز 10*10رو تو چه فاصله ای سنس میکنه؟؟
مهندس ارتباط دقیق بین،اندازه دفینه با عمق کاوش وجود داره؟
مثال اگر ابعاد شی دو برابر بشه عمق چند برابر میشه؟
سالم برای فلز ده در ده عمق دقیق یادم نیست ولی برای بیست در بیست حدود یک متر و ده با دیسک  50و یک متر و
60با لوپ - 90برای عمق رابطه دقیق ریاضی وجود ندارد فقط هرچه مال بیشتر باشد و دیسک بزرگتر عمق کاوش هم
بیشتر میشود —— برای همین موضوع شرکتهای تولید کنند فلزیاب یک تابلوی عمق برای فلزیاب اماده میکنند تا عمق
فلزیاب با لوپ و دیسک های مختلف و اجسام مختلف را به مشتریان نشان دهند— فلزیاب شرکت گلکسار هم تابلوی عمق
دارد —--فلزیاب  6000هم در حال اپدیت است ممکن است عمق کاوش فلزیاب  6000بعد پایان اپدیت بیشترشود

دیپ هانتر به سانت میده با  5تا  10سانت خطا حداکثر خیلی وقتها دقیق میزنه دوستان دارند و کار میکنند
این فلزیاب خطای زیادی داره و اغلب سنگ ها و ریشه ها را با طال اشتباه میگیرد و چون از روش رادار —ارسال و
دریافت امواج استفاده میکند اندازه گیری عمق امکان پذیر است —فلزی فلزیاب ما از نوع مغناطیسی است که خطای
بسیار کمی دارد ولی اندازه گیری عمق دقیق روی ان مشکل و گران تمام میشود واین کار قیمت فلزیاب را باال میبرد و
فروش ان را مشکل میکند— همانطور که گفتید اندازه گیری عمق دیپ هانتر هم خطا دارد — در باره  6000هم اندازه
گیری عمق خیلی وقت ها خوب است ولی خطا هم دارد

در باره افزایش عمق فلزیاب
.دوستان عزیز توجه کنید —— همه دوست دارند فلزیابی با عمق کاوش باالتری داشته باشند —---------ولی
به این نکته توجه ندارند —------------------هر چه عمق کاوش فلزیاب بیشتر شود حساسیت ان به
مواد معدنی و براده های ریز فلزی بیشتر میشود —--یک اهن ربا را بردارید و ان را توی خاک بچرخانید میبینید
مقدار زیادی خاک سیاه به اهن ربا چسبیده و از ان جدا نمیشود — این ها براده اهن موجود در خاک هستند وقتی
فلزیاب خیلی قویتر شود این براده های فلزی را هم میگیرد و کار جستجو سخت تر میشود در حالت عادی ممکن است
شما دو جا را حفاری کنید و یک چیزی پیدا کنید ولی با قویتر شدن فلزیاب باید ده جا را حفاری کنید تا یک چیزی پیدا
کنید —— پس قدرت فلزیاب یک چاقوی دو لبه است — اگر قدرت کم باشد مال را نمیگیرد و اگر فلزیاب قویتری
میخواهید حتما باید تحمل حفاری بیهوده و خطا ی بیشتر را هم داشته باشید تا حاال ما سعی کرده ایم تعادلی برقرار کنیم
تا خطا در حد قابل قبولی باشد — از طرفی وقتی فلزیاب خطا میزند شما ناراحت میشود پس ما مجبوریم افزایش عمق
را با دقت بیشتری انجام دهیم تا شما عزیزان از ما رضایت داشته باشید — موفق باشید
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مقدار افزایش قدرت فلزیاب گلکسار  6000و زمان ان چقدر افزایش عمق خواهد داشت؟و زمان دقیق تغییر و تولید
مشخص است؟
تغییرات حد اکثر حدود یک ماه طول میگشد افزایش عمق هم خیلی باال نیست که فکر کنید قرار یک متر اضافه شود
فعال داریم روی افزایش عمق برای فلزات کوچک مثل انگشتر کوچک یا یک سکه کار میکنیم -فعال فلزیاب ما یک انگشتر
مردانه را در حالت عادی حدود  50سانت میگیرد و اگر این انگشتر  1000سال زیر خاک باشد فلزیاب ما ممکن است ان
را بین یک متر الی یک نیم متر شناسایی کند — البته تا عمق یک هفتاد یک انگشتر طال پیدا شده ولی سیگنال دریافتی از
ان بسیار ضعیف بوده ولی اپراتور شانس خود را امتحان کرد و دید خوش شانس است ---با افزایش عمق قرار است
عمق کاوش همین انگشتر از  50به  60سانت افزایش پیدا کند —-شاید کمی بیشتر یا کمتر —--------اگر
همین فلز  1000سال زیر خاک باشد عمق کاوش ممکن است به  120سانت الی  180سانت افزایش یابد این کار انقدر که
فکر میکنید ساده نیست و باید ثبات و پایداری فلزیاب هم حفظ شود و خطا هم اضافه نشود

اخرید فلزیاب خارجی
استاد دستگاه جی پی آر آمریکایی چطور دستگاهی هست ؟ میگن تا  30متر عمق و جهت رو راحت آنالیز می کنه؟
با سالم نه عزیز این لوازم بیشتر کاله برداری است تازه اگر خوب و درست ان را بخری برای گنج مناسب نیست حداکثر
برای پیدا کردن تونل با خطای  40در صد
دستگاه خارجی خوب فقط لورنز مینلب

سوال تصویری کردن مدل 6000
درود استاد کاتالوگ  6000را مطالعه کردم قبال چنتا سواال داشتم من این دستگاه شما رو میخرم این یه بحثه یه بحثه
دیگه دارم ایا میتونید یه اسکن تصویری درست کنید
دوست عزیز اسکن تصویری چیزی نیست که بدرد شما بخورد وگرنه درست کردن ان کاری ندارد —— ببین دوست عزیز
اول اسکن تصویری شکل و نوع فلز را نشان نمیدهد  -فقط یک لکه نشان میدهد که این لکه هم بدرد شما نمیخورد —
دو جور فلزیاب تصویری داریم یکی تقلبی و سرکاری که بحثی در باره انها نداریم — مدل های معروف تصویری برای
پیدا کردن گنج نیست -برای معدن یابی و زمین شناسی است —و با اضافه کردن این گزینه به فلزیاب فقط شما پول
بیشتری پرداخت میکنید و به اطرافیان فخر میفروشید که فلزیاب تصویری دارید

— ولی -ولی -در کاتالوگ

اموزشی مدل  6000گلکسار روشی اموزش داده شده تا شما بتوانید شکل و اندازه فلز را به سرعت بدست اورید اگر
یک سیستم دقیق اسکن هم روی فلزیاب اضافه کنم همین کار را انجام میدهد فقط زیبا تر است و شما پول بیشتری باید
پرداخت کنید  -به هر حال هر جور دستور بدهید در خدمتم
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رابطه قطر دیسک و لوپ با عمق
استاد سالم خدا قوتت بده.رابطه ای بین اندازه لوپ ها وجود داره؟مثال لوپ  45و لوپ  90فقط باید باشه یا نه لوپ 80
هم هست؟ازتون تشکر میکنم بابت مقاله هاتون و آگاهی که به بچه ها میدین.اگه ممکنه مستند و تجربیات دیگرانو
بزارین.خالصه خالی نباشه کانال.تنها کانالیه که من هر روز سر میزنم.

با سالم هر چه لوپ بزرگتر باشه عمق کاوش بیشتر مشود ولی برای فلزات بزرگتر مثال برای پیدا کردن یک سکه هیچوقت
از لوپ  90یا یک در یک استفاده نمیشود
البته با فلزیاب گلسار و لوپ  90یک عدد سکه نقره در عمق  80سانت پیدا شد ولی عمق کاوش برای فلزات کوچک با
دیسک کوچک بیشتر است تفاوت چندانی بین لوپ  90و  80از نظر قدرت وجود ندارد و کمی بزرگتر یا کوچکتر شدن
فقط به مراحل تولید مربوط میشود— در باره تجربیات دیگران هم اگر کسی تجربه ای ارسال کند حتما این کار را انجام
میدهم ولی باید تجربه درستی باشد شلوغ شدن کانال بدون اموزش و تجربه درست فایده ای ندارد از راهنمایی و
نظرات شما استفاده میکنم تشکر

عزیزانی که فلزیاب هایی از نوع  TRیا  VLFدارند مثل فلزیاب های شرکت -وات  -گرت  -مینلب -دیپ هانتر
دارند توجه کنند این فلزیاب ها به برخی از سنگ ها حساس هستند و صدای فلزیاب روی این سنگ ها مثل صدای طال
است اغلب عزیزان داخل مجسمه های سنگی را با این فلزیاب ها تست میکنند و صدای طال را میشنوند با خوشحالی
شروع به شکستن سنگ یا مجسمه سنگی میکنند با این کار بیهوده وقت انرژی و نیروی خود را تلف میکنند و گاهی اثار
باستانی با ارزشی را نیز نابود میکنند هیچ ادم عاقلی مال خود را تو مجسمه پنهان نمیکند و جلو چشم همه نمیگذارد اگر
شما مال خودتان را تو گاو صندوق بگذاری و گاو صندوق را تو کوچه قرار بدی فردا دیگر ان را نمیبینی درسته مردم در
زمان قدیم کامپیوتر و هواپیما و ماشین نداشتند ولی عقل داشتند پس قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنید و اگر
جستجوی داخل سنگ و مجسمه سنگی واجب است این کار را فقط با فلزیاب پالسی انجام دهید و قبل از شکستن ببینید
مجسمه سنگی در دارد یا نه کسی که مالی داخل مجسمه گذاشته یک در هم روی مجسمه برای گذاشتن و برداشتن مال
قرار داده موفق باشید
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خرید فلزیاب
جناب رضایی کاله منو چندبار برداشتن .
یک دستگاهی بمن بده ک جواب بگیرم
دوست عزیز من خیلی عاشق پول نیست اول انسانیت بعد پول  -عکس فلزیاب هایی را که خرید ارسال کن ببینم ایا
مشکل از فلزیاب شما بوده یا مشکل شما از جای دیگری بوده شاید مجبور به خرید نبودی و با کمی راهنمایی از همان
وسیله های قدیمی استفاده کردی

قبل خرید فلزیاب هم مقاله داخل سایت را خوب مطالعه کن

مقاالت فلزیاب

سوال کار با فلزیاب
سالم استاد در مورد تحلیل سیگنال های فلزیاب مطلبی تو سایت نداری
اگر منظور اموزش کار فلزیاب است فلزیاب های موجود در بازار بسیار زیاد است و همه انها را نمیشود اموزش داد
ولی از انجایی که بیشتر فلزیاب های موجود در ایران از نوع فلزیاب پرشین یا ام دی ال معروف است که ما از ان با نام
فلزیاب با تنظیم دستی می شناسیم  -و باز بیشتر فلزیاب هایی که در دست عزیزان ایرانی است از همین نوع است ما یک
مقاله برا ی اموزش کار و تست قبل خرید این نوع از فلزیاب ها تو سایت داریم که پس از تکمیل شدن تمامی قسمت
هایان این مقاله جهت دانلود تو کانال هم قرار میگیرد
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
مطالعه این مقاله را از دست ندهید

راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
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روش بسته بندی کابل یونیورسال همیشه کابل لوپ را این طور ببندید  -از تا کردن کامل هر نوع کابلی خود داری کنید
چون باعث خرابی سیم داخل لوپ میشود

کاله برداری
سالم استاد دستگاه اگزما دل سی پی ال جی پی  5000چطور دستگاهی هست چون دیشب یه جلسه ای بودیم که طرف
می گفت این دستگاه به شرط می زنم و تا عمق  50متر رو راحت می زنه چند بار هم با این دستگاه موفق شدند و االن هم
وضع اقتصادی اونا خیلی خوب شده هر اسکن رو حدود  20میلیون می گیرن به شرط می زنن تما حفره ها و داشته های
زیر زمین را به تصویر می کشن آیا چنین سیستمی درست هست یا نه که دوستان ما براش هزینه کنند
نه عزیز کاله برداری است
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در باره فلزیاب پالسی
سالم ببخشید من تو مقاله های شما که مطالعه می کردم به واژه  PIبرخورد کردم هر چه گشتم چیز خوبی در مورد
سیستم  PIپیدا نکردم خواستم بدونم که چه فرقی با  VLFدارد
با سالم منظور  PIفلزیاب پالسی است اگر ساده بگویم سیتم  VLFمثل رادار عمل میکند
فلزیاب پالسی یک میدان مغناطیسی تولید میکند و فلز داخل میدان را تشخیص میدهد به همین دلیل فضای خالی و اواع
سنگ ها و بیشتر مواد معدنی روی ان اثر کمی دارد

وجود مال در عمق باال
من خیلی پیگیر هستم همش از دستگاه های با عمق  40متر صحبت می کنند و معموال بارهایی که  2متر یا  3متر عمق
دارند معموال خیلی نادر هستند به خدا اینقدر خسته شدم که حد نداره
دوست عزیز من  30و چند سال تجربه دارم — باری در عمق  40متر وجود نداره -دوست عزیز شما بیل و گلنگ بردار
و  40متر حفاری کن — این فاصله معادل ساختمان  13طبقه است شما برو باالی یک ساختمان  5طبقه از ان باال به پایی
نگاه کن ببین با طناب و یا نردبان میتوانی بری پایین جرات داری؟
تازه تو زمین انواع گاز خطر ناک هست گاز خفه کننده یا اتش زا —— تازه دیواره این چاه  40متری ممکنه بریزه رو
سرت — و از همه این ها که بگذریم شما به کلی ابزار و چند ماه کار و حداقل  50میلیون پول نیاز داری — خوب فقط
به من بگو  1000سال پیش چطور این کار را کردند و چرا مال را انقدر عمق گذاشتند مگر خودشان نمیخواستند از ان مال
استفاده کنند

 .ادامه —----------------------------

-------------تا حاال جواب اینجوری قانع کننده نشنیده بودم خیلی خوبه

سوال فلزیاب
سالم اقای رضایی یه سوال برام پیش اومده و اونم اینکه واکنش دستگاه شما به زغال و تیکه های سفال چی هست ایا تاثیر
میگیره ؟
سالم اگر یک عدد سفال باشه هیچ اثری نداره ولی اگر تو زمیمنی مقدار زیادی سفال باشه مثال خانه فرو ریخته قدیمی یا
جایی که سفال شکسته را انبار کرده اند بله مممکنه دستگاه واکنش نشان بدهد که دلیل ان هم این است که — خاکی که
با ان سفال را ساخته اند مال مکان دیگری است و مواد معدنی ان متفاوت است برای تشخیص این مکان و جلو گیری از
حفاری بیهوده روشی وجود دارد — با این روش چنین مکانی مشخص میشود —— و اگر در چنین مکانی —-بنای
سفالی یا اجری فرو ریخته — ------دنبال مالی هستید — ---امکانات موجود روی فلزیاب گلکسار —---
کمک زیادی به شما میکند — -اموزش دقیق این روش ها هنگام اموزش اپراتوری به عزیزان اموزش داده میشود —از
طرفی خریدارن و دارند گان فلزیاب های گلکسار هر جا به مشکلی برخورد کنند میتوانند تماس بگیرند و رایگان
مشاوره اپراتوری دریافت کنند موفق باشید
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در باره ذغال هم اثری روی دستگاه ندارد

فلزیاب با گوشی
سالم صبح شما بخیر.آیا نرم افزار دوم فلز یاب که در سایت قرار دادید می تواند به رد یون را شناسایی کند یا به عنوان
یون یاب مورد استفاده قرار گیرد؟ عمق نفوذش چقدر است؟
با سالم سوال شما در باره نرم افزار فلزیاب بود —— ولی دوست عزیز هیچ فلزیابی یون فلز را ردیابی نمیکند  -دوم
— امکانات و سنسورهای گوشی مناسب یک فلزیاب خوب نیست — گوشی فقط میتواند اهن و اهن ربا را شناسایی کند
—--فلزیاب هم فقط فلز زیر خاک را شناسایی می کند -فلز زیر خاک بر اثر پوسیدگی خاک را الوده میکند که این
الودگی باعث افزایش عمق کاوش فلزیاب میشود  - -این موضوع به اشتباه یون یا گاز فلز نامیده میشود — البته فلز
زیر خاک بر اثر بوسیده شدن یون هم ازاد میکند که باید با ابزار مخصوص خودش شناسایی شود که خالی از خطا هم
نیست

دنبال داستان های خیالی نباشید
من یه جا دآرم که حفره با بار هست
به من گفتند باالی  3متر هست ،آیا با لوپ  180میشه گرفت؟
با سالم ممکنه گلکسار کار کرده هم پیدا بشه اگرشد خبر میدهم — -ولی دوست عزیز رو حرف دیگران که نمیشه مال
در اورد هر کاری روش خودش را داره اگرهر جا سوراخی یا عالمتی باشه فکر کنیم انجا تو عمق باالی  3متر مال هست
که همه زمین ها را باید سوراخ سوراخ کنیم — میدانید چرا میگویند مال خوب باالی  3متر و یا حتی باالی ده متر است
— -برای اینکه حفاری در عمق باال مشکل است و دروغ این افراد برمال نمیشود  -پس تا میتوانند در باره بزرگی مال و
عمق زیاد مال دروغ میگویند — دوست عزیر هر کاری روش خودش را دارد  -به حرف اعتماد نکنید به مدرک رسمی و
تاریخی اعتماد کنید — به حرف— رمال -دعا نویس — و اپراتورهای ردیاب — اعتماد نکنید — -دستگاه هاییی که
عکس بار زیر زمین را نشان میدهند را باور نکنید چنین چیزی وجود ندارد
با لوپ  50هم میشه مال تا  3متر را پیدا کرد
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اسکن تصویری
استاد سالم مطلبی در مورد انالیزاسکن تصویری فلزیاب رو گوشی دارید
دوست عزیز گوشی انالیز اسکن تصویری ندارد البته میتوان چنین چیزی ساخت —— ولی باید ابزار ها و لوازم کمکی
ساخته و به گوشی اضافه بشه —-ولی شما انتظار دارید این دستگاه چه کار کنه عکس از مال نشان بدهد تا شما با خیال
راحت حفاری کنید دوست عزیز چنین وسیله ای وجود ندارد لطفا  -مقاله — فلزیاب های تصویری— مطالعه کنید
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

فلزیاب های تصویری

اسکن تصویری
سالم اقای مهندس یک سوال دارم بعضی فلزیابها مثل شرکت ماکرودیپ هانتر دیکس داردبرای صوتی ودیکس دارد
برای تصویری ایااین دیکس تصویری سمسورتصویری داردیاهمون مداری هست که روی پالس نصب می کند
شاید تصویرصوت است درضمن لورنز هم اسکن تصویری سنسور خاص نداره همه مدار را روی فلزیاب پالسی هم وصل
میکنند و کارایی ان برای معدن یابی خوب ولی برای گنج یابی بیفایده است ولی تو کاتالوگ  6000یک روش خوب
اسکن و تصویر برداری ساده ولی دقیق اموزش داده شده

باال بردن عمق فلزیاب هایی که بصورت کیت عرضه میشود
واینکه این مدارهای ساده رو که آموزشش هست رو میشه لپش رو بزرگتر درست کرد که عمق بیشتر بزنه چون این لپش
اندازه یه سی دیه اگه لپ بزرگ بشه کار میکنه؟
منظور قطر دایره است — بیشتر مدار ها اگر خوب ساخته بشوند میتوانند عمق  3متر بزنند البته باید بگویید چه چیزی
را در عمق  3متر مثال هیچ فلزیابی یک سکه را تو عمق  3متر نمیزند بهتر است کاتالوگ معرفی فلزیاب  6000را مطالعه
کنید در باره عمق فلزیاب و چیزهایی که به عمق مربوط میشود توضیح خوب و کافی داده شده بله با بزرگ کردن لوپ
قدرت باال میرود ولی مهم پایداری فلزیاب و تنظیم درست ان است بهتر است این مقاله داخل سایت را هم مطالعه کنید
مقاله های جدید سایت گلکسار
www.galexar.com
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توجه :مقاالت جدید اموزشی فقط داخل سایت قرار دارد
راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت ؟
به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را .
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت

استاد من اینو درست کردم فقط لوپش مونده بنظرت لوپ چقدری درست کنم براش
البته لوپ تکی
دوست عزیز این یک مدار ساده و اسباب بازی است تست و ازمایش با خود شما است ما فعال قسمت اموزش الکترونیک و
اموزش ساختن فلزیاب نداریم
— —---------------------------ادامه
مگه فلز یابهایی که االن تو بازار میفروشن اسباب بازی نیستن؟
خداشاهده اگه پول داشتم یدونه 60000هزار میگرفتم به فلزیابهای دیگه هم اعتماد ندارم
ممکنه فلزیاب های دیگر تو بازار هم اسباب بازی باشه ولی این مدار دیگه اخر اسباب بازی است—----------
-----نه عزیز نیازی به خرید نیست مدار این فلزیاب خیلی ساده است باید لوپ بزرگتر درست کنی و تست کنیبه نظر من هم همین فلزیاب بهتر است چون اول پول زیادی ندادی دوم اگر خدا بخواهد به بنده اش لطف کند با یک
چوب خشک هم این کار را میکند موفق باشید
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تولید کیت فلزیاب ساده و خیلی ارزان گلکسار
اگه میشه یه نقشه خوب خودتون برام انتخاب کنید که واقعال بشه یک سکه را بیست تا سی سانت بزنه برای یک دونه
ممنون میشم
بدم به داداشم برام درست کنه ابزار درستی نداره االن فقط بشه با لحیم کاری درست بشه نه بعضی از قطعات که باید
دستگاه جا زده بشه فقد با لحیم کاری بشه درست کر
فقد کافیه بیست سکه پیدا کنیم که مطمئنم توی یک هفته میشه پیدا کنیم
بعد میام پیشتون برای برای  ۶۰۰۰اگه خدا بخواد
دوست عزیز یک سکه تو بیست سانت یعنی فلزیاب قوی من چنین قولی با بیست الی  100هزار تومان نمیدهم و این کار
هم طول میکشد فوری نمیشه من کلی کار دارم و هر وقت فرصت کردم باید چندین دستگاه بسازم ببینم سا ختن کدام
یکی برای همه راحت است و قولی برای کارایی باال نمیدهم

فلزیاب ساده
سالم.استاداین فلزیاب ساده رومیشه زود تهیه کنید.من حفاری کردم،کتیبه نشانها روپیداکردم.فقط یه فلزیاب ساده
میخوام االف نشم،چون به تله اب خوردم.ممنون
دوست عزیز حاال که به اب خوردی فکر نکنم به چیزی برسی تازه مداری که قراره تو کانال قرار بدهم یک مدار ساده
و ارزان است که برای تمرین افراد تازه کار مفید است شاید چیزی هم پیدا کنید ولی یک ابزار حرفه ای نیست که بتواند
تو اب و هر شرایطی کار بکند و عمق باالیی بزند اگر اینطور بود که قیمتش  20هزار تومان نبود عزیز
فعال سرم شلوغ است و وقت کافی ندارم —-----------------------------------
------------------------------------------------------- — -----------------------------------------------مثل اینکهعزیزان خوب متوجه حرف من نشدند

فلزیاب ارزان  20تا حداکثر  100هزار تومانی فلزیاب قدرتمند و عالی نمیشه

خصوصا اینکه قرار است خودتان ان را بسازید — گفتم روش ساختن یک فلزیاب ساده را به شما یاد میدهم و شاید
لوازم ان را تو یک بسته در اختیار شما قرار دادم تا برای تهیه وسایل دچار مشکل نشوید — ولی اینطور که مشخص
شده این کار برای من ایجاد مسئولیت زیادی میکنه —— و بعدا برخی از عزیزان از من ناراضی می شوند — پس
فقط شاید چند نقشه فلزیاب ساده را تو کانال گذاشتم
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فلزیاب ساده
سالم استاد حال شما؟
استاد عزیز دستگاه کال نقدی ب فروش میره؟یا امکان تقسیط یا پرداخت چکی ام هست؟
اگر کیت هایی ک قراره تولید شه توسط شما بزرگوار
!کارایی مناسبی داشته باشند مشتری زیاد سراغ دارم که همشون بدون ابزار تو بیابونا خودشونو اسیر کردن
دوست عزیز فقط نقشه و روش ساختن چند وسیله ساده را تو کانال قرار میدهم تا افرادی که دوست دارند بسازند و
تمرین کنند وسیله عالی نیست یک چیز ساده و ارزان است — اینطور نیست که همه جا جواب بدهد و همه چیز را پیدا
کند فقط یک وسیله ساده و ارزان برای تمرین فقط همین و نقشه و روش ساختن را رایگان تو کانال قرار میدهم ولی
فعال سرم شلوغ است باید چند مدار تست شود که زمان میبرد

—---فلزیاب ساده
 .....جناب مهندس
....سالم و وقت بخیر
تو سوال و جوابهای کانال فرموده بودید که میخوایید نقشه یه کیت ساده رو در آینده تو کانال یرار بدید
 .....امکانش نیست کیت رو خودتون طراحی و ارسال پستی بفرمایید
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شاید خیلیها نتونن مدارات کیت رو ا رو نقشه بسازند  ...حتی اگه برا شروع تحقیقاتتون هم نیاز به هزینه هستش بازم
کاربرا یاری میکنن که شما متضرر نشید  ....گرچه که علم شما ارزشش بیشتر از مادیات هستش و همینقدر که ما بتونیم از
گوشه ای از علمتون استفاده کنیم سپاسگذار و قدردان شما خواهیم بود
شاد باشید و مانا
با سالم و تشکر —-اول میخواستم یک کیت اموزشی ساده به همراه لوازم و به همزاه فیلم اموزش تو کانال قرار بدهم
هرکسی توانست خوش وسیله تهیه کند که هیچ ولی اگر نتوانست ما لوازم را بفرستیم خودش لحیم کند و بسازد —--
هدف از این کار اول اموزش الکترونیک — دوم داشتن یک وسیله برای ازمایش و تجربه بود همینطور برای تمرین باردیاب هم مفید بود ولی برخی عزیزان انتظار دارند با وسیله  20هزار تومانی یک سکه را تو  20یا  50سانتی پیدا کنند که
باعث شده من کمی نگران شوم چون بعدا ممکنه این کارم برای خودم مشکالتی را بوجود بیاورد — من وقت زیادی
گذاشتم و روش تبدیل گوشی به انواع ردیاب را اماده کردم و همینطور — تو مقاله گام به گام اسرار ردیاب را هم فاش
کردم — ولی برخی از عزیزان  -بدون مطالعه و فقط از روی عکس ردیاب ساختند و چون نتیجه ای نگرفتند تماس
گرفتند و باعث ناراحتی شدند حاال خوبه تمام این مقاالت رایگان است  -دوست عزیز سرمان شکسته می ترسم با این
کار تعداد زیادی زنگ بزنند و بگویند ما بیست هزار تومان خرج کردیم مال پیدا نکردیم بعد بیا درستش کن — این را
هم بگویم برای ردیاب بارها این اتفاق افتاده برای همین دوست ندارم بازم این اتفاق بیفتد — -ولی فرصت شد چند
نقشه ساده را برسی و تست میکنم که ساختن ان بسیار ساده باشه و با اموزش ساختن و مشخص کردن کارایی ان را تو
کانال گذاشتم

سوال عمق فلزیاب
سالم استاد خسته نباشید ..کیت خوب برای فروش دارین که دومتر به باال عمق بزنه
فقط به شما میشه اعتماد کرد.ممنون
با سالم و تشکر در باره عمق بهتر است به چند نکته توجه کنید — منظور از دو متر به باال را دقیق مشخص کنید دو متر
چه چیزی بزنه یک عدد سکه یا یک سینی  50در  50سانت —— فقط بگویید دو متر درست نیست

فلزیاب ساده
سالم مهندس عزیز همین که نقشه رو توی کانال بزارین خودش لطف بزرگیه ولی ماکه از برق سردر نمیاریم باید چیکار
کنیم
با سالم اول یک مدار ساده را خودم میسازم و تست میکنم و بعد از روش درست کردن ان فیلم و یا عکس تهیه میکنم و
میگذارم تو کانال
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فلزیاب ساده
شما کامال صحیح میفرمایید جناب مهندس ....ولی این رو هم در نظر بگیرید که بخاطر به خاطر حرف بعضی افراد که
اطالع صحیحی از نحوه کار فلزیابها ندارن و توقع دارن بدون زحمت یه شبه مثال به گنج برسن ....نباید بقیه هم از
تجربیات اشخاصی مثه شما بی نصیب بمونن ......بنده کامال از زحماتی که تو این مدت متحمل شدید آگاهم و مطمئنم
 ....بسیاری دیگه هم ،همسو و هم نظر با بنده هستند....بهرسو بازهم صالح کار خویش خسروان دانند
امیدوارم جنابعالی هم تجدیدنظری بفرمایید و این کیت راتهیه کنید  ....اگه ما هم اصرار بر این داریم که این فلزیاب رو
تهیه کنیم فقط به این خاطر که بعداز اینکه کامال با کار با ردیاب ماهر شدیم و اگه جایی رو ردیاب زدیم برا اطمینان
خاطر از فلزیاب استفاده کنیم ....که هم با نحوه کار فلزیاب کمی آشنا بشیم که اگه در آینده خواستیم برا خرید یه
فلزیاب واقعی هزینه کنیم یه حداقل آشنایی داشته باشیم با اپراتوری فلزیابها  ....وگرنه بنده و بیشتر کاربرای فهیم هم
....میدونن که نباید توقع آنچنانی از یه کیت چندهزارتومانی داشت
در باره فلزیاب ساده نگران نباشید
با سالم اول یک مدار ساده را خودم میسازم و تست میکنم و بعد از روش درست کردن ان فیلم و یا عکس تهیه میکنم و
میگذارم تو کانال

اثار جوغن
استاد ی کارشناس اومده بود ولی چون کلک باز بود دیگه بیخیالش شدیم
ولی اون میگفت ک چندتا قبر هست و ی اتاق ک همه ب هم راه دارن
چون این—------------------------------
دوست عزیز بیهوده دنبال کارشناس نرو فلزیاب داری هر جا عالمتی دیدی با فلزیاب خوب بگرد بهترین کار
-----------------------------ادامهپس کارشناسی ک میگه با دیدن آثار میتونم جای دقیق رو بگم دروغ میگه؟؟
من خودمم باور نکردم
گفت بدون دستگاه فقط با محاسبه آثار
نه عزیز دروغ میگویند بهترین کار فلزیاب است کارشناس تقلبی میاد یک بیل هم میده دستت میگه  20متر بکن میرسی
به گنج و پول میگیره میره--------------------------------------------
—---------------------------------------------------ادامه

—------------------------------
میدونستی خیلی💐💐💐💐💐🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹
تشکر لطف داری عزیز
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—---------------------------------------------ادامه
شما تنها کسی بودی ک بدون درخواست پول و اشتراک خواست جواب بده
خدا بهت عوض میده
منم اگر موفق شدم ب امید خدا.انشااهلل
مطمعنم این لطف شمارو به هیچ وجه فراموش نمیکنم
تشکر عزیز همینکه سالمت و موفق باشید بهترین هدیه برای من است

خرید فلزیاب برای تفکیک
سالم خسته نباشین من یه سوال داشتم خدمتتون .من چند سال پیش یه فلز یاب خریدم ک خیلی ساده بود یعنی دستسازه
صفحه نداره و با باطریه موتور کار میکنه دوتا ولوم تنظیم داره تا العان نتونسته بودم باهاش کار کنم کانال شمارو ک
مطالعه کردم متوجه شدم چطور کار میکنه العان یک ورق 30در30رو تو عمق یکمترونیم راحت پیدا میکنه البطه ورق
پوسیدرو هاال مشکل اینه ک وقتی جایی جواب میده من نمیدونم چطوری میشه فهمید که طالست یا فلزدیگه هاال
میخاستم ببینم اگه من یه فلزیاب خالی بدون لوپ و لوازم فقط خود دستگاه که همین عمق دو مترو بزنه فقط قدرت
تفکیک داشته باشه بخام ایا امکانش هست اگر هست قیمتش چنده واقعا از مطالب خوبتون ممنونم من قبال با این دستگاه
بیشتر از 30سانت نمیتونستم چیزی پیدا کنم ولی بعد از خوندن مطالب شما العان راهت تو یکونیم متری فلزو پیدا میکنم
بازم از لطفتون ممنونم
با سالم و تشکر خوشحالم که مقاله من برای شما مفید بوده — -اگر فلزیاب شما با لوپ یک متری ورق  30در سی را
حدود یک و نیم متر میگیره پس قدرتش خوب است ثبات و پایداری فلزیاب را هم تست کن اگر ان هم خوب بود  -فقط
به خاطر تفکیک فلزیاب نخر —---------توجه کن فلزیابی که طال را تفکیک کند فقط تبلیغ است و در عمل
خطای باالیی در تفکیک دارد — ----فلزیاب خوب و استاندارد هم یکی مال ما است که  9میلیون است تفکیک
بصورت اتوماتیک برای فلز اهنی میخ و غیر اهنی کوزه نشان میدهد و صدای دستگاه هم عوض میشود فلزیاب های دیگر
ی مثل -مینلب---وایت —-گرت ---هم هستند با قیمت باالی  15میلیون قیمت دقیق ندارم ولی کار با انها مشکل
است نظر من این است —— برای تفکیک فلزیاب نخر که ضرر میکنی —جایی که زباله وجود دارد دنبال گنج
نباش ---و از همه مهم تر —— گاهی باالی مال دفن شده یک نعل یا شمشیر به عنوان نشانه وجود دارد —و هیچ
دستگاهی نمیتواند بگوید زیر این اهن طال هست یا نه — و اگر قبر سرداری باشد به همراه طال سپر و شمشیر هم هست
— و باز هیچ دستگاهی یا فلزیابی نمی تواند بین مقدار زیادی اهن مقدار کمی طال و نقره را نشان دهد پس  -در یک
کالم تفکیک فایده چندانی ندارد— حتی تو فلزیاب ما که دقت تفکیک برای فلزات اهنی و غیر اهنی حدود  80درصد
است — در عمل کمکی به شما نمیکند پس برای تفکیک فلزیاب نخر موفق باشید
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سوال اپراتوری تفکیک فلزیاب ارزان
واقعا ازتون ممنونم که اول صالح مشتری رو در نظر میگیرین تا فروش دستگاه خودتون شاید هر کس دیگری بود میگفت
این بدرد نمیخوره یک دستگاه از من بگیر ک تفکیک کنه .با این نوع مشاوره و روش کار شما هتمن خدا برکت صد
چندان به کسبو کار شما میدهد باز هم از لطفتون ممنونم فقط یه سوال دیگه داشتم اون کسی ک من این دستگاه خریدم
ازش یه کاغذ به من داده که توش روش تفکیک طالرو توش نوشته ولی اصال با مقاله های شما همخونی نداره و کار هم
نمیکنه ولی خودش ک تست میکرد کار میکرد یعنی صدای دستگاهو در میاورد بعد یه پاکت سیگار مینداخت روی لوپ
صدا قطع میشد (میگفت فرکانس پاکت سیگار با طال یکیه)
با سالم من تو مقاله فقط روش درست باالنس و تنظیم و استفاده از فلزیاب را اموزش دادم در این روش کار قدرت و
حساسیت دستگاه باال است بعد پیدا کردن وسیله با تغییر دادن تنظیم ها میتوان فلز را تفکیک کرد ولی معموال تنظیم
کردن درست دستگاه سخت است و من روش درس و دقیق ان را هم اموزش میدهم خوب شد یاد اوری کردید تشکر
ادامه سوال
——------------------------------------
بازم ممنونم درست با همین روش باالنس شما من تونستم تو باهاش خوب کار کنم چون فروشنده به من گفته بود ولوم
راستو بذار رو 30/2بعد دونبال فلز بگرد این روش تو زمین خاکی جواب میداد ولی تو کوه که میرفتم دستگاه همجا بوق
میزد تا اینکه فهمیدم این ولوم برای باالنس همیه عدادارو چک کردم تا باالنسشو پیدا کردم االن تو کوه داره عالی کار
میکنه .واقعا خیلی بین فلز جدید با فلز پوسیده هست به کسانی که دستگاه میفروشید توسیه کنین موقع تسط دستگا از یه
قوطی روغن پوسیده استفاده کنن عمق کاوشش حداقل سه برابر میشه بازم ممنون از لطفتون
تشکر موفق باشید ما برای تست فقط از مس نازک استفاده میکنم برای اینکه به طال نزدیک تر است و اگر دستگاه با ان
میزان بشه طال را بهتر میگیرد باز تشکر میکنم
—-----------------------
------------------ —---------------ادامهمن از شما ممنونم 5/3ملیون این دستگاهو خریده بودم ولی دوسال بود انداخته بودم کنار چون هرجا میرفتم الکی بوق
میزد االن خدارو شکر عالی کار میکنه باز هم سپاس
موفق باشید تشکر

استفاده از گوگل برای گنج یابی
سالم استاد عزیز بازم ببخشید یه سوال دیگه قضیه این عکس هوایی که با گوگل ارت به شعاع 500متر از منطقه مشکوک
میگیرن چیه وا یا شما یا همکارانتون میتوانید براساس عکس بگید که بار داره یا نه
............................................................................جواب
این هم یک کاله برداری دیگر است — تو گوگل عکس هوایی از همه جا ی زمین هست حتی از خانه شما اگر کمی کار
با —گوگل ارت —را بلد باشی خودت این عکس ها را میتوانی از اینترنت بگیری — تو این عکس ها هیچ جای گنجی
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وجود ندارد — این عکس ها مسیر راه — زمین ها و رودخانه ها را نشان میدهد و برای جهت یاب است — یعنی تو راه
گم نشی یا نقشه برداری از زمین — ---------گوگل ارت بدرد پیدا کردن گنج نمیخود

در باره عالئم عزیزان توجه کنید
سالم استاد
یه آثار دارم امروز پیدا کردم میتونین بگید ک چی میشه
مخلصیم
دوست عزیز جوغن تا جایی که میدانم عالمت سنگ قبر است از ان گذشته بار ها گفتم کسی رو دفینه عالمتی نمی
گذارد که همه متوجه دفینه بشوند حاال یا این مرده مال دارد یا ندارد یک راه حل ساده بیهوده دنبال کسی که عالئم
را معنی کند نباشه که سرت کاله میرود — ---اول کلی کتاب رایگان تو سایت هست — دوم ——  50متر اطراف
عالمت را با فلزیاب خوب بگرد — ---پس میبنی هر عالمت و نشانه ای داری تنها کار درست همین است یا کتاب
 —------رایگان  -و از همه بهتر جستجو با فلزیاب پس قبل از سوا ل برو کانال سوال را از اول تا اخر مطالعه کناگر روی نوشته های ابی با انگشت ضربه بزنید وارد کانال میشوید
@galexarsoal
ارسال عکس تو اینترنت و نظر خاستن از افرادی که شما انها را نمیشناسید  -کاری خطر ناک و اشتباه است

نرم افزار حفره یاب ماهواره این
سالم مهندس این برنامه در مورد چی هست ؟
تو بعضی از سایت ها تا ۱۰۰هزار تومن به عنوان نرم افزار حفره یاب ماهواره ای میفروشن
اینم سایتی که این نرم افزار رو میفروشه ...........
تشکر البته کاله برداری است بدرد حفره یاب نمیخوره مگر انکه قاری باشه که مکان ان قبال پیدا شده تو نقشه قید شده
باشد

خدمات پس از فروش و کیفیت فلزیاب های گلکسار
.
یه سوال دیگه هم داشتم که در سایت و سایر سواالت ندیدم مجبورم بپرسم .از اونجاییکه محصول تولید خود شماست و
خودتون پروگرم کردید میخوام بپرسم پروگرم برنامه مادام العمر هستش؟؟ یا مثل برخی با چند بار یا چندین بار استفاده
.دیگه کار نکنه و پروگرام جدید بخواد
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پروگرام تمامی فلزیاب ها ی ما همیشگی -دائمی — و —مادام العمر — -است و استفاده از ان هیچ محدودیت
زمانی  -و یا —-محدودیت روش و خاموش کردن ندارد —— فلزیاب ما دو سال گارانتی دارد —— حتی اگر از
مدت گارانتی دو یا سه ماه هم بگذرد ما سخت گیر نیستیم  -چرا ؟؟؟؟ برای اینکه ما فلزیاب را بسیار بادوام ساخته ایم
که به این راحتی خراب نمیشود -------چیزهایی که گارانتی را باطل میکند — شکستن فلزیاب — گم شدن
لوازم جانبی — اتش زدن فلزیاب — -توجه فلزیاب خودش اتش نمیگیرد ولی اگر در اتش سوزی اسیب ببیند گارانتی
شامل ان نمیشود —— افتادن دستگاه در اب نگهداری فلزیاب در مکان مرطوب که باعث پوسیده شدن لوازم داخلی ان
شود —— از همه مهم تر بازکردن و دستکاری فلزیاب به هر بهانه ای توجه کنید که اگر فلزیاب هر خرابی و یا مشکلی
داشته باشد ما ان را در سریعترین زمان و کمترین هزینه تعمیر کرده و مثل روز اول به شما تحویل میدیم پس باز
کردن و دستکاری فلزیاب به نفع شما نیست و اگر کسی فلزیاب را دستکاری کند ما هیچ مسئولتی را قبول نمیکنیم —
دستکاری پک باتری و تعویض باتری توسط شما هیچ اشکالی ندارد — باتری هم گارانتی ندارد اگر باتری را همیشه
شارژ نگه دارید حداقل دو سال کار میکند —— موفق باشید

اطالعات جدید در باره نرم افزار حفره یاب با گوشی
.
.اگر از سخت افزار  Gpsگوشی اندرویدی خود زیاد استفاده می کنید و یا حتی اگر از عملکرد آن  ،آن طور که باید ،
راضی نیستید توسط نرم افزار جالب  GPS Status & Toolbox PROقادر به بهبود عملکرد  Gpsگوشی اندرویدی
خود خواهید بود  .همانطور که می دانید اکثر  GPSهای گوشیهای اندرویدی  A-GPSرا پشتیبانی میکنند.
نحوه عملکرد برنامه بدین صورت است که چنانچه زمان زیادی طول میکشد تا جی پی اس گوشی تان کانکت شود  ،ابتدا
موبایلتان را به اینترنت متصل  (GPRSهم کافیست )و این برنامه را اجرا میکنید .سپس از مسیر منو  / Toolsگزینه
Manage A-GPS Stateرا انتخاب و دانلود را انتخاب کنید.
بدین ترتیب اطالعات جغرافیایی منطقه ای که در آن قرار دارید بارگذاری شده و سرعت کانکت شدن بهبود می یابد
.این نرم افزار در میان نرم افزارهای با عملکرد مشابه  ،بهترین نرم افزار بود که تصمیم به معرفی آن گرفتیم که می
توانید آن را از ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.
نکته  :دانلود دیتا فقط در ارتباط اول کافیست( میتوانید قبل از اجرای نرم افزار مکان یاب دیتا را خاموش کنید .برای
دفعات بعدی نیازی به فعال کردن دیتای گوشی نمیباشد  .چنانچه برقراری ارتباط زیاد طول کشید یا مکان جدید فاصله
زیادی از مکانی که دیتای قبلی را دانلود کردید بود  ،یکبار  A-GPSرا از همان مسیر گفته شده ریست و مجدد دانلود
کنید)
نکته :نسخه گوگل پلی برنامه نسخه کرک نشده است اما به راحتی می توانید توسط الکی پچر پرداخت درون برنامه ای
آن را انجام داده و از آخرین نسخه پرو استفاده کنید .این روش نیازمند به روت است ---------— .اسم
برنامه

—-------

GPS Status & Toolbox PRO v8.0.170

—---است
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دوستان این برنامه برای تقویت — جی پی اس — -گوشی شما است و برای پیدا کردن دفینه یا حفره نیست دانلود
رایگان این برنامه در اغلب سایت ها میتوانید دانلود کنید
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فلزیاب تصویری و فلزیاب ماهواره ای
بهترین فلزیاب تصویری فقط برای پیدا کردن حفره و اتاق های زیر زمینی مفید است
این ابزار ها ابزار زمین شناسی هستند و قادر نیستند عکس و شکل جنس را مشخص کنند
معموال برای پیدا کردن فلزات خطای باالیی دارند و تصویر انها فقط یک لکه یا حاله رنگی است

خرید فلزیاب  6000گلکسار
سالم مهندس  .قیمت  6000با یدونه لوپ 50در  90تا شو با کیتش چقد در میاد
فعال  9میلیون
ی خورده گیر گور مالی هست برطرف بشه قصد خرید دارم  .با توضیحاتی ک تو مقاله بود این دسگاه وسیله خوبیه برا
 .کاوش تو منطقه ما
امیدوازم مشکل مالی شما رفع شود دوست عزیز اگر مشکل مالی دارید خرید دستگاه بر مشکالت شما اضافه میکند
میتوانید با مطالعه این مقاله یک فلزیاب ارزان حدود یک میلیون از شهر خودتان تهیه کنید حتما این مقاله را مطالعه
کنید
www.galexar.com
توجه :مقاالت جدید اموزشی فقط داخل سایت قرار دارد
راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت ؟
به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را .
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
مطالعه این مقاله را از دست ندهید
راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
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افزایش امکانات سفارشی بر روی مدل ECR6000گلکسار
باسالم خدمت مهندس رضایی ،ببخشید شما حفره یاب هم تولید میکنید؟ قیمت ان چقدر است؟ایا میتوانید این کارایی را
بر روی ای سی ار  ۶۰۰۰نسب کنید به صورت سفارشی؟
با سالم دستگاه حفره یاب حرفه ای تولید نمیکنیم چون خریدار چندانی ندارد ولی با همین مدل ECR6000گلکسار
و به کمک روشی خاص میتوان حفره های تا عمق یک الی دو متر را با دقت  50الی  60درصدر پیدا کرد —  -از نظر
اضافه کردن امکانات سفارشی بر روی فلزیاب ECR6000گلکسار مشکلی نیست ولی اول باید ببینم شما به چه امکاناتی
نیاز دارید -اگر قابل اجرا باشد حتما انجام میشود  -ما از هر نظر و انتقادی برای باالبردن کیفیت و زیبایی -
ظاهری — کیفیت داخلی و باطنی — افزایش امکانات فلزیاب استقبال میکنیم  -انتقاد و پیشنهاد شما باعث پیشرفت
محصوالت گلکسار است پس همه عزیزان نظرات و نیاز های خودشان را ارسال کنند با تشکر
باسالم خدمت مهندس رضایی ،ببخشید شما حفره یاب هم تولید میکنید؟ قیمت ان چقدر است؟ایا میتوانید این کارایی را
بر روی ای سی ار  ۶۰۰۰نصب کنید به صورت سفارشی؟
با سالم دستگاه حفره یاب حرفه ای تولید نمیکنیم چون خریدار چندانی ندارد ولی با همین مدل
ECR6000گلکسار و به کمک روشی خاص میتوان حفره های تا عمق یک الی دو متر را با دقت  50الی  60درصدر پیدا
کرد —  -از نظر اضافه کردن امکانات سفارشی بر روی فلزیاب ECR6000گلکسار مشکلی نیست ولی اول باید ببینم
شما به چه امکاناتی نیاز دارید -اگر قابل اجرا باشد حتما انجام میشود  -ما از هر نظر و انتقادی برای باالبردن کیفیت
و زیبایی  -ظاهری — کیفیت داخلی و باطنی — افزایش امکانات فلزیاب استقبال میکنیم  -انتقاد و پیشنهاد شما
باعث پیشرفت محصوالت گلکسار است پس همه عزیزان نظرات و نیاز های خودشان را ارسال کنند با تشکر

فرق یون با میدان مغناطیسی
سالم مهندس .حال شما  .تشخیص دهنده میدان مغناطیسی و یون یاب چقدرفرق میکنند و کدام مطمئن تره و یا بهش
بیشتر میشه اعتماد کرد ؟
البته شما تشخیص دهنده میدان مغناطیسی اندروید رو در سایت قرار دادید .متشکر از لطفتون
با سالم و تشکر —-خیلی با هم فرق دارند ساده بگویم —---میدان مغناطیسی مثل میدان اهن ربا است در واقع با
نرم افزار گوشی میتوانید اهن ربا و یا حداکثر فلز اهن و قطب شمال

پیدا کنید — ---یون فرق دارد —ساده

بگویم یون برقی است که تو هوا یا چیزهای عایق ایجاد میشود — -سیم برق روی تیر برق شهری چون روکش ندارد
—( -سیم برق شهری سیم لخت بدون روکش است) — ---در هوا یون تولید میکند — المپ کم مصرف — بدلیل
تولید ولتاژ با فرکانس باال — فلزاتی که سال ها زیر خاک هستند — ابرها و برخی سنگ های معدنی — -و خیلی
چیز های دیگر هم یون تولید میکنند — مثال در شهر های خشک وقتی بلوز کاموای پشمی را از تن در می اورید صدای
جرقه هایی را می شنوید اینها بارهای منفی یا یون منفی هستند — البته سعی کردم ساده و با مثال توضیح دهم
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مقایسه فلزیاب دیپ هانتر و فلزیاب گلکسار 6000

فلزیاب دیپ هانتر دو مشکل دارد اول از سیستم راداری استفاده میکند برای همین خیلی از سنگ ها ( سنگ سیلیس
)را با فلز اشتباه میکند —دوم — سیستم اتومات هم ندارد پس برای باالنس باید دقت کنید داخل حفره و غار قابل
استفاده نیست و تو چاله هم باید چاله یک متری را به چاله  6متری تبدیل کنی تا بتوانی تو چاله با دیپ هانتر کار بکنید
بهتر است کاتالوگ دیپ هانتر را دقیق مطالعه کنید
بله برای کار با دیپ هانتر در داخل چاله باید عرض چاله را بزرگ کنید یعنی چاله  50سانتی باید تبدیل به چاله یک
متر در حداقل  4متر شود و در یک طرف چاله فلزیاب را باالنس کنید و به سمت دیگر چاله حرکت کنید در صورتی که
با فلزیاب  6000گلکسار میتوانید به راحتی داخل چاله کار کنید حتی اگر داخل چاله پر از اب باشد
سوال —--؟-داخل فیلم یه قسمت هست عکس کوزه میده چه مواقعه ی اون عکس ظاهر میشه
اگر کاتالوگ فلزیاب  6000را مطالعه کنید برای اهن میخ و برای فلزات غیر اهنی کوزه نشان میدهد صدا هم تغییر
میکند — -دقت فلزیاب  6000حدود  90الی  95در صد است یعنی ده در صد خطا را دارید که معموال مربوط به فلز
پوسیده است  -در باره تفکیک با دقت  80در صد اهن و غیر اهنی را از هم جدا میکند

فلزیاب دیپ هانتر به سیلیس و غیر حساس است در صورتیکه فلزیاب  6000به سیلیس و سنگ ها معدنی حساس نیست
شما هر جور سنگ معدنی دارید ارسال کنید خوشحال میشم تست کنم و فیلم بگذارم

برخی از عزیزان پشت سر هم سوال های زیادی در باره روش کار و امکانات فلزیاب گلسار میپرسند ——------
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دوستان عزیز لطفا کاتالوگ فلزیاب  ECR6000گلکسار را دقیق مطالعه کنید -کاتالوگ فلزیاب  ECR6000گلکسار
یکی از بهترین و کاملترین کاتالوگ های موجود در اینترنت است چرا ؟ ؟ برای اینکه با مطالعه این کاتالوگ شما با
روش دقیق کار با این فلزیاب اشنا میشود و از ان گذشته اپراتوری هم یاد میگیرید — به نظر من حتی اگر قصد خرید
فلزیاب گلکسار  ECR6000را ندارید حتما کاتالوگ ان را مطالعه کنید زیرا با مطالعه ان مطالب اموزشی فراوانی
را یاد میگیرید

کاتالوگ فلزیاب  ECR6000گلکسار

کارشناس
سالم مهندس ببخشید مزاحم شدم فقط یه سوال کوتاه ایا با عکس یک کارشناس میتونه کارشناسی کنه یا نه؟
فکر نمیکنم فقط در شرایط بسیار بسیار کم فقط بگوید که این عالئم مال چه چیزی است —اینکه مال دارد یا نه —-
بنظر من امکانش نیست — و بیهود خودت را گرفتار نکن فلزیاب داری  50متر اطراف را با فلزیاب خوب —بگرد
جواب فلزیاب از کارشناس بهتر و دقیق تر است
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سالم مهندس میدونید لورنز  z1و مینلب کدام بهتر است
به نظر من لورنز ولی بعضی ها مینلب را بیشتر دوست دارند اول کاتالوگ هر دو را دانلود کن و مطالعه ببین با کدام
میتونی کار بکنی ممکنه خرید کنی و نتونی کار بکنی ان موقع دستگاه بدرد شما نمیخورد
بهتر قبل از خرید کار با دستگاه را یاد بگیرید بهترین کار این است اگر دوستی دارید که یکی از این لوازم را دارد قبل
از خرید روش کار را از دوستت یاد بگیری

اپراتوری  6000باالنس نزدیک فلز
خب مهندس اگه جایی که ریست کنیم نزدیک به فلزی باشه یا روی فلزی باشه چه اتفاقی میفته؟
ایا امکان داره اون عالئم که مربوط به وجود فلز در زیر لوپ هست مثل (؟)و )(NO Balمشخص نشه؟
اگر رو و یا نزدیک فلز باالنس کنید از قدرت فلزیاب کم میشود و دیگر فلزیاب ان فلز را نمیگیرد — ولی چون فلزیاب
 6000گلکسار اتوماتیک و هوشمند است  -وقتی از روی نقطه ای که فلز بوده و فلزیاب را انجا باالنس کرده اید عبور
میکنید و یک یا دو متر جلو میروید  -دو حالت بوجود می اید —---اگر فلزیاب در حالت دستی باشد با نوشته NO
و ) (NO Balبه شما خبر میدهد که باالنس مشکل دارد شما دکمه ریست را فشار میدهد و مکان مشکوک ( مکانی که
فلزیاب را انجا باالنس کرده اید ) را با فلزیاب جستجو میکنید — ------حالت دوم — —------اگر فلزیاب
در حالت اتوماتیک باشد وقتی یک یا دو متر جلو تر میروید عالمت دالر روی صفحه تبدیل به فلش میشود و به شما
اختار میدهد باالنس اشتباه است و فلزیاب بصورت اتوماتیک خودش باالنس را تنظیم میکند
امکان اینکه نوشته ها ظاهر نشوند وجود ندارد از ان گذشته اگر زمان باالنس بیشتر از یک دقیق طول بکشد حتما زیر
دیسک فلز بزرگی هست

استفاده از لوپ دو متر
سلم.استاد کاربرد لوپ بزرگ بیشتر کجاس چون ازش کمتر صحبت میشه.لوپ 1و 2متری.میشه روی تپه های بزرگ
استفاده کرد
با سالم از لوپ بزرگ فقط تو مکان های صاف —مثل بیابان —— میشه استفاده کرد و اگر مال خیلی زیاد باشه جواب
میدهد مثال لوپ دو در دو بدرد مالی به بزرگی  50سانت به باال میخورد و همه جا کار برد ندارد روی تپه هم به بزرگی
تپه بستگی دارد اگر زیاد بزرگ باشه میشه استفاده کرد تپه کوچک مشکل است
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ایا اپراتوری  6000گلکسار میتوان رو ی فلزیاب دیگر هم استفاده کرد ؟
.
سالم وعرض خسته نباشید خدمت شما واقعا از زحماتتون ممنونم یه سوال داشتم خدمتتون این روش کار با دستگاه
خودتون که گذاشتین اون قسمتی ک گفتین دیسکو عمودی بگیرین اگه چیز ریز باشه معلوم میشه ایا رو دستگاهای
معمولی با لوپ هم میشه اینکارو کرد یعنی اگه جایی جواب داد لوپو عمودی بگیریم اگه باز بوق بزنه یعنی یه فلز با عمق
کم هستش چون با دستگاهای معمولی تفکیک نمیشه یا ما بلد نیستیم انجام بدیم برای همین حداقل اگر این روشی که سما
توضیح دادین رو دستگاه معمولی کار کنه خیلی عالی میشه با تشکر فراوان
با سالم بله میتوانید با فلزیاب های ساد ه هم برخی از کارهایی را که با — -فلزیاب  6000گلکسار انجام میشود —--
را انجام داد ولی به نوع فلزیاب بستگی دارد ممکنه با یک فلزیاب بشه ولی با دیگری نشود پس یک سکه کوچک رو
زمین بگذار و تست کن — در کل مطالعه هر دو کاتالوگ فلزیاب  6000گلکسار برای همه عزیزان مفید است و با
مطالعه انها مطالب اموزشی زیادی را یاد میگیرید و —----برخی —-از روش های اپراتوری با فلزیاب —-
 6000گلکسار —ممکن است با فلزیاب های دیگر هم قابل اجرا باشد موفق باشید

اپراتوری فلزیاب ساده
سالم مهندس ی سوال فنی دارم زمانی که باسیستم پالسی جای بوق زد باید یک چاله حفرشه ابتداباید خاکی که به
بیرون ریخته شد رو تست کرد حاال سوالم اینه زمانی بخایم روی خاکی که به بیرون ریختیمو تست کنیم باید روی خاک
بیرون ریخته را باید ابتدا باالنس کرد سپس خاکو تست کنیم یانه باهمان باالنس قبلی میتوان روی خاکوتست کرد ممنون
میشم راهنمای کنی
با سالم دور تر از خاک خارج شده از چاله باید دستگاه را تنظیم کنید و داخل خاک را بگردید

کیت فلزیاب
مهندس جان یه براوردی کنید ببینید چقدر هزینش در میاد شما تجربه خیلی بیشتر و دقت بیشتری نسبت به کسی که در
یه چیز تقریبی به ما بگید البته که ما دونسته باشیم ممنونیم البته مشکالت مدار و چیز های زمینه فلزیاب کار نکرده دارید
اگر میشه همچین چیزی که خودتون منتاژ کنید راحتر و با اعتماد بیشتری از که خودتون میدونید برطرف کنید و اصال
شما میگیری
با سالم دوست عزیز من وقت مونتاژ ندارم تازه اگر مونتاژ و تنظیم کنم ان موقع برای اینکه خراب نشه و درست کار کنه
باید براش جعبه و لوازم تهیه کنم و دستگاه را تو یک جعبه بگذارم تا سیم های ان پاره نشه اینطوری قیمت میره باال و
ارزش نداره تو فکرم فقط نقشه و روش ساختن یک مدار خیلی ساده را تو کانال قرار بدهم که هزینه ساختن ان بین
بیست تا  100هزار تومان باشه تا خودتان بسازید
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اپراتوری  6000گلکسار
سالم
مهندس وقتی دستگاه را باالنس کردیم ونیاز به افزایش و کاهش،گین و فیلتر رو داشتیم،باید کلیدzero
را بزنیم؟؟
بعد از تغییر گین و فیلتر کلید zeroرا فشار دهید — ----تغییر فیلتر و گین دور از فلزات و دور از مکان
مشکوک انجام شود

تست طال با فلزیاب
.برخی عزیزان موقع تست فلزیاب متوجه میشوند که فلزیاب شان به طال حساسیت کمی دارد دلیل ان چسیت ؟
اولین مشکل شکل و اندازه طال است از طالی ریز باریک و یا زنجیر استفاده نکنید انگشتر کوچک زنانه و زنجیرهای
طال سیگنال ضعیفی ایجاد میکنند برای اینکه فلزیاب بتواند انها را بگیرد —طالی کوچک و زنجیر طال باید سال ها زیر
خاک قرار بگیرد تا بافت های ان یک پارچه شود ----ان موقع فلزیاب ان را با قدرت زیادی میگیرد —— پس همیشه
فلزیاب را با طالی بزرگ مثل پالک بزرگ یا سکه بزرک طال یا انگشتر مردانه که مقدار طال در ان بیشتر باشد تست کنید
.مشکل بعدی تنظیم فلزیاب است فلزیاب هایی که بصورت دستی تنظیم میشوند اگر درست تنظیم نشوند حساسیت انها
نسبت به طال به مقدار زیادی کم میشود
ایا میتوانید کاری بکنید که فلزیاب طالی کوچک و زنجیر را بگیرد ؟
.بله ولی با اینکا ر خطای فلزیاب هم باال میرود و مواد معدنی بیشتری را میگیرد و حفاری بیهوده شما هم بیشتر
میشود

ما توانایی یک فلزیاب قویتر را هم داریم که طالی کوچک را هم به خوبی میگیرد ولی خطای فلزیاب هم حتما

بیشتر میشود و به مواد معدنی حساس میشود فعال فلزیاب به اغلب مواد معدنی حساس نیست — سنگ سیلیس —و چند
نوع سنگ دیگر — تعدادی از عزیزان لطف کرده و قرار است تعدادی سنگ مدنی جهت تست برای ما ارسال کنند
— ---اگر شما هم نوعی سنگ معدنی در اختیار دارید میتوانید برای ما ارسال کنید — من هم پس ا ز تست فیلم ان
را برای همه تو کانال قرار میدهم تشکر

سالم استاد شب بخیر من یک دستگاه میخوام ولی پول ندارم چکارکنم
سه تا کار میتوانی انجام دهی اول این مقاله را مطالعه کن

مقاله های جدید سایت گلکسار
www.galexar.com
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توجه :مقاالت جدید اموزشی فقط داخل سایت قرار دارد
راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را .
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت

راه دوم منتظر باش تا روش درست کردن یک فلزیاب ارزان را اموزش بدم عالی نیست ولی از هیچی بهتر است شاید
حدود  50هزار تومان هزینه بردارد

راه سوم —---بیخیال فلزیاب شو و برو دنبال کاسبی موفق باشید

خرید فلزیاب و کار با ردیاب
این مقاالت رو حفظ هستم داداش من خیلی وقته تو کانال هستم تمام
ردیاب هم ساختم و خیلی خوب هم جواب داد بهم .خیلی عالی باهاش کار میکنم
دسته هایه ردیاب رو هم با فیلتر ساختم وهم با جنس برنج چون خودم تراشکارم و همه چی میسازم
همه چی درست جواب داد و عالی کار میکنه فقط یک فلزیاب نیاز دارم واسه نقطه زنی
باید ردیاب و فلزیاب رو باهم داشته باشم چون مکمل هم هستن
با سالم بله داشتن فلزیاب خطای شما و حفاری بیهوده را به مقدار زیادی کم میکند —اگر تفریحی کار میکنید روش
ساختن یک فلزیاب ساده تو کانال سوال هست سعی میکنم یکی بهتر را هم تو کانال قرار بدهم ولی اگر یک فلزیاب خوب
و حرفه ای نیاز دارید مدل  6000گلکسار هم موجود است ولی قبل خرید بهتر است کاتالوگ های گلکسار . 6000و
مقاله فلزیاب ارزان را تو سایت گلکسار مطالعه کنید
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جستجو در مکان نا مناسب
مهندس رفتیم کاوش
فقط زباله های سطحی رو گرفتیم
پیچ-قوطی رانی-در نوشابه
با سالم دوست عزیز مکان شما مناسب نیست در مکانی جستجو کنید که انسان امروزی انجا زندگی نمیکند و اثاری از
گذشته در ان مکان وجود داشته باشد و گرنه فقط باید زباله جمع کنید — انتخاب مکان بسیار مهم است موفق باشید

برق رایگان سوال
سالم استاد میگم ممنون که اون فیلم رافرستادید میگم من انگلیسیم ضعیفه اسم وسایالرو نفهمیدم اون وسایالی  ۲رنگ
چی بودن همان مگنت از کجا یافت میشه
مگنت به معنی آهنرباست
تهیه اهن ربا درست به همان شکل کمی سخت است

سوال فنی
درود مهندس
سایت شما را مطالعه کردم  ..تبریک میگم برای ساخت فلز یاب
در مواجه با فلزات غیر اهنی  ...یک عکس العمل  .ودربرابر فلزات اهنی ی عکس  .ecr6000ی سوال برام پیش امد
العمل جدا
منظورتون از فلزات اهنی و غیر اهنی چی هستش ؟ میشه یکم بیشتر بازش کنید
و این که مکانیزم دستگاه برای تشخصیص فلزی مثل طال و فلزی مثل اهن معمولی چی هستش؟(بنده کارشناسی ارشد
متالورژی دارم) و برام سوال پیش امده چطوری این دو ،دیتیکت میشه؟
ممنون
سالم و تشکر فلزیاب ما برای فلز اهنی شکل میخ نشان میدهد و برای فلزات غیر اهنی شکل کوزه و نوع صدا هم
برای دو نوع فلز متفاوت است — فلز اهنی که مشخص است تمام فلزاتی که اهن ربا انها را جذب میکند یا به ان
میچسبد — -و فلز غیر اهنی فلزاتی که اهن ربا به انها نمیچسبد مثل مس طال نقره و غیره — -چندین روش برای
اشکار سازی و جدا سازی فلزات وجود دارد ولی امکان توضیح دقیق انها در کانال وجود ندارد و چون موضوع فنی و
موبوط به الکترونیک است حتما باید دانش الکترونیک داشته باشید وگرنه توضیح فایده ای ندارد  -فقط ساده بگویم
از روی اهن ربا شدن یا نشدن انها این فلزات جدا میشوند — البته ساده گفتم وگرنه توضیح دقیق عملکرد هر روش
زمان زیادی میبرد موفق باشید
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خرید کیت و از کار افتادن ان
سالم استاد
سوالی داشتم
شنیدم کیت  pim2بعد ۳۰۰بار خاموش وروشن دگه از کار میفتتد
 .میخواستم بدونم دگه نمیشه درستش کنیم
یعنی اگه خاموش شد چکار کنیم راه بندازیمش
شنیدم یه یک برد دار اونو عوض کنیم دوباره میشه باهاش کار کنیم
استاد خواهش میکنم راهنمایم کنید

اگه کسی سراغی داری کیت فلزیاب خوب داره بهم معرفی کنید ممنون میشم
دوست عزیز این کیت یک قطعه داره که توش برنامه کامپیوتری میریزند — -تولید کننده اصلی خارجی است —
برای اینکه دیگران را مجبور کند قطعه را فقط از خودش بخرند— نقشه دستگاه و یک برنامه ازمایشی تو اینترنت
گذاشته  -این برنامه ها مشکالتی هم داره یکی از انها از کار افتادن است برای راه اندازی دوباره باید برنامه جدید
تو ان قطعه بریزی — که به کامپیوتر و پروگرامر نیاز داری — -اگر کسی را داری که الکترونیک خوب بلد است یا
بعضی فروشگاه های الکترونیک تو شهر های بزرگ این کار را میکنند قطعه را از تو دستگاه در میارند دوباره توش
برنامه می ریزند و بهت میدهند ممکنه ده الی بیست هزار تومان بگیره شاید هم بیشتر بستگی به ان اقا داره — با این
کار دستگاه شما شروع به کار میکنه و بعد  300بار خاموش میشه و شما باید این کار را هر چند وقت تکرار کنی
کیت خوب فعال کسی را نمیشناسم و معموال کیت بدرد افرادی میخورد که به الکترونیک اشنا هستند تا بتوانند مشکالت
کیت را حل کنند
فرق بین کیت — -برد اماده — و دستگاه اماده چیست ؟
.
مهندس سوالی داشتم دیروزی مطلبی خوندم فرق کیت با برد مونتاژشده چیه چه محاسن و معایبی بینشون هست
با سالم سوال خوبی پرسیدید — -فرق بین کیت — -برد اماده — و دستگاه اماده چیست ؟
.
کیت های الکترونیک چی هستند ؟
برای اموزش الکترونیک به نوجوانان ها و افراد عالقه مند از یک بسته اموزشی به نام کیت استفاده میشود در این
بسته تعدادی قطعات الکترونیک — و یک عدد فیبر یا تخته مخصوص وجود دارد که قطعات الکترونیک باید روی ان
لحیم شوند —— یک کتابچه یا یک ورق کاغذ هم داخل بسته وجود دارد که به شما اموزش میدهد قطعات الکترونیک
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را چطور و کجا لحیم کنید و چگونه از این کیت را بسازید و از ان استفاده کنید —— همه کیت ها برای اموزش
طراحی و ساخته شده اند و اغلب از انها نمیتوان برای کار های حرفه ای استفاده کرد  -انواع کیت ها ی ساده تا
پیچیده وجود دارد مثل کیت چراغ چشمک زن است  -که با ساختن ان یک المپ روشن و خاموش میشود تا انواع
پیچیده تر ان که برای دانشجویان رشته الکترونیک مفید است و همه کیت ها برای اموزش الکترونیک طراحی شده اند
و ممکن است کارایی خوبی در محیط صنعتی و کار دائمی نداشته باشند  -یادم رفت که بگویم من الکترونیک را از
سن  12سالگی شروع کردم و اولین کیت من مال شرکت مهران کیت بود که بدین وسیله از این شرکت تشکر میکنم
چون حدود  50سال پیش اموزش الکترونیک بسیار سخت بود و این شرکت کیت های اموزشی بسیار عالی تولید میکرد
 ادرس مهران کیتhttp://www.mehrankit.com/

خرید کیت
چند ساله با سایت و کانالتون آسمان .تمام مقاله ها رو هم دارم
البته تو سایت ایران کیت و چند سایت دیگر شماتیک و نقشه چندتا دستگاه گذاشتن با آموزش ولی ممکنه جواب نده
کیت های مهران کیت برای اموزش الکترونیک بسیار خوب است ولی اگر میخواهید یک کیت بخرید که مثل یک فلزیاب
حرفه ای کار بکند فکر نکنم به این راحتی پیدا بشه البته امپلی فایر های مهران کیت بسیار عالی بودند

نمونه ای از یک کیت الکترونیک را میبینید -توجه کنید تمام قطعات جدا از هم است و شما باید انها را لحیم کنید و
دستگاه را راه اندازی کنید
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برد الکترونیک اماده چیست ؟
وقتی قطعات روی برد مدار چاپی یا همان تخته مخصوص لحیم شد دیگر به ان کیت نمیگویند — ---و به ان برد
الکترونیک میگویند — برد الکترونیک هم دو نوع است اگر برای ساختن برد الکترونیک از کیت اموزشی استفاده
شده باشد به ان برد اموزشی میگویند — -توجه کنید که برای طراحی و ساخت کیت ها و برد های اموزشی
استاندارها و قوانین زیادی رعایت نمیشود چرا چون این کار ها باعث گران تر شدن کیت و برد اموزشی میشود و
معموال از یک کیت برای مدت کوتاهی بین یک هفته یا حداکثر چند ماه استفاده میکنند پس باال بردن کیفیت و
طراحی برای چیزی که قرار است چند ماه فقط برای اموزش استفاده شود بی معنی است

تعمیر فلزیاب
آقا من پالس استار دو دارم لوپ ندارم براش توی سایت تلگرامم نگاه کردم مطلب خاصی پیدا نکردم
میخوام یه لوپ ۵۰سانتی درست کنم براش نمیدونم چند دور و چجوری درستش کنم لطفا اگه امکانش هست کمکم کنید
 .ممنون میشم
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فکر کنم حدود  25دور سیم خوب باشه
ولی دوست عزیز ما فعال خدمات و پاسخگویی برای تعمیر فلزیاب نداریم با همین ردیاب هم کلی گرفتاریم

خرید فلزیاب
سالم برادر ما فلزیاب تمام اتوماتیک را میخواهیم برادرانه محض رضایی خدا تضمینی است .من وسه تا دوست قرض
میکنیم .آبرویم پیششان نره
تو را بخدا اگه کارایش عالیه تا اقدام کنیم
من مثل دو تامرد حالل زاده ،ازت خواهش میکنم اگه اشکالی داره تا من پیششان آبروم نره،خداوکیلی بهم جواب بده
مرد خدا باش و مرا رسوا نکن پیش این دوستانم
دوست عزیز دستگاه ما عالیه با خدمات و اموزش درست مثل کاتالوگ هر چه گفتیم همان است ولی بدرد شما نمیخورد
دوست عزیز تجربه شما کم است هر چه از دستگاه تعریف کنم فایده ای هم ندارد — وقتی خریدی و بردی چون تجربه
نداری هر لحظه فکر میکنی نکنه طرف سرم را کاله گذاشته هم خودت ناراحت میشوی و هم من را ناراحت میکنید —
من هم عادت ندارم تلفن کسی را قطع کنم و یا جواب تلفن کسی را ندهم — برای همین تا جایی بتوانم دستگاه را
فقط به افراد با تجربه میفروشم چرا ؟ فرد با تجربه با دیدن دستگاه تو بیست دقیقه متوجه میشود دستگاه بدرش
میخورد یا نه ولی فردی که تجربه ندارد حتی یک سال بعد خرید هم نگران است  —— -موقع فروش اموزش هم
داریم فرد با تجربه تو یک ساعت از همه اموزش ها استفاده میکند و همه چیز را یاد میگیرد — ولی زمان اموزش
برای افراد کم تجربه گاهی تا  6ساعت یک سره و بدون استراحت ادامه پیدا میکند — فرد با تجربه بعد خرید گاهی
سوال میپرسد -شاید سالی یک بار ولی فرد کم تجربه هر روز چند ساعت سوال میپرسد و از همه بد تر نگران است
که دستگاه خوبی خریده یا نه — برای همین فروش دستگاه به افراد داری تجربه برای من راحت تر است — به نظر من
شما از یک وسیله ساده و ارزان شروع کنید — یک مقاله اموزشی داخل سایت قرار دارد که مطالعه ان برای شما و
دوستان شما بسیار مفید است
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
مطالعه این مقاله را از دست ندهید

فلزیاب ارزان
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اپراتوری 6000
سالم
وقت بخیر
:چندتا سوال داشتم
-1مهندس توی بحث باالنس دستگاه،چطور زمین بدون فلز و الودگی پیدا کنیم؟
-2توی مبحث باالنس-اگر مال داخل دیوار پنهان شده باشد-گفتید وقتی یخواهیم از فیلتر 9در فاصله 30سانتی متر
باالنس انجام شود،چرا 30سانتی؟؟
-3هر شماره کاهش گین چقدر از قدرت فلزیاب کم میکند؟
برای پیدا کردن زمین بدون فلز خیلی ساده فلزیاب را باالنس میکنید پس از اینکه باالنس تمام شد و فلزیاب اماده کار
شد زمین را جستجو میکنید — دو حالت دارد یا فلزیاب در حالت دستی است یا اتوماتیک -اگر فلزیاب در حالت
دستی باشد — و فلزی زیر پای شما باشد — و ---شما روی فلز باالنس کرده باشبد به محض اینکه یک متر جلو
روی صفحه نمایش به شما اخطار میدهد در مکانی که  NO BALبروید و از فلز زیر خاک فاصله بگیرید با نوشتن
باالنس کرده بودید یک فلز وجود داشته — ---و اگر فلزیاب در حالت اتوماتیک باشد روی صفحه نمایش عالمت
فلش —> ظاهر میشود و پس از مدت کوتاهی فلزیاب اتوماتیک تنظیم میشود ولی اگر زمین را جستجو کردید و هیچ
هم ظاهر نشد یعنی توی این زمین فلزی وجود ندارد  NO BALصدایی از فلزیاب نشنیدید و عالمت
برای استفاده از فیلتر  9روی دیوار میتوانید فلزیاب را در فاصله  20سانتی متری هم باالنس کنید ولی از انجایی که
معموال از فیلتر  9برای داخل منازل یا انبار استفاده میشود و ممکن است زیر پای شما الوده باشد اگر دیسک را در
ارتفاع  30سانتی باالنس کنید بهتر است
هر شماره گین چقدر کاهش عمق ایجاد میکند ؟ این کاهش عمق به بزرگی و کوچکی فلز هم مربوط میشود ولی در کل
بین  5الی ده سانت برای هر شماره —فلز  20در بیست که با دیسک  50و فیلتر صفر حدود یک متر و سی —-30/1
 -متر میگیرد اگر فیلتر را روی  4و گین را روی  1بگذاریم همان فلز را حدود  80سانت میگیرد در کل کاهش عمقدر هر مرحله بسیار کم است

کار روی دیوار قلعه یا خانه با فلزیاب  6000گلکسار
در فاصله 30سانتی متری وقتی باالنس انجام شد،برای کاوش فاصله دیسک از دیوار چقدر باشد؟همان 30؟؟یا کمتر؟؟؟
پس از باالنس فلزیاب در فاصله  20یا  30سانتی روی زمینی که مطمئن هستی فلزی ندارد فیلتر را ببر روی فیلتر  9و
دیسک را روی دیوار بچسبان و دیوار خانه یا قلعه را برسی کن —— توجه روش کار روی دیواره کوه فرق دارد —
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لطفا روی دیوار خانه چند ساعت تمرین کنید به یکی از دوستانت بگو پشت دیوار یک تکه فلز مثل قوطی نو شابه نگه
داره و با این روش مکان ان قوطی را پیدا کنید

مشاوره برای خرید فلزیاب گلکسار
من کتابهای زیادی را مطالعه کردم ولی تا االن دستگاه را دست نگرفته ام
پس بهتر است عجله نکنید و با از یک فلزیاب ارزان شروع کنید  -ممکنه بعد چند ماه از اینکه با فلزیاب دنبال گنج
بروید خسته شوید پس با خرید یک فلزیاب ساده و ارزان اول خودتان را تست کنید ببینید این کاره هستید  -ایا رفتن
دنبال گنج واقعا برای شما لذت بخش و هیجان انگیز است یا نه-----شاید بگویید — من فقط دنبال طال هستم نه
تفریح دوست عزیز  99درصد کسانی که فقط دنبال طال هستند طال پیدا نمیکنند — چون طمع پیدا کردن طال باعث
میشود این افراد بدون اموزش و دقت سال ها بی نتیجه در بیابان سرگردان شوند — ولی افراد عاشق این کار چون
مطالعه و تحقیق میکنند و عاقالنه تر کار میکنند شانس موفقیت بیشتری دارند

خرید فلزیاب مشکل مالی را رفع نمیکند
سالم ببخشید مزاهم شدم مهندس قبلن هم بهتون گفتم من چند سال هست بااین سیم ها کار میکنم مهندس بخدا جای
نمونده که من و پدرم که پیر هست باهم هفاری نکرده باشیم اما به چیزی نرسیدیم مهندس به قران نه من ونه پدرم هیچ
گونه شغلی نداریم به خدا پول نون هم به زور در میاریم من ازتون میخوام در حق ما بزرگی کنی در حقم برادری پدری
کنی تورا خدا واسم یا طرز ساختن یک ردیاب مهندسی یا فلزیاب اسال کنی فقط طرزساختن را بدونم هرطوری که شده
میسازم خواهش میکنم در راه خدا به ما کمک کن به خدا قسم اگه موفق شدیم چیزی پیدا کردیم باهم تقسیم کنیم اگه با
رادیو بشه درست کرد رادیو زیاداریم تو خانه تورا خدا خودتون هر دسگاهی صالح میدونید فقط طرز ساختن بهم بگید
بهتون گول میدم براتون دردسر نباشم
دوست عزیز ردیاب مهندسی هم همچین اش دهن سوزی نیست وگرنه خودم تولید میکردم — ولی فلزیاب باشه کمی
گرفتارم باور کن هزار کار دارم و الن هم فشار خونم باال رفته ولی همینطوری دارم سوال ها را جواب میدم ولی چشم
حتما بعد تمام کردن چند مقاله که مدت ها است بد قولی کرده ام فلزیاب ساده هم به شما یاد میدهم —---ولی —
 --ولی —---پسر خوب گوش کن — خودت میگویی پدرت سال ها دنبال گنج بود ولی چیزی بدرد بخور پیدانکرد ممکنه هیچ گنجی تو منطقه شما نباشه دستگاه به زور گنج نمی سازه — -پسرم باالترین گنج دانش است برو یک
حرفه یاد بگیر و عمرت را تلف نکن مکانیکی  -برق  -لوله کشی — اگر هیچکدام نبود دست فروشی — دنبال گنج
رفتن مال کسی است که کار و درامد دارد و روز های جمعه برای تفریح و سرگرمی بره دنبال گنج که اگر پیدا کرد
خوش به حالش و اگر پیدا نکرد تفریح کرده شما که کار و دارمد نداری اگر یک روز وقت خودت را تو بیابان تلف کنی
فقط ضرر میکنی گوش کن برو دنبال یک هنر یا صنعت و یا دست فروشی عاقل باشی یک ساله کلی پس انداز میکنی
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سوال فلزیاب یا ردیاب لیزری ؟
باسالم ..اسکنر هایی هستن که شبیه لیزر به خاک اشعه صادر میکنن وبعد همون رو دریافت میکنن وسپس به لبتاب برا
نمایش داده ها استفاده میکنن ایا طال رو نشون میدن ...از سایت وکانالهای تلگرامیتون هم خیلی استفاده کردم وشما رو
استاد خود میدونم ...سپاس
با سالم و تشکر خیلی لطف دارید — -و اما سوال ها — دوست عزیز افراد کاله بردار هر بار از یک روش و کلک برای
کاله برداری استفاده میکنند برای اینکه اطالعات بیشتری بدست اورید بصورت ساده کار و مشخصات —— لیزر —
— را توضیح میدهم

لیزر چیست ؟

به زبان ساده لیزر همین چراغ قوه معمولی است فقط نور ان کمی فرق دارد اول باریک است قطر نور لیزر معموال
باریک و معموال بین یک میلیمتر تا یک سانتیمتر است ( با قطر های کمتر یا بیشتر هم جود دارد) نور چراغ قوه
واگرا است یعنی اگر درشب چراغ قوه را روشن کنید و نور ان را جلوی پای خود بگیرید یک دایره به اندازه  20یا
 30سانت را روشن میکند واگر نور چراغ قوه را به طرف دیواری که  50متر دور تر است بگیرید یک دایره به قطر 10
متر را روشن میکند ولی قدرت روشنایی ان کم میشود — -نور لیزر واگرایی کمی دارد یعنی نور نور لیزر زیر را پای
خودتان بتابانید یک دایره کوچک  5میلیمتری ایجاد میکند و اگر نور لیزر را به دیواری که  100متر دور تر است
بتابانید قطر نور لیز فقط کمی افزایش پیدا میکند — قدرت نور لیزر بسیار زیاد است اگر نور ساده ترین و ارزانترین
لیزر به چشم شما برخورد کند ممکن است بینایی خود را از دست بدهید قویترین لیزرهای جهان برای برش چوب
پالستیک و اهن و فوالد استفاده میشود —از لیزر برای اندازه گیری فاصله استفاده میشود — از لیزر بجای چاقوی
جراحی استفاده میشود —و کار برد های بسیار دیگر — ولی دوست عزیز نور لیزر نمی تواند وارد زمین شود اگر نور
لیزر را به دیوار بتابانید نمیتواند از دیوار عبور کند مگر انکه لیزر شما بسیار قوی باشد در این صورت لیزر دیوار را می
سوزاند و سوراخ میکند و اگر طالیی پشت دیوار باشد تنها کاری که میکند این است که ان تکه طال را هم بسوزاند و
سوراخ کند —— پس با کمک لیزر نمیتوان زیر زمین را اسکن کرد و تصویری از گنج زیر زمین بدست اورد لیزر
ساده همین چراغ قوه لیزری با قیمت ارزان حدود ده هزار تومان است و لیزری که بتواند دیوار را سوراخ کند شاید به
بزرگی  5متر در  5متر باشد و با برق شهر کار میکند عکس چند نمونه لیز را هم اضافه میکنم

کیت فلزیاب
.جناب مهندس ازراهنماییهاتون کمال تشکر وقدر دانی رو دارم
.درموردبردوکیت شرکت معتبراطالعاتی میشه بدید ممنون میشم
دوست عزیز از انجایی که من هیچکدام از این کیت ها را نساخته ام و با ان شرکت ها هم اشنایی ندارم نمیتوانم نظری
بدهم فقط میتوان بگویم بیشتر این کیت ها بعد  300بار روشن و خاموش شدن از کار میافتند
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ساختن فلزیاب
با سالم ووقت بخیر مهنس خسته نباشید میخوام مهندس یک نقشه فلزیاب بدم واسم مدارش را بسازن بنظر شما نقشه
کدوم وبدم ریگال فلز جو اگه شما یک نقشه بهتر در نظر دارید بهم بدید که بهتر از اینا باشه میخوام چیزی باشه که اسباب
بازی نباشه بعد مهندس اگه شما یک مدار برام بسازید فقط مدارش جعبه خودم درست میکنم یک مدار خوب باچه قیمتی
برام اماده میکنید واگه مدار را بفرستید خودم لحیم کاریش را بکنم باچه قیمتی در میاد
با سالم دوست عزیز خیلی از نقشه ها خوب هستند ولی عالی نیستند ارزش نقشه به عالی بودن است ممکنه قطعات
یک نقشه فقط  1000تومان خرج بردارد ولی چون بسیار عالی و حرفه ای است میلیون ها ارزش داشته باشد مثل
ویزیت یک پزشک معمولی و متخصص هر دو روی کاغذ چیزی می نویسند ولی نرخ انها با هم متفاوت است چون
تخصص انها با هم فرق دارد — در باره نقشه فلزیاب هم فکر نکنید —-موضوع فقط لحیم کردن است —— یک
قانون تو ساختن مدارهای الکترونیک داریم — ---که مهم است — ----هر وسیله ای که می سازید خراب است
بعد ساختن باید ان را تعمیر کنید —— پس مدار شما هر چه بهتر و پیچیده تر باشد بعد لحیم کاری راه اندازی و تنظیم
ان مشکل تر است — من از نقشه های داخل اینترنت استفاده نمیکنم ولی به نظر من مدار فلزجو برای ساختن مناسب
است — و ببخشید من وقت برای اماده کردن کیت ندارم و نقشه ای که قرار است برای عزیزان اماده کنم فقط برای
اموزش و کمی تمرین و تفریح است — ----چرا ؟ برای اینکه بیشتر عزیزان اشنایی با برق و الکترونیک ندارند
وگرنه خودشان فلزیاب می ساختند

دستگاه اصلی
سالم استاد .با عرض معذرت چطوری بفهمیم یه دستگاه اصلی هست
با سالم کا ر مشکلی است چون کلی فلزیاب تو بازار هست اول باید یک فلزیاب از یک شرکت معروف را که میشناسی
انتخاب کنی  -بعد باید کاتالوگ ان را تهیه و مطالعه کنی — اگر فلزیاب خارجی میخری فقط لورنز و مینلب  -دنبال
باقی نرو که گیر کاله بردار می افتی  -تازه مدل اصل و چینی غیره هم هست که کار را سخت تر میکند و خبر هم دارم
تو اصفهان مدل تقلبی بیشتر فلزیاب ها تولید میشود که کار شناسایی را سخت میکند

ایا خودم میتوان فلزیاب بسازم
سالم عرض خسته نباشی خدمت استاد
اگرمقدورهست درموردبردهای فلزیاب توضیحاتی بدید۰قطعات تشکیل دهندهمیه فلزیابهایکی.ایاخودمون میتونیم
بسازیم
برد ها و نقشه های فلزیاب با هم فرق دارد اگر با الکترونیک اشنایی کمی دارید فقط مدارهای ساده و ابتدایی را
میتوانید بسازید ساختن مدارهای پیچیده به چند سال تجربه نیاز دارد
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نوع بار و وزن بار
استاد ایا از طریق ردیاب یا دستگاه فلزیاب حرفه ای با اپراتوری قوی میشود به نوع بار ووزن باردست پیدا کرد با فلزیاب
گلکسار شما چطور...سپاس
استاد ایا با ردیاب یا فلزیاب توسط اپراتور مجرب میشود حجم وزنی بار رو تخمین زد با فلزیاب گلکسار چطور ..سپاس
اگر اپراتور حرفه ای باشه با فلزیاب میتواند  -حجم بار را تخمین بزند — شرکت گلکسار هنگام فروش —-اطالعات
الزم در این باره را اموزش میدهد — و از ان گذشته وقتی اپراتورهای فلزیاب های گلکسار به مشکلی برخورد می
کنند  -میتوانند با ما تماس بگیرند و از مشاوره رایگان ما استفاده کنند
در باره ردیاب هم همینطور است و حتی بهتر با فلزیاب نمیشه گفت فلز زیر خاک حتما طال است یا نه ولی یک استاد
ردیاب با دقت باال حتی تعداد سکه ها را تخمین میزند —ولی توجه کنید این کار هرکسی نیست و به سال های طوالنی
تمرین درست نیاز دارد
دادن شماره تلفن افراد

سالم مهندس یکی از دوستام هست که میخواد فلزیاب بخره من هم دستگاه شمارو بهش معرفی کردم نمی دونم بهتون
زنگ زده یانه فقط میگه از شما بپرسم به اونایی که شما دستگاه بهشون فروختین همون  6000میگه شماریه دوتاشونو
میخواد تا از اونام بپرسه ببینه که دستگاه شما تا چه حد خوب جواب داده .البته اون هم انسان خوبیه فقط یه بار سرش رو
کاله گذاشتن میترسه من بهش گفتم که شما انسان با شخصیتی هستین وطرف دار حرف حق ولی میگه منم میخوام مطمن
.بشم فقط همین ..خسته نباشین
دوست عزیز ما شماره افراد را نمیتوانیم به کسی بدهیم مثال خود شما اگر شماره شما را به کسی بدهیم حتما ناراحت
میشوید — -از ان گذشته من میتونم شماره دوستم را بدهم به شما -وقتی زنگ میزنید انقدر تعریف کند که عاشق
دستگاه شوید — عزیز دل برادر این روش برای اینکه ببینی یک دستگاه خوبه درست نیست  -فلزیاب لورنز دستگاه
خوبی است ولی همه از ان راضی نیستند چرا برای اینکه برخی افراد تجربه کمی دارند و برخی دیگر هم توقع زیادی
دارند —در کل دوست شما دو کار میتواند انجام دهد اول مطالعه و باال بردن معلومات و تجربه مقاله ای تو سایت هست
که مطالعه ان مفید است-----دوم — ---که بسیار مهم است عکس فلزیاب هایی را که خریده ارسال کند شاید
همه انهایی که خریده بد نباشد و با کمی راهنمایی بتواند از انها استفاده کند —توجه کنید که فلزیاب گنج نمی سازد
و اگر چیزی پیدا نمیکنید فلزیاب مقصر نیست  -پس اول عکس فلزیاب ها را ارسال کند تا ببینیم چه کار ی از دست منبر می اید تا ان موقع این مقاله را مطالعه کند

راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
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اپراتوری فلزیاب 6000
سالم آقای مهندسی اگرزمین ذرات زیادداشت باشد روی ذرات باالنس شوددیگرذرات رانمی گیرددرست است
حتامااگرروی هرفلزی باالنس شودبازهمون فلزرانمی گیردمرسی متشکرم
بله درست است اگر این ذرات بصورت یک پارچه در زمین وجود داشته باشد هیچ مشکلی ندارید — -ولی اگر فقط
در یک نقطه کوچک تکه فلز کوچکی پوسیده و پودر شده است  -فلزیاب ان را شناسایی میکند و تنها راه جلوگیری از
حفاری بیهوده این است با پای خودتان کمی خاک را جا بجا و دوباره با فلزیاب انجا را جستجو کنید

گاز طال
 ..استاد سالم ..ایا با دستگاه گلکسار شما میشود فرق بین طال و گاز طال رو تشخیص داد ودچار اشتباه نشد ...سپاس

دوست عزیز چیزی به نام گاز فلز و گاز طال وجود ندارد — ---ولی حاال این گاز طال یا گاز فلز — -که این
همه در باره ان صحبت میکنند چیست اگر یک تکه اهن معمولی را روی زمین بگذارید و مقداری اب نمک (
مخلوط اب با نمک ) روی ان بریزید اهن شروع به زنگ زدن میکند و اطراف اهن قهوه ای رنگ میشود بعد چند ماه
اگر به این اهن نگاه کنید یک حاله قهوه ا ی بزرگ تر میشود — پس اهن زنگ میزند و قطعات زنگ زده به مقدار
کمی از اهن جدا شده و خاک را الوده میکند این موضوع یعنی الودگی خاک با فلز پوسیده کمک میکند تا

فلزیاب

ان تکه فلز را در عمق باالتری پیدا کند — ولی وقتی خاک را جابجا میکنید این الیه بسیار نازک فلز پوسید تکه تکه
میشود و قدرت شناسایی فلزیاب هم کاهش پیدا میکند — این موضوع باعث شده تا افراد فکر کنند فلز گاز دارد و
زمانی که زمین سوراخ میشود این گاز خارج میشود  -برخی فلزیاب ها خطای بیشتری دارند و برخی اپراتورها اشتباه
خود را به گردن گاز طال و یا تلسم میگذارند —

توضیح ساده

— یک فلز کوچک ده سانتی متری وقتی  1000سال

زیر خاک قرار میگیرد کمی پوسیده شده و اطراف خود را الوده میکند و این الودگی باعث میشود فلزیاب این فلز ده
در ده را یک فلز  30در سی یا بزرگ تر شناسایی کند و ان را در عمق باالتری بگیرد ولی با روش های اپراتوری و
کمی تمرین شما میتوانید اندازه دقیق فلز را پیدا کنید —— اگر منظور شما از گاز طال معدن طال و یا خاک طال است
تنظیم دستگاه ما به گونه ای است که اغلب سنگ ها و مواد معدنی را شناسایی نمیکند — سنگ های معدنی تست شده تا
حاال — سنگ معدن سیلیس — -سنگ معدن مس  12الی  14درصد — چند نمونه سنگ معدن اهن و چند نمونه سنگ
که فلزیاب هایی مثل -مینلب  -وایت  -گرت به انها حساس هستند  -بر روی فلزیاب گلکسار  6000هیچ اثری ندارد
فقط پس ماند ذوب شده از کوره ذوب اهن اثر بسیار کمی داشت اگر دیسک فلزیاب  15الی  20سانتیکتر از زمین
فاصله دهید دیگر ان را شناسایی نمیکند البته سنگ معدن با  12درصد مس و رگه طال هم تست شد که فقط قسمت هایی
از سنگ که تکه طال کمی بزرگ و کامال مشخص بود البته طال به بزرگی حدودیک تا دو میلیمتر — -فلزیاب ان را از
فاصله حدود  2سانتی متر شناسایی کرد و باز اگر فاصله دیسک از زمین حدود  20سانتیمتر باشد دیگر این سنگ ها هم
شناسایی نمیشوند — -ولی اگر یک فلز پوسیده و پودر شده زیر خاک باشد مثال یک تکه نقره پوسیده و پودر شده —
دستگاه ان را شناسایی میکند و شما باید حفاری کنید و پس از  50سانت حفاری دوباره داخل چاله را تست کنید —
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از امکانات ویژه فلزیاب گلکسار کار کردن داخل چاله و حفره های زیر زمینی است حتی اگر داخل چاله پر از اب باشد
شما مشکلی ندارید  -دیسک را وارد چاله پر از اب یا رود خانه کنید و کف چاله و یا رودخانه را جستجو کنید در کل
فلزیاب گلکسار خطای کمتر و امکانات بیشتری نسبت به فلزیاب های دیگر دارد عزیزان زیادی تماس گرفته اند و
سنگ ها معدنی زیادی ارسال کرده اند و اگر فرصت شد فیلم تست با تمام این سنگ ها را هم اماده میکنیم

سوال و اپراتوری 6000
سالم خسته نباشین ببخشید که مزاحم شدم یه سوال دربار کار با دستگاه برام پیش اومد من چندین جا رو بادستگاه
امتحان کردم پایداریش خوب بود و سیگنال خطا نداشت یه جایی رفتم که یه تپه بود وسط تپه جاده رد شد و تپه رو به
دوقسمت تقسیم کرد تو دیواره تپه یه سوراخی بود تو ارتفاع تقریبا  ۱۸۰که داخل سوراخ ورودیش تنگ داخلش کمی پهن
بود و یه نفر میتونست داخلش به حالت نشسته داخلش شه من با فاصله سه چهار متری در حالت دستی باالنسش کردم بعد
رفتم داخلش دیواره ها چیزی نداشت اما کفش دستگاه شروع کرد به بوق زدن و در یه لحظه هم شروع به تفکیک کرد و
اول میخ بعدش شد کوزه و اخرشم قوطی رو نمایش داد در صورتی که من هد جست و جو را چند سانت جابه جا کردم
بعد چند ساعت متوجه این شدم که امکان داره چون فاصله هد با دستگاه نزدیک بود امکان داره دستگاه رو گرفته باشه
امروز دوباره رفتم این بار خودم بیرون بودم و هد و بردم داخل دیدم سیگنال میده ولی ضعیفه اول کف سوراخ سیگنال
میداد بعد یک دقیقه دیواره هم یه کمی سیگنال میداد چند بار امتحان کردم همه موارد سیگنال میداد از  ۶یا  ۷خونه
بیشتر ولی تفکیک نکرد با هد  ۳۰زدم چون دهنه تنگ بود به نظر شما امکان داره تو عمق دو متر یا بیشتر فلزی باشه چند
بار هم اطرافش باالنس کردم و هدو به زمین چسبوندم یه خونه سیگنال نهایت دو خونه سیگنال خطا زد ولی داخل
سوراخ توعمق  ۵متر و نشون میداد یه بار  ۴متر ولی تفکیک نکرد و سری آخر بعد چندین بار آزمایش شروع کرد به بوق
زدن و سیگنال همن  ۶یا هفت خونه منم اومدم برم تقریبا از اونجا چند متر فاصله گرفتم دیدم یک سره بوق میزنه عین
داخل سوراخ البته هد و خیلی از حد ارتفاعی که باالنس کردم باال اورده بودم چون کارم تمام شد که داشتم خاموشش
میکردم به نظر شما سری آخراز تنظیم خارج شده بود
با سالم چون داخل سوراخ تنگ است در بیرون سوراخ یک مکان پاک به اندازه یک متر در یک متر پیدا کن ( مکان
پاک یعنی جایی که هیج فلزی زیر خاک وجود ندارد ) بعد دیسک را به خاک بچسبان و در حالت دستی باالنس کن
وقتی هددیسک را از زمین بلند میکنی روی صفحه نمایش عالمت

یا ظالهر میشود که مهم نیست حاال برو داخل این

سوراخ تنگ دیسک را به زمین بچسبان و انجا را جستجو کن  -فقط توجه کن باید دیسک دور تر خودت باشد یک راه
دیگر هم هست اگر فلزیاب فقط یک قسمت سوراخ بوق میزند رشما میتوانی حدود دو متر عقب تر دیسک را رو زمین
بگذاری و باالنس کنی و سپس جستجو را شروع کنی — -توجه کن —— اول ابعاد فلز را پیدا کن با استفاده از
کاتالوگ — دوم — کمی خاک را جابجا کن یا 50سانت حفاری کن و بعد دستگاه بزن — -سوم ---اگر مال واقعا
قدیمی باشه سیگنال ان زیاد است پس ممکنه یک تکه فلز کوچک یک سال پیش انجا افتاده باشه — بدست اوردن ابعاد
فلز مهم است توجه کن موفق باشید
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اپراتوری 6000
سالم مهندس خوب هستین مهندس دیشب رفتم حفاری یه چند تا میخ کوچیک توی عمق کم گرفتم ولی بعضی جا ها بوق
میزنه پنج تا خطش پرمیشه بعد هیچ یک ازعالمت ها رو باال نمیاره
میزارم روی  ۹دیگه به هیچ عنوان هیچ چیز رو نمیگیره نه این که فلزات کوچیک رو حذف  fبعد یه چیز دیگه مهندس من
کنه حتی فلزات بزرگم حذف میکنه
اول اینکه هر جا بوق میزنه اندازه و شکل فلز را پیدا کنید بعد حفاری کنید تا تجربه شما بیشتر شود  -دوم فیلتر  9برای
دیوار قله یا دیوار خانه است و فقط فلزات به اندازه  20سانت در عمق حدود  50سانت را میگیرد — این فیلتر برای
جستجو در زمین و شرایط معمولی نیست — ---اگر منظور شما این است که میخ و فلزات کوچک حذف شود و بعد یک
کوزه طال در عمق دو متری شناسایی شود این کار امکان ندارد در این شرایط باید زمین را پاکسازی کنید —— ولی
اگر تو دیوار یک میخ کوچک باشه و یک کوزه طالی کوچک هم تو دیوار باشه با فیلتر  9میشه ان را راحت پیدا کرد-
تو زمین هم اگر کوزه طال تو عمق حدود  50سات باشه و چند تا میخ هم تو زمین باشه میشه از فیلتر  9یا  8استفاده کرد
موفق باشید
اپراتوری 6000
مهندس اصال افقی هم نمیگیره یه شی بزرگ رو میارم  ۵۰سانتیش
اگر منظور شما از افقی قراردادن دیسک در حالت افقی است  -مثل چرخ دوچرخه —-دستگاه باید در حالت دستی
باشد  -دوم عمق در این حالت خیلی کم است و این روش برای جدا سازی و پیدا کردن مکان دقیق قطعات کوچک
بی ارزشی که در عمق کم قرار دارند و زمین را الوده کرده اند استفاده میشود و کار بردهای خاص دارد کاتالوگ را
دقیق تر مطالعه کنید  -بیشتر تمرین کنید و هر سوالی بود بپرسید من از  9صبح تا  9شب در خدمت و اماده پاسخگویی
هستم موفق باشید
تمرین های مهم با گلکسار 6000
ممنونم مهندس دستم داره راه میفته هرچند دو روزه این دستگاه رو خریدم و هر روز مزاحمتون میشم برای سوال
پرسیدن ولی احساس میکنم پیشترفتم خیلی خوب بوده
بله حتما موفق میشوید تمرین بسیار مهم است تا مهارت پیدا نکردی با دوستانت و افراد غریبه برای کار بیرون نرو -
چون هم هوا تاریک است و هم شما خسته و کم تجربه هستید و زمانی که اشتباه کنید دیگران با حرف های خود شما را
ناراحت میکنند از طرفی ابروی دستگاه ما هم میرود پس اول خوب تمرین کنید  -تمرین داخل چاله فراموش نشود یک
چاله به عمق حداقل  50سانت حفاری کنید و دیسک دستگاه را بر طبق اموزش داخل چاله ببرید نباید صدای بوقی
از فلزیاب بشنوید بعد یک فلز کوچک داخل چاله قرار دهید و این بار باید بتوانید ان فلز را داخل چاله شناسایی کنید
در غیر این صورت کار شما اشکالی دارد تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنم پس از موفقیت دوست شما میتواند این
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فلز را یک بار تو دیواره چاله و بار دیگر کف چاله زیر ده سانت خاک قرار دهد و شما باید بتوانید مکان فلز را شناسا یی
کنید  -موفق باشد — تمرین یادتان نرود سوال داشتید حتما بپرسید

سوال کیت فلزیاب
سالم اقای رضایی خسته نباشین
جسارت هست وقتتونو برای کنجکاوی بگیرم شما ببخشین
میخاستم بدونم کیت فلزیاب فلزجو که اکثرا در موردش دوستان ازتون سوال میکنن از همون کیتهای اموزشی هست یا
میشه ساخت و با استفاده ازش به نتیجه مثبت رسید ,,منو ببخشین که این سوالو پرسیدم چون اصال نمیخام بسازم فقط
کنجکاوی بود ببخشین
بببخشین به خدا راضی به این همه وقت گزاشتنتون برای تایپ جواب نبودم شرمندتون شدم
با سالم بله عزیز کیت فلزجو کیت خوبی است ساختن ان ساده است البته نه برای همه امکانات خوبی هم دارد فقط
پایداری ان با دیسک  35الی  50کم است ولی با لوپ یک متری خوب است

ولی نتیجه ؟؟؟؟؟

کلمه نتیجه

کمی مرا ناراحت میکند  -چون فلزیاب گنج نمی سازه اگر باشد پیدا میکنه اگر فلزیاب خوب باشد راحت تر پیدا
میکنید اگر کارایی فلزیاب متوسط باشد با تالش و خستگی بیشتر مال را پیدا میکنید  -ولی مالی باید باشد و مهارت
شما هم در کار با فلزیاب مهم است  -فردی که مهارت ندارد و کم حوصله است و دوست دارد فورا مل بزرگی پیدا کند
با فلزیاب نتیجه ای نمیگیرد بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید

مهندس مدل بهترازگلکسارهم دارید که عمق بیشتری بزنه؟
سالم  DEEP MASTER 2008کارآرایی داره ولطفا روش استفاده آن رابرام بفرستید.
باتشکرفراوان
با سالم دوست عزیز افرادی که تازه کار و کم تجربه فقط به چند چیز فکر میکنند یک عمق باال دوم تفکیک فقط طال
سوم تصویری اگر فکر میکنید فلزیاب هایی که اسم بردید نیاز شما را براورده میکند حتما خریداری کنید ارزش فلزیاب
گلکسار را فقط افرادی میدانند که با چندین فلزیاب از جمله همین ام دی ال و  DEEP MASTER 2008و چندین نمونه
دیگر سال ها کار کرده اند اگر فقط به کاتالوگ فلزیاب گلکسار خوب توجه کنید امکانات بسیاری دارد شما زمانی
متوجه ارزش ان میشوید که چندین سال با فلزیاب های ساده کار کنید بنظر من شما همین دی ال یا .ورکتور را
خریداری کنید تا تجربه شما باالتر برود وقتی هنگام کار به مشکالتی برخورد کردید به کاتالوگ فلزیاب گلکسار نگاه
کنید بب ینید برای رفع این مشکل و راحت شدن مشکالت شما و باال بردن دقت در کار فلزیاب گلکسار چه امکاناتی دارد
انگاه حتما فلزیاب خود را با گلکسارعوض خواهید کرد بیشتر مشتریان ما افرادی هستند که سالها با فلزیاب های مختلف
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کار کرده و تجربه دارند و با یک نگاه متوجه ارزش ان میشوند و برعکس شما میپرسند این فلزیاب عالی چرا اینقدر
ارزان است موفق باشید

با سالم فلزیاب  DEEP MASTER 2008از نوع فلزیاب هایی است که بصورت دستی میزان میشه در کل از نظر کار و
دقت و حتی روش کار با فازیاب هایی مثل ام دی ال.ورکتور فرقی نداره میتوانید
روش کار با فلزیاب هایی که بصورت دستی تنظیم میشوند را مطالعه کنید سعی میکنم یک مقاله کامل در باره کار با
اینگونه فلزیاب ها اماده کنم موفق باشید

دوتا ولوم فلزیاب چکار میکنن؟
یکی از این ولوم ها باالنس و دیگری تریشولد است تنظیم دقیق باالنس در این نوع فلزیاب ها مشکل است معموال ان را
روی یک مقدار قرار میدهند فکر کنم ولوم باالیی باالنس است ان را روی مقدار کم قرار بده مثال  3یا  4بعد ولوم
پایینی را بچرخان تا صدای بوق بشنوی بعد همان ولوم را ارام برعکس بچرخان تا صدای دستگاه بشه مثل تق تق یا تک
تک حاال فلزیاب میزان است یک فلز به ان نزدیک کنی صدای بوق میشنویی البته این کار را تو فضای ازاد و دور از فلزات
انجام بده موفق باشی

می شه نتیجه کاوش با دستگاهای گلکسار را بفرستید ببینیم
همه چیز را نمیشه گفت بعد برای من و کسانی که پیدا کرده اند مشکالتی بوجود میاد وسیله با حول و حوش  900گرم
با دیسک  50حدود  2متر و  80و یه کاله و شمشیر 2متر و  - 30و چیزای دیگه حتی یک عدد سکه تو یک مترو 20

مرسی از لطف شما بنده دنبال دستگاه خوب میگشتم
دستگاه شما کارایش خوبه فقط با تست زیرخاک هم میخام قوی باشه
هرچی لوپ کوچکتر متراژ باالتر باشه بهتر است
دستگاه تصویری خوب نیست
پالسی قوی باشه که فقط خود فلز رو بگیره
یعنی دستگاه بدون صدا باشه وقتی روی جنس برسه صدا بده
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تشکر -با لوپ یا دیسک کوچک امکانش نیست بجر سیستم رادار جی پی ار که این نوع از دستگاه ها برای زمین شناسی
کاربرد داره و برای کار کنج یاب خطای بسیار باالیی دارند و خطای ان هم خیلی باال است سیستم های استاندارد که
برای گنج یابی ساخته شده اند و خطای بسیار کمتری دارند با کوچک شده لوپ و یا دیسک عمق کاوش ان کم میشود
مثال فلزیاب گلکسار با دیسک  35حدود دو متر و بیست سانت عمق میزنه و با دیسک  50سه متر و بیست و با لوپ  90حدود
 5متر فلزیاب های تصویری بیشتر تقلبی هستند و انهایی که درست کار میکنند بدرد زمین شناسی و معدن یابی میخورند
اگر فکر میکنید دستگاه تصویری شکل و نوع فلز زیر خاک را نشان میده و شما مثال میبینی یه کوزه طال و چنذ مجسمه
طال زیر خاک است و بعد با خیال راحت شروع به حفاری میکنی — -باید بگویم چنین چیزی نیست و پس از خرید
اینگونه فلزیاب ها تازه متوجه میشی سرت کامال کاله رفته بهتر است مقاله فلزیاب های تصویری را مطالعه کنی تو این
مقاله بهترین فلزیاب های تصویری توضیح داده شده و تجربه افرادی که با ان کار کرده اند توی این مقاله موجود است
فلزیاب ما در بیشتر مواقع هیچ صدایی نداره و فقط روی فلزات صدا میدهد باز هم بگویم فلزیابی وجود ندارد که فقط
روی طال و نقره بوق بزند من درباره فلزیاب گلکسار خودمان تبلیغ دروغ و غیر واقعی نمیکنم چون کار درستی نیست
فلزیاب ما روی فلز بوق میزنه البته خطا ی کمی حدود حداکثر ده درصد داره که ممکنه یک فلز پوسیده شده و پودر
شده زیر خاک باشه ولی خوبی دستگاه ما این است که دخل چاله کار میکنه و اگر پس از  50سانت حفاری دوباره داخل
چاله را با دستگاه بزنی متوجه میشی چیزی هست که ادامه بدی یا نه حتی اگر دو متر ونیم چاله پر از اب باشه به راحتی
میتوانی دیسک را تو ی اب فرو کنی و ته چاله را جستجو کنی

سالم روش کار با فلزیاب زیر چطور است ؟

ببین عزیز TUNهمان باالنس و یعنی SENSتریشولد مقاله را مطالعه کن روش کار با این فلزیا ب را یاد میگیری
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درود بر شما استاد این عکس لوپ بزرگ دستگاه شماست این لوپ حسنی که داره با یه نفر میشه کار کرد از این لوپ
میتونم داشته باشم

بله این لوپ  90گلکسار است — حسن این لوپ این است که یک نفر میتونه از ان استفاده کنه بسیار سبک است و قطعات
ان هم از یکدیگر باز میشه پس هم برای حمل و نقل مشکل ندارید و هم کسی مشکوک نمیشه —
به زودی روش ساختن ان را در کانال قرار میدهم

قیمت فلزیاب گلکسار چقر هستش اقای رضایی
و با  ۴تا  ۵میلیون میشه فلزیاب خوبی خرید
با سالم ممکنه بتوانید با  4تا  5میلیون چیز خوبی بخرید ولی بهتر است این مقاله را مطالعه کنید به شما کمک میکند یک
فلزیاب یک تا دو میلیون با کارایی خوب بخرید توجه کنید که بیشتر فلزیاب های موجود در بازار از همین نوع است که
به قیمت  5الی بیست میلیون فروخته میشود پس حتما ان را مطالعه کنید
www.galexar.com
توجه :مقاالت جدید اموزشی فقط داخل سایت قرار دارد

راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت ؟

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
و سوال های خود را مطرح کنند تا مقاله تکمیل تر شود
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید
اگر رو نوشته زیر که به رنگ ابی است ضربه بزنی این مقاله را میبینید
تست و انتخاب فلزیاب
مطالعه این مقاله را از دست ندهید

دوستان دائم فلزیاب نخرید این کار کمکی به شما نمیکند -
سالم دوست عزیز بنده از گنبدکاووس مزاحمتون میشم
دوست دارم در مورد دستگاهتون بیشتر بدونم
تست خاک به چه صورتی انجام میدین ؟
آیا امکانش هست تست خا رو در شهر خودم جایی که در نظر گرفتم انجام بشه ؟
دستگاهتون فقط نقطه رنه یا ردیاب هم داره ؟
دوستان با دستگاه لورنز و او کا ام کار کردن و راضی نبودن لورنز که  1.5متر بیشتر نمیزد او کا ام هم خطاش زیاد بود
ممنون میشم راهنماییم کنید
با سالم دوست عزیز نظر شما در باره -او کا ام — درست است خطای ان بسیار زیاد است و این وسیله برای پیدا کردن
گنج مناسب نیست ولی در باره لورنز — -به نظر من یک جای کار شما مشکل دارد یا لورنز شما تقلبی است و یا با ان
درست کار نکرده اید و یا در عمق باالتر مالی نبوده — اغلب عزیزان در باره قوانین حاکم بر عمق چیزی نمیدانند اگر
میگویند یک فلزیاب تا عمق  5متری کاوش میکند به این معنی نیست که هر چیزی تو عمق  5متری باشد فلزیاب پیدا
میکند — در باره تست روی زمین و یا منطقه شما کاری نمیتوانیم انجام دهیم چون امکانات ما برای این کار محدود است
ولی شما با داشتن لورنز دیگر نیازی به فلزیاب دیگر ندارید بهتر است بجای عوض کردن فلزیاب مهارت خودتان را باال
ببرید فلزیاب گنج نمی سازد من کاتالوگ ارسال میکنم حتما ان را مطالعه کنید چون مطالب اموزشی ان برای شما مفید
است و در کار با لورنز هم کمک تان میکند یک مقاله هم تو سایت وجود دارد ان را هم مطالعه کنید  -باز میگویم نباید
اشتباه خودتان را به گردن فلزیاب بگذارید فلزیاب یک ابزار است هر ابزار تا جایی کارای و مقداری هم خطا دارد پس
شما باید مهارت خودتان را باال ببرید از ان گذشته دوست عزیز فلزیاب پالسی هر چه را که تو هوا بگیرد زیر زمین و یا
پشت سنگ سخت و ساروج هم میگیرد فرقی نمیکند فلزیاب پالسی را یک میلیون بخری یا  50میلیون این خاصیت فلزیاب
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پالسی مثل — لورنز — و یا — گلکسار  - 6000و حتی کیت فلزیاب پالسی  500هزار تومانی است  -هر کسی
یک فلزیاب ساده پالسی دارد میتواند ان را تست کند امکانات دیگر فلزیاب است که ان را به یک فلزیاب حرفه ای تبدیل
میکند پس حتما مقاالت اموزشی ما را مطالعه کنید و اگر هنوز لورنز خودتان را دارید و لورنز شما هم تقلبی نیست دیگر
فلزیاب نخرید بجای ان مهارت خودتان را باال ببرید

شارژ باتری در  6000گلکسار
سالم مهندس من ازشما یه دستگاه 6000خریدم ایا میشه باطری دستگاه رو با موتور برق شارژ کرد ویا با اینورتر با باطری
ماشین شارج کرد،چون تو بیابون به برق شهری دسترسی نداریم
سوال بعدیم اینه اگه باطری یه خونه شارج داشته باشه ایا دستگاه بخوبی میتونه کار کنه یا که حتما بایدشارجش کامل
باشه
ممنون میشم اگه جواب بدید
با سالم بله میشه باطری دستگاه رو با موتور برق و یا با اینورتر و باطری ماشین

باتری فلزیاب را شارژ کرد

با یک خانه هم دستگاه خوب کار میکنه ولی باتری ممکنه بعد چند دقیقه تمام بشه همیشه پس از استفاده باتری را
کامل شارژ کنید — اگر باتری برای مدت یک هفته خالی بماند فاسد میشود پس — —---بعد استفاده از فلزیاب
فورا باتری را شارژ کنید —---و اگر از فلزیاب استفاده نمیکنید حتما هفته ای یک بار باتری را شارژ کنید

سالم استاد شب شمابخیر
چندتا سوال درمورد یک نوع فلز یاب داشتم  ،ممکنه کمکم کنید ؟
بنده خیلی وقته عضو کانال گلکسار هستم  ،حتی مطالب مربوط به اطالعات فلزیابهای انتی رو هم تا حدودی مطالعه
کردم  ،اما دستگاهی االن تو دسترس من هست همینی هست که عکسش رو ارسال کردم
به نظرتون این دستگاه چقدر مطمعنه ؟
هرچند اصال از سالم بودن دستگاه اطالع کاملی ندارم  ،فقط یه باطری  9ولت داره که وقتی دستگاه روشن میشه یک
سری چراغ داخل دستگاه روشن میشه  ،اون عقربه یه مقدار حرکت میکنه  ،تا این حد بلد هستم با این دستگاه کار کنم ،
اگه امکان داره راهنمایی کنید ممنونم
اگه ممکنه یه پیام تو تلگرام ارسال کنید  ،چون پیام بنده از طریق تلگرام ارسال نمیشه
مهندس جان نگران نباش  ،خودتون گفتیدسوال کنیم  ،اگر ممکن نیست مزاحم نشم  ،وقت زیاد ندارم باید دستگاه و
تحویل بدم
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با سالم ما همیشه اماده پاسخگویی به سوال های شما هستیم جدیدا بخش پاسخگویی تو تلگرام همایجاد شده پس
نگران نباش -ا ین عکس مربوط به ردیاب توماس است چیز بدرد بخوری نیست پس اگر امانت گرفتی زود تحویلش
بده این ردیاب از نوع فرکانسی است و میتوانی گوشی تلفن خودت را به همین ردیاب تبدیل کنی

سالم.ابتداسال جدید مبارک.مهندس چراشما برای تست فلزیاب  ecr5000ازشیشه آکواریوم استفاده کرده اید وبیرون
زیرخاک فیلم تست قرارندادید؟وچرابعضیها میگویند تست درشیشه آکواریوم اشتباه هست.؟بعد فلزیاب شما درواقع
ذرات راحذف نمیکنه چون فیلترقراردادن باعث هم افزایش حساسیت میشه وهم کاهش .اگه جایی رافلزیاب شماگرفت
مثال بافیلتر0تا1بعد با فیلتر باالترحساسیت راکم کنیم برای اطمینان ازکارو حذف ذرات حاال فلزیاب شماآن نقطه راکه
ممکن است هم فلزباشه وهم ذرات که کنارهم هستنددیگرهردورانمیگیره پس این گذاشتن فیلتراز0تا9دقیقاکمک زیادی
نمیکنه ؟
دوست عزیز نظر شما کامال اشتباه است فیلتر یک الی  ۴از بوق های اشتباه و اضافی جلو گیری میکنه بوق های اضافی و
خطا که همه به نام ذرات میشناسند بیشتر مربوط به ناپایداری فلزیاب روی زمین میشود و فیلتر های یک الی  ۴و
همچنین چندین سیستم فیلتر هوشمند دیگر پایداری فلزیاب را باال میبرد برای مثال وقتی دیسک فلزیاب را به سرعت چپ
و راست حرکت میدهید سیگنال خطا ایجاد میشود که باعث گمراهی اپراتور میشود سیستم فیلترهای هوشمند به کمک
فیلتر یک الی  ۴از بوجود امدن سیگنال های خطا که در شرایط مختلف بوجود میاید و باعث گمراهی اپراتور میشود
جلوگیری میکنند فیلتر  ۵الی  ۹برای مکان های خاص کار برد دارد مثل کار روی دیوار قلعه یا دیوار خانه این فلزیاب با
الگو برداری از روی فلزیاب های برتر و پیش رفته جهان طراحی و ساخته شده که در عین سادگی هنگام استفاده از
امکانات فراوانی برخوردار است لطفا کاتالوگ دستگاه را دقیق مطالعه کنید اگر خوب توجه کنید میبینید شرکت گلکسار
تنها شرکت تولید کننده است که چنین امکاناتی را معرفی میکند و در کل با تمام فلزیاب های تولید شده در ایران متفاوت
است و الگوی اصلی ان فل زیاب لورنز است البته جهت استفاده راحت تر امکانات بیشتری به ان اضافه شده بدلیل برخی
مشکالت دز شمال ایران پیدا کردن مکان امن برای فیلم برداری و غیره فیلم زیر خاک تهیه نشده ولی سعی میکنیم فیلم
های جدید و با کیفیت بیشتر برای شما اماده کنیم این را هم بگویم ما لیست عمق برای فلزات مختلف با دیسک های مختلف
و همچنین فیلتر های مختلف را تو سایت و کاتالوگ گذاشتیم که میتواند شک و تردید های شما را برطرف کند وباز باید
بگویم تنها شرکتی هستیم که با شفاف سازی کامل بدون تبلیغ اضافی فلزیاب عرضه میکنیم و افتخار میکنیم که بیشتر
خریداران فلزیاب گلکسار افرادی با سابقه طوالنی هستند و همچنین سال ها با فلزیاب هایی چون فلزیاب های شرکت
مینلب استرالیا و لورنز وایت و گرت کار کرده اند و از فلزیاب ما هم بسیار راضی هستند اگر تجربه شما کم است حتما با
چند فرد با تجربه که سال ها با فلزیاب های معروف کار کرده اند تشریف بیاورید ما از دیدن شما و همراهان شما بسیار
خوشحال میشویم و مطمئن هستیم انها هم از دیدن امکانات فلزیاب ما متعجب شده و حتما مشتری بعدی ما خواهند بود با
تشکر از سوال شما سال نو مبارک
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درود داداشم از لوپ کوچک میشه در قنات و چاه شش متری استفاده کرد؟؟؟
با دستگاه ولوپ شرکت گلکسار فرض کنید آیا داخل چاه وقنات اگه چیزی باشه با لوپ کوچک میشه زد
با سالم
با فلزیاب گلکسار
داخل تونل و غارها و اتاق های زیر زمینی حتی اگر بیست متر زیر زمین باشی مشکلی نداره
با دستگاه ما میتوانید به راحتی داخل چاه و قنات و حتی اگر بخشی از قنات که پر اب هست استفاده کنید
یعنی اگر داخل قنات در حال حرکت هستی و زیر زمین یه چاه یا چاله دو متری پر اب بود میتوانی دیسک یا لوپ 50
سانتی یا  35سانتی فلزیاب گلکسار را با خیال راحت داخل اب تا عمق دو متر فرو کنی ته چاه و دیواره های انرا تست
کنی اگر چیزی باشه دستگاه نشان میدهد

خرید فلزیاب و مشکل مالی
من دنبال یک فلز یاب قیمت پایین هستم وخیلی هم از فلز یاب شما خوشم اومده چون واقعیت این است که احساس میکنم
ادم صادقی هستین این چن وقت که مقاالت شمارو خوندم کاش یک راهی هم بود برای کسانی که قدرت مالی کمتری
دارند
دوست عزیز برای کسانی که از نظر مالی مشکل دارند بهترین کار کاسبی است اگر بخش سوال را مطالعه کنی بار ها
گفتم و خیلی ها را از خرید فلزیاب منصرف کردم با اینکه پول تهیه کرده بودند یا وام گرفته بودند که از من فلزیاب
بخرند
د وست من یا نخر یا اگر خیلی اسرار داری مقاله راهنمای گنج و تست فلزیاب ارزان را مطالعه کن و یک فلزیاب ارزان
تهیه کن حدود یک تا دو تومان نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی بین یک تا ده میلیون تومان اگر فلزیاب بخری همه
مثل هم هستند داخل انها مثل هم است بجر----مال من —— پس یه فلزیاب یک تا حد اکثر دو تومانی بگیر و وقت
بیکاری سر گرم شو

شرکت های کاله بردار
من تا بحال 3تا دستگا ازشون خریدماخرین دستگاهم —-----بود که باال کشیدناالن درگیری دارم باهاشونداغ
کردن منو
ببخشید مزاحم شدم استاد
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نه عزیز چند تا شرکت هستند مثل —------------------و همین که گفتی به باال وصل هستند هر کاری
دوست دارند میکنند
البته چیزی که زیاده فروشنده کاله بردار است ادم درست تو ایران کمه فروشنده بقال مهندس دکتر باید یه کاله
بردار به همه شغل ها اضافه کرد دنیای بدی شده دیگه زندگی با این مردم خیلی سخت شده
ادامه سخن---------------------------------------------------
جالبه .شما به خاطر حق گویی خار چشم کور کن کالهبردارها شدی ..اون بنده که از گمان زن توی کانالش گذاشته بود
..چند مدت قبل از شما بد میگفت من خیلی شدید واکنش نشونش دادام یک جوری خالصه قانعش کردم فکر میکرد شما
بخاطر اموزشها پول میگیرد

من حقیقتش فقط توی کانالهای شما شفاف سازی رو میبینم .از این رو با این حال که شما رو ندیدم .خالصانه ارادتمندم
.انجام وظیفه میکنم جناب استاد
خدا شاهده اسم شما رو بلد نیستم —------------------.
تشکر عزیز من به همه شما عزیزان درود میفرستم و فقط یک نصیحت برادرانه برای همه شما دارم سعی کنید جوری با
خانواده  -دوستان  -و مردم رفتار کنید و برای انها خاطره بسازید  -که وقتی نیستید قلب شان برای شما گریه کند -
و اگر بیمار یا گرفتار شدید با تمام نیرو به شما کمک کنند یا حداقل در قم شما شریک باشند و تو روی شما نگویند خوب
شد خدا بدتری بده

سوال برای خرید فلزیاب:
جناب .جسارت نباشه حرفام🌹.
من دوتا نقطه دارم
حاال خواهش بنده از شما .
اول
من یه دستگاهی که ضمانتشو میکنین که واقعا دستگاهه  ،میخوام .
خواسته بعدیم تصاویره نقطمو میدم بهتون نیاز به کارشناسیه شما دارم .
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شما اخرین نفری هستین که من باید از بین همکاراتون میرزایی ,ذاکانی و چند نفر دیگه که هر کدرم مدعی تو
کارشناسی و محصول واسه فروختن دارن چون صحبت کردم و برام کارشناسی کردن و دستگاه به بنده معرفی کردن و
همشون یه مدل دستگاهرو داشتن فقط به قوله معروف یکم.وزک دوزکش فرق داشت به علته بیشتر فروختنه محصولشون
که البته تو دنیایه بیزنس ایده و خالقیت به حساب میاد و خیلیم خوبه تو تجارت ,
در کل شما فرق دارین چون روشه کارتون یا همون بیزنستون با الباقی همکاراتون متفاوت هستش و واسه من شما بهترین
هستین .و خیلی ممنون میشم از اینکه واسم قبوله زحمت کنین و کمکم کنین من نه پول دارم نه بی پول .من نه پادشاه
هستم نه گدا  ,من هستم ولی نیستم .من هستم از همه کس به خدا نزدیکتر ((.کال هر چه گفتم ️☝ از خودم نگفتم از
احساسه مغزم گفتم
حاال اگه واسه شما مقدور هستش تا من اول تصاویر واستون بفرستم بعداز کارشناسیتون مامله دستگاهرو انجام بدیم.
در کل بازم.عذر میخوامامیدوارم تونسته باشم منظوره کلی حرفامو با رعایت کردنه ادب خدمتون رسونده باشم.
خیلی مردی🌹🌹
با سالم و تشکر فراوان شما عزیز و اقا هستید — دوست داری عکس بفرست ولی قبال بارها گفتم از روی عکس فقط
میشه گفت منطقه باستانی است یا نه مگر انکه در کتاب تاریخی صحبت از شهر -قلعه  -خانه  -و یا قبر پادشاه -فرد و
یا دزد ثروتمندی صحبت شده باشه که گم شده و کسی جای ان را نمیداند وقت میدانند که در منطقه شما است مثال یک
خان در منطقه شمال ایران شهر — ---و اطراف روستای — ---وجود دارد که مربوط به منطقه شما است و حاال
شما اثاری پیدا کرده اید که ممکن است مربوط به این مکان باشد پس باید اثار را با کتاب های تاریخی و باستان
شناسی مقایسه کنید  -استفاده ار کارشناس کمک زیادی به شما نمیکند و حتی ممکن است برای شما مشکالتی ایجاد کند
—— چرا ؟ — ---اول تا دلت بخواهد کارشناس تقلبی داریم ایران مکانی شگفت انگیز است حتی دانشمند و
مخترع تقلبی هم داریم ادم تقلبی هم داریم پس پیدا کردن کارشناس و باستان شناس واقعی و عاشق کار مشکل است
حتی تو سازمان میراث فرهنگی چون فرد رفته دانشگاه زورکی یک مدرکی گرفته — به افراد عالقه مند به تاریخ و
باستان شناسی که واقعا تجربه دارند و دانشگاه رفتند و استاد واقعی هستند توهین نمیکنم انها خودشان میدانند چنین
افرادی چقدر کم هستند — تازه با ارسال عکس تو شبکه های اینترنت ممکنه مشکالتی برای شما پیش بیاید — اگر عالئم
مکان شما واقعا مال چنین مکان جالب و گم شده ای باشد و یک کارشناس واقعی ان را ببیند ممکن است خودش برای
یافت مکان اقدام کند و سرتان کاله برود پس در کل یا باید با یک فرد خبره استاد و ادم درست کار همکار و شریک باشی
و یا خودت کارشناس باشی و یا با یک فلزیاب خوب شانس خودت را امتحان کنی  -خوب پیدا کرد شریک مناسب مشکل
است — اینکه خودت کار شناس خودت باشی سخت است و زمان یا وقت زیادی الزم دارد ولی غیر ممکن نیست انواع
کتاب برای دانلود رایگان تو سایت هست — ولی از همه راحت تر بارها گفتم با یک فلزیاب خوب یا حتی متوسط شانس
خودت را امتحان کن و  50الی  100متر اطراف عالئم و نشانه ها را با فلزیاب جستجو کن  -برای این کار فلزیابی که
ثبات خوبی داشته باشه روی دیواره کوه  -دیوار قلعه  -داخل چاله  -و اتاق های زیر زمینی مشکلی نداشته باشه و
خطای کمی هم داشته باشه داخل اب و برف هم کار کنه و بتواند ده ساعت هم بدون کاهش عمق در شرایط مختلف کار
کند بسیار مفید است و فلزیاب گلکسار همه این امکانات را دارد — ولی ممکن است چیزی انجا نباشد مثال مکان بسیار
باستانی و عالی است ولی حدود هزار سال پیش دزد ها به ان ها حمله کرده باشند  -همه کشته و مال انها را برده باشند
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و حاال شما خرابه بجا مانده را پیدا کردی معلوم است که مالی پیدا نمیکنید هیچ کارشناسی و یا هیچ فلزیابی هم نمیتواند
مالی را در انجا پیدا کند برای همین میگویم فلزیاب ما عالی است و امکانات بسیاری دارد ولی گنج نمی سازد در کل
بهترین کار این است اول باال بردن معلومات اپراتوری یعنی روش درست کار با فلزیابی که دارید  -در این زمینه مطالعه
کاتالوگ فلزیاب گلکسار  ECR6000کمک زیادی به شما میکند  -و بعد برسی منطقه با فلزیاب و ببینید شانس با شما یار
است یا نه  -در واقع برای بیشتر افراد ی که دنبال گنج هستند پیدا کردن گنج مثل خرید بسته های شانسی است مدت ها
جستجو میکنید تا مکان مناسبی را پیدا کنید سپس با فلزیاب ساعت ها انجا جستجومیکند و فلزیاب چند جا بوق میزند —
ایا انجا چیزی هست یا رگه معدنی است -ایا فللز بدرد نخور و پوسیده است یک فلز مفرغی باستانی بی ارزش مقدار
زیاد لوازم مفرغی بدرد نخور -انگشتر کوچک طال یا کوزه پر طال — این شانس شما است و کاریش نمیشه کرد پس دائم
فلزیاب عوض نکنید اگر فلز بسیار ناپایدار است پس نمیشود با ان کار کرد از مقاالت اموزشی ما استفاده کنید و فلزیاب
خودتان را تست کنید اگر در حد قابل قبولی است نیاز چندانی به فلزیاب ندارید در کل فلزیاب  ECR6000فلزیابی بسیار
پایدار با ثبات بسیار باال خطای خیلی کم و امکانات باال است و در مکان هایی فلزیاب های دیگر خطا دارند و یا
نمیتوان از انها استفاده بخوبی و با خطای کم کار میکند وقتی تشریف اوردی خودتان میبنید که چند ساعت با هم صحبت
میکنیم و فلزیاب  ECR6000پس از چند ساعت نه بوق اضافی میزند و نه از عمق کاوش ان کم میشودولی باز میگویم گنج
نمیسازد قوطی حلبی را به طال تبدیل نمی کند من با کارشناسی دروغین و تعریف بیهوده از فلزیاب کسی را وسوسه
نمیکنم بیاید از من فلزیاب بخرد و بعد تماس بگیرد و از من گله و شکایت کند اگر از من فلزیاب نخرید و بجای ان با
من دوست باشید من راضی ترم  -با ارزوی موفقیت برای شما — مطالعه فراوان رمز موفقیت است

در باره سفال
سالم مهندس....
داخل کانال سوال های موردی رو.تفسیر کردی ..که اگه تکه های سفال کنار هم باشن دستگاه اونا رو میگیره ....
مهندس یه نقطه صحیح کاوش روی هدف و حتی اطراف هدف به محیط دو در دو
سطح اولیه رو با تکه سفال جهت عالمت و استحکام خاک پوشش میدن .....حاال اپراتور چطور میتونه تشخیص بده صدای
گرفته شده رو که فلز هست یا سفال حجم هم زیاده ....راهش چیه ؟سپاسگزاریم

با سالم اگر سفال ها تکه تکه باشد و کنار هم چیده شده و یه شکل مربع درامده باشد چون تعداد انها در یک قسمت کم
است فقط با اضافه کردن فاصله دیسک از زمین به اندازه بیست سانت دیگر فلزیاب شما ان را نمیگیرد البته به شرطی
که فلزیاب پالسی باشد و درست ساخته شده باشد اگر هم بگیرد شما میتوانید به کمک یک فلزیاب ساده شکل قرار گیری
سفال ها را روی خاک بکشید شاید شکل انها مربع نباشه یک فلش باشه و مکان دیگری را نشان بدهد برای اموزش این
کار

لطفا کاتالوگ کامل  6000را مطالعه کنید باور کنید مطالب زیادی یاد میگیرید ولی اگر داخل مربع هم سفال

پر شده باشد باز با دیدن شکل متوجه میشود ولی معموال یک سرس سفال در عمق  20سانتی اثری روی فلزیاب
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نمیگذارد ولی ممکن است در مکانی سفال دفن کنند شاید برای اینکه به زحمات کوزه گر احترام بگذارند در این
حالت مقدار سفال در یک نقطه زیاد است و فلزیاب حتما در انجا سیگنال میدهد پس مکانی که به بزرگی  2متر مربع
است و با کمی حفاری به سفال رسیده اید مکان مناسبی برای یافتن گنج نیست خودتان فکر کنید تهیه کوزه و ظرف
سفالی در گذشته زیاد ساده نبوده که شخص برو سوپر مارکت بقل خونه  200تا کوزه بخره چاله را با کوزه پر کنه این
کار عاقالنه بنظر نمی اید ولی در پایان فلزیاب یک نقطه مشکوک را نشان میدهد اپراتور شما هستید ایا منطقه ارزش
حفاری دارد این به میزان دانش باستان شناسی شما مربوط میشود پس مطالعه کنید و یا پناه بر خدایی حفاری کنید
خیلی از عزیزان شانسی مال های خوبی پیدا کرده اند حتی بدون فلزیاب ولی تمام

وقت سرمایه

و عمر خود را

به پای شانس و قمار تلف نکنید

یک فیلم مستند در باره انبار کردن سفال های شکسته تو کانال دانلود هست دیدن ان مفید است یک کوه بزرگ ساخته
شده از سفال شکسته که داخل ان هیچ گنجی نیست

اپراتوری 6000
با سالم مهندس عزیز در مورد ۶۰۰۰
در جاهای که شیب داره زمین تنظیمات وعملمرد متفاوته ایا ؟اگر هست چگونست ممنون
با سالم کار در مکان شیب دار با مکان صاف فرقی ندارد اگر مشکلی تو راه رفتن و حرکت دادن دیسک به چب و
راست ندارید و دست شما بسمت باال و پایین حرکت نمیکند ( یعنی لرزش و حرکت عمودی دیسک ندارید ) فقط دیسک
را در حالت موازی با زمین یعنی دیسک را موازی با شیب زمین نگه دارید و فلزیاب در حالت اتوماتیک باشد بهتر است
ولی اگر راه رفتن خیلی مشکل و حرکت دادن دیسک بسمت چپ راست برای شما سخت است و مجبورید برای عبور از
موانع دائم فاصله دیسک را از زمین کم و زیاد کنید فلزیاب را در حالت دستی قرار دهید موفق باشید

پیدا کردن اتاق و حفره با او کا ام
با سالم خدمت استاد عزیز.سوالی داشتم درباره دستگاه جیوسیکر اوکاام.آیا میتواند.اتاقک و تونل.حفره یابی کند.آنهم
تا چه عمقی

با سالم در مورد همه مدل های اوکا ام تجربه عملی ندارم یک عکس از دستگاه بفرستید ولی معموال اتاق و تونل
را در عمق باال شاید تا ده الی  15متر پیدا میکنند ولی مشکالتی هم دارند

در زمین های پر از سنگ بزرگ داخل

محیط بسته مشکل دارند و در پیدا کردن تونل و اتاق خطا هم دارند ممکنه الیه های نرم زمین را با تونل اشتباه
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کند مثال مسیر عبور گاز های زیر زمینی یا چشمه های اب زیر زمینی را هم نشان میدهد که با اتاق و راه رو های
زیر زمینی شیاهت دارد

ولی در مورد تکه سفال مهندس مناطق باستانی یا محل های که قبال هزاران سال پیش محل سکونت بوده در ارتفاع هفتاد
تا یک و.نیم متری تمام تکه سفال وجود داره

اگر روی ان قسمت درست باالنس کنی  80درصد سفال ها حذف میشه البته با فلزیاب های گلکسار که اینطور
است البته اپراتوری در این مکان هم فرق دارد ولی فکر نمیکنم در چنین جایی مال وجود داشته باشد

سالم
راه روش حذف ذرات با دستگاه پارسی چیه .....
چه روشی پیشنهاد میدی مهندس

اگر منظور پالسی است مدل های انها فرق داره با همه انها نمیشه ذرات را حذف کرد ولی پالسی ها معموال حساسیت
کمی به ذرات دارند مشکل انها پایداری کم است و زود از تنظیم خارج میشوند و اپراتور ها فکر میکنند فلزیاب ذرات را
گرفته

ساختن فلزیاب
سالم مهندس خسته نباشید.مهندس عکس مدار یک فلزیاب رو براتون میفرستم لطفا راهنمایی کنید این فلزیاب به
دردمون میخوره یا نه ممنون میشم از لطفتون.

سالم ارسال کنید میبینم ولی مهم سازنده ان است یک مدار را ده نفر می سازد بین انها فقط یکی ان خوب درست میکند
بعد درست کردن برای بهتر و دقیق تر کار کردن دستگاه تنظیم دقیق دستگاه و گاهی گم و زیاد کردن برخی قطعات به
تجربه نیاز دارد و اگر فرد با تجربه در کنار شما قرار دارد خودش میتواند بگوید کدام مدار خوب است و کدام را میتواند
بسازد ممکنه مدار عالی باشه ولی ساختن ان کار شما نباشد
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سوال هایی در باره فلزیاب و ردیاب برای کسانی که اولین بار خرید
.

میکنند

اینجور که فهمیدم اصل دستگاههای فلزیابی باید لوپ یادیسک داشته باشن تا به فلز زیرخاک ازطریق نیروی برق یا انرژی
الکتریکی نیرو وارد شود ودرهمین جهت ازفلز زیرخاک نیز بصورت برگشتی القا شود,,,,اگر اشتباه نکرده باشم,,بقیه
ردیاب وفرکانس وجیوه وهمه چی چرت!!!!!

با سالم جواب سوال شما بله است حق کامال باشما است
ادامه سوال----------------------
درضمن اقا ی رضایی بنده هنوز فلزیاب وردیاب نخریدم,,تمام ردیاب ها ازهرالیاژی وهمچنین جیوه ای روخودم درست
کردم نمونش روعکسش وبراتون ارسال کرده بودم حدود ،،،۶تا ردیاب درست کردم با الیاژهای مختلف,,حدود
۲۰۰هزار تومن خرج شد ولی عوضش متوجه شدم هیچ تاثیری نداره ونخواهد داشت,,فقط ذهن هست که انتن رو حرکت
میده

جواب این سوال شما هم بله است حق با شما است بهترین ردیاب دو عدد میله ساده است و برای مهارت در ردیابی
کتاب گام به گام را مطالعه کنید
ادامه سوال —----------------------------------

االن بنده برای اولین بارقصد خرید فلزیاب رودارم,,,باتمام اگاهی هام گلکسار مد نظر بنده میباشد نه بخاطر حرفها
وتبلیغات و تعاریف دیگران,,,تجربه نشانگر راه میباشد,واهلل اعلم,,,,

با اینگه گلکسار امکانات زیادی دارد کار با ان بسیار ساده است خدمات و اموزش هم دارد ولی توجه کنید چون بار
اول است خرید یک دستگاه ارزان بهتر است ممکن است بعد چند ماه از این که دنبال گنج بروید خسته شوید در
نتیجه خرید یک فلزیاب گران قیمت ممکن است برای شما مفید نباشد
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عالئم و نشانه ها
سالم استاد بزرگوارم
قبل آشنایی با شما و کانالتون مدتی توی چندتا کانال به اصالح کارشناسی عالئم عضو بودم و خیلی جدی پیگیر این
مبحث بودم ولی هروزی که گذشت بیشتر در صحت تفاسیری که تو کانال ها میشد شک میکردم در واقع جرقه اصلی رو
شما تو ذهن من روشن کردین.
خواستم برای دوستان بگم که به نظرتون در گذشته اگه کسی قصد مخفی کردن باری رو داشت از قانون خاصی پیروی
میکرد که حاال ما طبق همون قوانین پیداشون کنیم؟در واقع این اصال نمیتونه منطقی باشه! پس یه کارشناس بر چه اساسی
مثال نشان شتر رو تفسیر میکنه؟!بیایم خودمون رو جای کسی بذاریم که میخواد مالی رو پنهان کنه آیا اگه شما باشین میان
طبق یه روال معمول که همه انجام میدن مال رو دفن کنید یا نه مال رو طوری پنهان میکنید که با دیدن نشانه ها فقط
خودتون متوجه بشین که مال کجاست؟پس هیچ دلیل منطقی وجود نداره که اگه شما دوتا نشان مثال شتر تو دوتا جای
مختلف داشتین هردوی اونها با یک تفسیر مشترک کاوش بشن چون هرکسی برای خودش قانونی برای مخفی کردن
مالش داشته که فقط خودش بتونه پیداش کنه .به نظرم اکثر کانالهای کارشناسی عالئم فقط دنبال عضو گیری و خالی
کردن جیب مردم هستند.مبحث عالئم و نشانه ها فقط از این باب میتونه مفید باشه که چشم شما با شکل عالئم مختلف آشنا
بشه و فرق بین یه سنگ طبیعی و نشانه واقعی رو راحت متوجه بشید حال که نشانه رو پیدا کردین میتوانید طبق گفته
استاد رضایی اطراف محل رو با فلزیاب کاوش کنید.و بیهوده حفاری نکنید
جسارت کردم استاد گفتم شاید چند نفر دیگه مثل من هوشیار بشن.

با سالم و تشکر فراوان من هم همیشه همین را به عزیزان میگویم باور کنید هر روزه تعداد زیادی از عزیزان با
من تماس میگیرند و میگویند بنا به حرف کارشناس و یا مال و دعا نویس و غیره بیت  8الی بیست متر حفاری کرده
اند و حتی به اب رسیده اند ولی خبری از مال نبوده است و گاهی جان دوستان خود را در این حفاری ها از دست داده
اند با تشکر از شما

اپراتوری فلزیاب های معمولی
سالم اقای رضایی ببخشید یه سوال داشتم این فلز یاب من همون دستیه دو سه دفه شده میرم سر کار یجارو میگیره بعد یه
مقدار که میکنم دوباره میزنم هم چالرو میگیره هم خاکی که بیرون ریختم بعد رو خاک باالنس میکنم دیگه چالرم
نمیگیره .اهتمال داره ضرات بگیره بنظر شما جایی ک ضرات زیاد باشه فرکانسو رو کم بزارم بهتر یا زیاد من االن همه
جاهارو فرکانسو میزارم رو  ۳بعد رو کوه که میرم باالنسو دودور میچرخونم تا صداش قط میشه بنظر شما درست یا باید
از فرکانس کم کنم
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یه سوال دیگه هم داشتم اتفاقی از قبرستون خودمون رد میشدم فلز یابو گرفتم رو یه قبر که برا یه بچس تو اب خفه شده
سی سال پیش تو گوشش گوشواره و النگو داشته گفتم ببینم چجوری میزنه دیدم خیلی قوی میزنه خوشحال شدم گفتم
خوب میزنه بعد گرفتم رو یه قبر دیگه دیدم رو اونم میزنه چنتا قبر امتحان کردم دیدم همه میزنه میخاستم ببینم شما هم با
گلکسار امتحان کردی ببینی میگیره یانه .خیلی ممنون

با سالم دوست عزیز هر فلزیابی یک قلق هایی داره نمیشه یک روش کار را برای همه فلزیاب ها استفاده کرد فلزیاب
ما فرق میکنه و از ان گذشته ما قلق فلزیاب خودمان را میدانیم و در چنین مواردی کمک بیشتری از دست ما بر می اید
ولی خودت یک چاله بکن و تست کن تا قلق فلزیاب دستت بیاید یک بار تو چاله چیزی نباشه و بار دیگر یک تکه فلز کو
چک بزار تو چاله

مال داخل قبر
استاد شما فلز یاب گلکسارو با قبر های معمولی تست کردی تا حاال این که بوق خیلی قوی میزنه فکر کنم همه فلز یاب ها
بوق بزن قبر خالیو مرسی

با سالم

همه فلزیاب ها قبر خالی را بوق نمی زنند معموال فلزیاب هایی که از روش رادار یا فرستنده گیرنده استفاده

میکنند رو ی قبر خالی بوق می زنند -مثل فلزیاب های شرکت های مینلب  -وایت  -گرت — سری جی پی —--
 ------ولی فلزیاب های پالسی خوب مثل گلکسار یا لورنز اینطور نیستند باید توجه کنید ممکن است قبر را بازکنید و داخل ان مالی نبینید  -این به معنی نبودن مال داخل قبر نیست ممکن است مال در دیواره قبر یا  50سانت زیر
خاک درست زیر سر یا پای مرده قرار داشته باشد پس باید داخل قبر دیواره و کف قبر را با فلزیاب تست کنید این
امکانات در فلزیاب های گلکسار وجود دارد  -و یا مال کامال پوسیده شده و خاک کامال الوده شده باشد پس باید دقت
کنید

تعمیر و تقویت فلزیاب خارجی
و اینکه استاد دستگاه  garetمن مشکل پیدا کرده ایا میشه بیارم خدمتتون درستش کنید
یا تقویتش کنید
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با سالم

و تشکر ببخشید فعال امکان تعمیر فلزیاب های دیگر را ندارم خصوصا فلزیاب های خارجی که هم وسیله انها

کم است و هم یک بار مصرف هستند این فلزیاب ها تقویت نمیشوند اگر کار میکند برای تقویت پیش کسی نبر که بیشتر
خرای میشود

خدا پدر مادرتو بیامورزه.خیلی مردی .استاد وضعیت مالیم خوب نیست.بهم وقت بده جورش کنم حتمن میام پیشت ازت
میخرم.تشکر
دوست عزیز اگر مشکل مالی داری فلزیاب نخر یا با یک فلزیاب ارزان شروع کن یا فلزیاب نخر فلزیاب گنج نمی
سازه دوست عزیز  8میلیونی که برای خرید دستگاه هزینه میکنی اگر با ان کاسبی کنی برای زن بچه ات هر شب یه
لقمه نون به خونه می بری ولی با خرید دستگاه شب میری بیرون معلوم نیست دست پر برگردی  -نه اینکه فکر کنی
دستگاه من بد است نه  6000دستگاه خیلی خوبی است  -ولی اگر مالی نباشد سنگ و اهن را به طال تبدیل نمیکند -
کسانی که تجربه کار دارند و جای خوب هم دارند از فلزیاب های ما بسیار راضی هستند ولی کسانی که مشکل مالی
دارند برای خودشان دردسر درست میکنند  -جا های خطر ناک می روند و با افراد خطر ناک دنبال گنج میروند و
خیلی چیزای دیگر ولی کسی که مشکل مالی و عجله ندارد و برای تفریح دنبال این کار میرود جای خطر ناک و با ادم
ناجور جایی نمیرود و با زحمت کمتر نتیجه بیشتری می گیرد کسانی هستند که چند ساله دنبال این کارند و  6000هم
دارند هچی پیدا نکردند ولی یکی هم هست دو ماهه  6000گرفته  3بار موفق شده پس شانس خوب و جای خوب و
ارامش ذهنی و مالی و تمرین و اموزش مهم است موفق باشید

دقت تفکیک در انواع فلزیاب
سالم وقتی سیستم شما فلزات رو به دو قسم با ارزش وبی ارزش تبدیل میکند از کجا بفهمیم که چیز با ارزش طالست یا
برنز یا نقره
دوست عزیز راهی ندارد دستگاهی که طال و نقره و غیره را بدون خطا جدا کند وجود ندارد و چند مدل دستگاهی
هم که وجود دارد بیشتر سنگ ها را با طال اشتباه میکند برای مثال فلزیاب شرکت مینلب با نام —سی تی اکس —
مینلب با نمایش اعدد های مختلف فلزات مختلف را مشخص میکند ولی این فلزیاب سنگ ها و ریشه پوسیده را با طال
اشتباه میکند —— وایت اکس ال تی — ساخت امریکا هم همینور است

 -از همه بهتر فلزیاب لورنز المان است که

دو جور تفکیک دارد یکی مثل فلزیاب گلکسار اهنی و غیر اهنی را جدا میکند و یک تفکیک دیگر هم دارد که با اعداد
مختلف فلزات را جدا میکند ولی این تفکیک خطای زیادی دارد تا جایی که اغلب استفاده کنند گان لورنز روی این
تفکیک حسابس باز نمیکنند — -قبل خرید فلزیاب این کتاب ها را مطالعه کنید
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مقاله فلزیاب لورنز دیپ مکس X5
مقاله فلزیاب لورنز دیپ مکس X3
مقاله فلزیاب لورنز دیپ مکس سری z1

سالم
مهندس نمیخوام منکر هنر و کارتون تو تولید دستگاه  ۶۰۰۰بشم ولی به نظرم با این همه دلسوزی و حمایت از این
دوستان حداقل میتونستید کاری بکنید این دستگاه یا بهتره بگم هنرتون با قیمت مناسبتری دست ما برسه یا حداقل با این
شرایط اقتصادی با بهترین شرایط فروش دستگاهو در اختیار این همه ادم مشتاق بزارید تا بتونن با تالش و پشتکار به
نتیجه برسن
شاید با موفقیت یکی از اعضا با دستگاتون طرف حاضر میشد لطفتونو جوری جبران بکنه که حتی از فروش کلی از
دستگاهاتون این همه سود براتون نداشته باشه
شاید جا داره حداقل کمی قیمت رو مناسبتر کنید تا توان خرید باالتر بره هرچند میدونم شاید اگه این دستگاه دست یه
سری ادم سودجو بود با قیمت های سرسام اور به یه مشت بیچاره غالب میکردن
من خودم واقعا مشتاق کار با دستگاتونم ولی شرایط اجازه نمیده با هنرتون بتونم کار کنم

با سالم

قیمت دستگاه با کارایی و امکانات و خدماتی که دارد بسیار کم است

-اگر قیمت را کاهش دهم اول باید

از افراد کم تجربه که مونتاژ و تنظیم دستگاه را خوب نمیدانند و در عوض دستمزد کمتری میگیرند استفاده کنم پس دیگه
نمیتونم دستگاه را گارانتی کنم از طرفی دنبال جنس ارزان باشم  -از طرفی نقشه دستگاه هم مهم است نقشه رایگان تو
اینترنت زیاد است ولی هر کدام مشکالتی دارد اگر انها را تولید کنم باز دستگاه ارزان تر میشود -ولی این کاری است
که همه تولید کنندگان فلزیاب در ایران انجام میدهند — من نمیخواهم و دوست ندارم پایم را جای پای دیگر تولید
کنند گان ایرانی قرار دهم این کاری است که همه انها میکنند من دوست دارم یک وسیله عالی تر و بهتر از مدل 6000
تولید کنم و باز دوست دارم پایم را جای پای شرکت های معروف جهانی قرار دهم دوست ندارم با تولید کنندگان
معمولی ایرانی رقابت کنم دوست دارم با شرکت لورنز المان یا مینلب استرالیا و  -وایت و گرت امریگا رقابت کنم —
برای این کار اول باید یک نقشه عالی برای ساختن فلزیاب بهتر داشته باشم این نقشه که فقط روی یک تکه کاغذ است
رایگان و ارزان نیست اماده کردن چنین نقشه ای حدود چند صد میلیون تومان هزینه و یک تا دو سال کار دائمی و
ازمایش های فراوان نیاز دارد  -پس از تولید فلزیاب این همه هزینه باید با فروش فلزیاب جبران شود وگرنه شرکت
ورشکسته میشود و دیگر تولید امکان پذیر نیست همینطور ساختن ظاهر بهتر دیسک و لوپ و دسته زیبا تر هزینه بسیار
باالتری دارد ما در ح ال برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای تولید فلزیاب های بهتر از هر نظر را داریم .خوب با این
همه که گفتم امکان تولید با این قیمت هم سخت است حتی قرار بود قیمت باالتر رود برای گران تر شدن دالر و قیمت
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قطعات ولی ما هنوز قیمت را اضافه نکردیم  .باید ببخشید قیمت کمتر یعنی کیفیت و کارایی کمتر و نداشتن گارانتی و
پاسخگویی به سوال ها  .الزم به توضیح است بعد فروش فلزیاب اگر خریدار چیزی را فراموش کند و یا نیاز به
راهنمایی و مشاوره داشته باشد ما رایگان انها را راهنمایی میکنیم تا بیشتر و بهتر از فلزیاب گلکسار استفاده کنند فقط
به همین یکی توجه کنید و ببینید کدام شرکت این کار را میکند و توجه کنید که از صبح تا شب حدا اقل  20نفر تماس
میگیرند و گاهی از صبح تا شب من به هیچ کار دیگری نمیرسم پس هزینه زندگی و کارگاه را چطور باید تامین کرد
پ.س می بینید با توجه به خدمات کمترین قیمت ممکن را دارد با این حال در تالشم وسیله خوب با خدمات و گارانتی و
قیمت مناسب تر اماده کنم موفق باشید

حفره یاب و کنج
ممنون آقای مهندس با دستگاه شما با چند درصد اطمینان میشه حفره یا در زیر خاک پیدا کرد.قیمت دستگاه با
دیسک۹۰ .۵۰ .۳۵.و  ۲متر چقدر است .
درضمن آقای مهندس یه مکان دارم با یکی که خیلی با آنتن و شاقول وارد بود رفتیم.یعنی به من آموزش میداد.بعد با
شاقول جایو نقطه زد رفت هرکاری کردم برنگشت گفت دفینه اس عمقش زیاده بارشم زیاده کار ما نیست.من چند نفر
دیگه که بودیم رفتیم حفاریش کردیم.جاش درست بود هرچیز که گفته بود همون شد سنگچین خاک پخته زغال آهک.دو
مترو نیم حفاریش کردیم الیهاش درست بود.خوردم به سنگ بزرگ خیلی بزرگ ولی کار دست روش مشهوده.من
اطمینان پیدا کردم که جاش درسته عمقشم باالس.بدلیل رفت و آمد زیاد وقت کم و نداشتن امکاناتش نمیشه ادامس
داد.االن دارم دنبال درش میگردم ولی نمیدونم چطوری و از کجا و با چی پیداش کنم

دوست عزیز شما هر جا را حفاری کنی ممکنه چیزهایی پیدا کنی تو ایان حداقل چند میلیون سال است که انسان
زندگی میکنه تا جایی که میدانم زرتشت مال  5000هزار سال پیش است و برخی تا  8000هزار سال هم عنوان کرده
اند و تمدن های قدیمی تر حتی شاید تا  20یا  30هزاز سال پیش هم در ایران زندگی کرده اند پس هر جا را حفاری
کنی ممکنه چیزهایی ببینی دلیل اینکه انجا گنج است — -از طرفی وقتی زیاد حفاری کنی به سنگ بزرگ میرسی به
زبان ساده استخوان زمین تو جاهای کوهستانی ممکنه تو عمق یک متری باشه و تو دشت ممکنه تو بیست متری باشه و
برخی با دیدن انها فکر میکنند در خزانه پیدا کردند و هر چه میگردند لبه در را پبدا نمیکنند —روی حرف اغلب
اپراتورهای ردیاب یا مال و دعا نویس هم نمیشه حساب کرد فلزیاب ما با دقت  50درصد حفره با عمق حدود حداکثر 2
متر قابا شناسایی است و اگر برای عمق باالتر نیاز داری باید سیستم حفره یاب حریداری کنی که کارایی و روش کار انها
با هم فرق دارد ولی اگر تو حفره مال زیادی باشه دستگاه ما نشان میدهد ولی مواظب تب طال باشه فکر نمیکنم انجا
چیزی باشه
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قابل توجه عزیزانی که اولین بار است فلزیاب
میخرند

مهندس مقالهاتون رو خوندم در مورد فلزیاب تصویری ..یکیسری فلزیابهای تصویری هستن که با سیستم رادار کار میکنن
ومجهز به ترشهوند وادیت وجدول  VDIهستن ومدعند تمامی فلزات رو تا عمق زیاد میزنند نظر شما چیه
وسوال دوم اینکه ایا فلزیاب شما تنظیمات ادیت وترشهوند وجدول  VDISCALداره
من تمامی مقالهاتون رو خوندم

با سالم —---سیستم را دار —ترشهوند— وادیت —وجدول —

و غیره فقط فریب است دوست عزیز —--اول

سیستم رادار دستگاه -اوکا ام  -و برخی فلزیاب های دیگر از سیستم رادار استفاده میکنند فلزیاب هایی مثل مینلب
همان -جی پی  -وایت و گرت -هم از سیستم ضعیف تر و ساده تر رادار استفاده میکننند — سیستم را دار قوی تر مثل
اوکام ام— و —جی پی ار —برای زمین شناسی استفاده میشود و اگر شما دستگاه خوب ان را بخری و سرت کالهنره برای پیدا کردن منابع بزرگ اب زیر زمینی یا نفت زیر زمینی یا تونل و غار قابل استفاده است در بهترین حالت
برای جویندگان گنج پیدا کردن تونل و اتاق های زیر زمینی قابل استفاده است دقت انها هم حدود  50در صد است و
داخل این اتاق ها مال باشه یا نه دستگاه دقتی برای شناسایی ان ندارد چه رسد به تفکیک — مدل ضعیف تر راداری
مثل  -مینلب  -وایت  -گرت  -برای پیدا کردن گنج و فلز ساخته شده اند حداکثر عمق کاوش انها حدود یک و نیم الی
دو متر است برای پیدا کردن فلزات ریز و کوچک معموال بهتر عمل میکنند مثال یک تکه طالی ریز به اندازه یک دانه
برنج را خوب پیدا میکنند -ولی در عوض خطای بیشتری دارند -به اغلب سنگ ها ی معدنی و ریشه پوسیده در زیر
خاک حساس هستند و انها را با طال اشتباه می گیرند  -در محیط های بسته مثل داخل غار و تونل زیر زمینی یا داخل
چاله و قبر مشکل دارند -ولی در کل دستگاه خوبی هستند خصوصا -جی پی -که معروفیت بیشتری در ایران دارد فقط
یاد گیری و بدست اوردن مهارت کار با ان بسیار سخت است معموال باید یک سال تمرین کنی دو مدل دیگر به خوبی جی
پی نیستند — بعد ان فلزیاب های پالسی هستند مدل های خوب و استاندارد ان مثل لورنز و پالس استار یا گلکسار
خودمان حساسیت بسیار کمتری به سنگ ها و مواد معدنی دارند داخل تونل و غار یا قبر مشکلی ندارد خصوصا مدل
گلگسار  6000که من روی امکانات ان بیشتر میتوانم توضیح بدهم  -فریب کلماتی مثل سیستم را دار —ترشهوند—
وادیت —وجدول — را نخورید —--ترشهوند— را همه فلزیاب ها دارند حتی اگر کیت فلزیاب  100هزار تومانی
بخری دارد باقی چیزها هم حرف خالی است اگر من بخواهم در باره گلکسار بگویم ترشهوند— البته
درست ترشهولد— است که گلکسار باالنس و ترشهولد— اتوماتیک و هوشمند دارد ده مرحله فیلتر و  8مرحله گین
دارد و غیره —--------دوست عزیز اخرین و مهم ترین راهنمایی — ---------مشخص است که
اولین بار است فلزیاب میخری و فکر میکنی اگر یک فلزیاب گران بخری و فروشنده کلی تعریف کنه شما هم حتما تو ماه
اول با ان فلزیاب گنج پیدا میکنی  -این فکر شما اشتباه است و فقط برای شما ضرر مالی دارد بهترین کار یک کتاب
میفرستم مطالعه کن اموزشی است کاتالوگ های  6000را هم ارسال میکنم ان هم اموزشی است پس از چند دور مطالعه
و بدست اوردن معلومات تئوری وفت بدست اوردن تجربه عملی است یک فلزیاب ارزان حدود یک تا  2میلیون
خریداری کن یا از فلزیاب دوستانت استفاده کن —--نگذار طب طال و مال مفت شما را فریب بدهد که حتما ضرر
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بزرگ میکنی پس از یک یا دو سال کار و بدست اوردن تجربه دوست داشتی یک فلزیاب بهتر بخر — یک مثال میزنم
عزیز ی تازه گواهینامه خریده بود و می خواست ماشین بخره پول هم داشت همه گفتند یک پراید ارزان دست دوم بخر
و چند سال تمرین کن اگر به در و دیوار زدی دلت نسوزه بعد که تجربه بدست اوردی پشت ماشین بیشنی متوجه میشی
این ماشین بدرت میخوره یا نه  -اقا حرف گوش نکرد یه شاسی باند خرید تو  6ماه اول از در پارکینگ گرفته تا تیر برق
همه را نوازش کرد بعد فهمید چرا میگفتند یک پراید دست دوم ارزان بخر  -شما االن گرم هستی و هیجان داری پول
هم داری دستگاه هم که نمیشناسی تجربه هم نداری مثل یک عزیز تو چند روز قبل یک دستگاه خرید  40میلیون که
واقعا  4هزار تومان ارزش نداشت پس نمیگم بیا گلکسار بخر ببخشید اموزش دادن شما زمان زیادی میبره سن من
هم کمی باال است و تا شما کامال مهارت پیدا کنی و شک شما از خرید فلزیاب کامل ازبین بره من یک سال گرفتارم
پس بهترین کار برای شما خرید یک فلزیاب ارزان حدود  2میلیون است

راهنمای_گنج_و_روش_تست_و_انتخاب_فلزیاب.
راهنمای گنج و روش تست و انتخاب فلزیاب -عزیزانی که دنبال فلزیاب ارزان قیمت میگردند و یا دنبال گنج هستند حتما
این مقاله را مطالعه کنند

تست فلزیاب قبل از خرید
سالم مهندس ...
شخصا به خاطر راز ردیاب از شما ممنونم خدا میدونه با گام به گام به چت صد نفر انسان کمک کردی و خیلی ها رو از
بدبختی نجات دادی ممنونم....
یه سوال در مورد گرفتن زمان یا تایم ثبات فلزیاب برخی از دستگاهها صدای تیک تیک یا تق تق پشت آستانه
ندارند....یعنی ولوم .باالنس رو میچرخونی.صدا یا قطع میشه یا یکنواخت ...این گونه دستگاه رو چطور میشه تایم ثبات
گرفت
با سالم و تشکر تو کتاب راهنمای گنج و روش تست و انتخاب فلزیاب تست کردن زمان ثبات و اپراتوری فلزیاب ای
معمولی با تنظیم دستی را بطور کامل اموزش دادم لطفا مطالعه کنید

[  : Fileراهنمای_گنج_و_روش_تست_و_انتخاب_فلزیاب] pdf.
راهنمای گنج و روش تست و انتخاب فلزیاب -عزیزانی که دنبال فلزیاب ارزان قیمت میگردند و یا دنبال گنج هستند حتما
این مقاله را مطالعه کنند
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دانلود کتاب های اموزشی گلکسار
ببخشید چند تا کتاب از کانال گرفتم .اگه بازم کتاب هست تو کانال بزارید ،با تشکر
با سالم تمام کتاب ها و فیلم های اموزشی تو کانال دانلود قرار دارد بزودی چند کتاب دیگر اضافه میشود
اگر روی نوشته های ابی در زیر ضربه بزنید وارد کانال دانلود میشوید

@galexardl

اگر گرفتن کتاب از کانال سخت است از سایت  www.galexar1.comاستفاده کنید که هنوز فیلتر نشده

پیدا کردن حفره
استاد رضایی سالم لطف میکنید بگین یه دستگاهی که فقط هفره خالی رو بگیره وجود داره اگر هست میشه اسمشو بگین
خیلی خیلی ممنون از کمکتون
با سالم دستگاه هست ولی خالی از خطا نیست اگر حفره شما عمق کمی دارد شاید با ضربه زدن به زمین و شنیدن
صدا بتوانید تشخیص دهید که شاید خطای کمتری هم داشته باشد و هم هزینه کمتر  3جور وسیله برای پیدا کردن
حفره وجود دارد که دو نوع ان ابزار زمین شناسی است و کمی کار با انها مشکل است

اولی دستگاهی است که تعداد

 4عدد میله را تو زمین فرو میکنند در زمین های خیلی خشک یا پر از سنگ کار برد ندارد یا کار برد کمی دارد — یک
نوع ان اگزاماینر است — مدل دوم انواع جی پی ار یا رادار زیر زمینی است مثل -اوکاام  -این ابزار هم خطای
زیادی دارند — ممکن است مسیر عبور گازهای زیر زمینی یا بخشی از زمین را که نرم است را با تونل و اتاق اشتباه
کند ولی باز برای اینکار خوب هستند  -یک مدل دیگر وایت  808است که یک کلید برای حفره دارد این ابزار خیلی
قدیمی شده و فکر نکنم قابل تهیه باشد
این کتاب را مطالعه کنید برای شما مفید است

[  : Fileفلزیاب های تصویری] pdf.
همه چیز در مورد فلزیاب های تصویری  -حتما چیزهای زیادی در باره فلزیاب های تصویری شنیده اید در این مقاله با
معروف ترین فلزیاب های تصویری و مشکالت انها اشنا میشود -مطالعه این مقاله را از دست ندهید
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تست ثبات فلزیاب هایی که صدای تیک تیک یا تق تق پشت آستانه ندارند
سالم مهندس ...
شخصا به خاطر راز ردیاب از شما ممنونم خدا میدونه با گام به گام به چت صد نفر انسان کمک کردی و خیلی ها رو از
بدبختی نجات دادی ممنونم....
یه سوال در مورد گرفتن زمان یا تایم ثبات فلزیاب برخی از دستگاهها صدای تیک تیک یا تق تق پشت آستانه
ندارند....یعنی ولوم .باالنس رو میچرخونی.صدا یا قطع میشه یا یکنواخت ...این گونه دستگاه رو چطور میشه تایم ثبات
گرف
،ممنونم
با سالم

و تشکر خیلی لطف دارید -دوست عزیز اگر فلزیابی صدای استانه ندارد یک عکس برایم بفرست به احتمال

زیاد خوب ساخته نشده ولی یک روش این است بعد تنظیم با یک تکه فلز عمق را تست کن مثال با یک کاسه فلزی -
فلزیاب این کاسه را در فاصله  50سانتی شناسایی میکند  .حاال هر  5ثانیه عمق کاسه را تست کن ببین عمق کم
نمیشود و یا بوق اضافی از فلزیاب شنیده نمیشود اگر بعد ده ثانیه بوق اضافی شنیدی و یا عمق کم شد ثبات فلزیاب
شما ده ثانیه است و اگر بعد  5ثانیه این اتفاق افتاد ثبات فلزیاب شما  5ثانیه است ولی باز میگویم اغلب فلزیاب ها
خصوصا فلزیاب هایی که دستی تنظیم میشوند باید رو صدای تک تک تنظیم شوند —یا دستگاه درست ساخته نشده
یا شما تنظیم درست ان را نمیدانید موفق باشید

راهنمایی ساختن لوپ  50سانت
سالم استاد .برای زحمتهای بیدریغ که میکشید خیلی ممنونم .یکی از دوستان یک دستگاه داره که شرکتی نیست .دست
سازه ولی قطرلوپش کمتراز  25سانت هست حدودا تا یک متر میگیره .میخوایم قطر لوپ را نیم متر کنیم.سازنده دستگاه
را پیدا نکردیم .اگر بخواهیم با سیمهای الکی که تو سیم پیچ دینامها استفاده میشه براش لوپ بسازیم قطر سیم چند باشه و
چند دور باید بپیچیم؟ اگر الزمه از مدار عکس بفرستم.اگر هزینه داره بفرماید .خیلی ممنون از راهنمائی🙏🙏

با سالم و تشکر امکان راهنمایی فنی برای من وجود ندارد چون از نظر وقت و زمان مشکل دارم با این حال جواب
شما را میدهم برای لوپ نیم متری میتوانید از سیم الکی استفاده کنید حدودا از  15دور سیم نیم میلیمتر میتوانید
استفاده کنید موفق باشید ولی باز ببخشید که میگم فلزیاب ها با هم فرق دارند و برای من امکان پاسخگویی و
راهنمایی ساختن وجود ندارد
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مهندس فلزیاب نوع  VCOهم داریم یا نه
دوست عزیز اینها اصالحات فنی هستند به زبان ساده کلمات فنی مدار  VCOتو هزارن دستگاه و مدار استفاده
میشود فلزیاب های ساده ای هم با این مدار ساخته میشوند

کمک برای ساختن فلزیاب
دایی جون سالم یک نقطه زن ساختم ولی تنظیمش دیونه کردش منو مدل  piچطورن

سالم گل پسر لطف میکنی که من را دائی صدا میکنی باعث خوشحالی است دیسک را خوب ساختی با ارتالون برش
دادی
عزیز ساختن مرحله اول است بعد یا کار نمیکنه یا درست کار نمیکنه بعد انها میرسه به پایدار کردنش هر مداری تجربه
خودش را نیاز دارد ولی شما سه تا ولوم داری یکی که با ان صدا را تو حالت تک تک میگذاری باید از نوع —ولوم
مولتی ترن— باشه و سر لوم ان هم از نوع —مولتی ترن— باشه عکس میفرستم — ------قیمت اینها بیشتر
است ولی برای تنظیم کردن فلزیاب خیلی عالی هستند

نظر یکی از عزیزن که فلزیاب خریده
سالم جناب رضایی .تو کانالتون دیدم که کسی در مورد سیستم الفا که تو ارومیه توسط اقای شیر محمدی ساخته میشه
مطلبی رو گذاشته بود .خواستم بگم که من یکساله پیش با یکی از دوستانم که قصده خرید داشت رفتم ارومیه و بعد از
دیدنه دستگاه خیلی خواستم دوستم رو منصرف کنم اما متاسفانه بحرفم گوش نکرد و با قیمت 22میلیون یک دستگاه الفا
7000از اونها خریداری کرد .االن بعد از گذشته یکسال به این نتیجه رسید که اون دستگاه حتی 2میلیونم ارزش نداره.
ثبات اون زیره 5ثانیست.به حرکت سریع دیسک و برخورد با بوته یا سنگ واکنش نشون میده بابت ایرادات هم اصالً
جوابگو نیستن .اینجوری بگم که یک کالهبرداری بزرگ به نام دستگاه ساخت یونان و اسمبل ترکیه دارن انجام میدن.
بسیار وسیله ناکارامدیه و مواظب باشه که سرش مثل این دوست من کاله نره .من خودم سالهاست که اپراتورم و با انواع
وسیله ها کار کردم و این تجربه را در مورده این دستکاه دارم.
با تشکر که خبر دادید حتما توکانال قرار میدهم
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لطفا نظرتون در مورد سه دستگاه ترو ویدیو المانی وپی مکس ترکیه وگرت اتی ایکس امریکا بگید قصدم باالبردن علم
فلزیابیست نه خرید اینها
دوست عزیز در باره همه دستگاه ها نمیشه نظر کامل و دقیق داد چرا ؟ اول باید با ان دستگاه چند ماه کار کنم قدرت
و ضعف ان را تست کنم بعد نظر درست بدم ولی در کل — ترکیه دستگاه خوب نمیسازه خبرهای خوبی در باره پی
مکس هم نشنیدم —--------در باره ترو ویدیو المانی اگر دستگاه درستی باشه چون تحقیق کامل در باره
شرکت ان نکردم و معروف نیست اگر شرکت و دستگاه درست باشه باید از نوع جی پی ار باشه از روی لوپ یا دیسک
لوله ای ان تشخیص دادم پس خطا زیاد داره ولی گرت یک شرکت معروف با سال ها سابقه کار است و دستگاه گرت
برای پیدا کردن فلز و گنچ طراحی شده ممکنه مشکالتی داشته باشه و حتما هم داره معموال عمق حد اکثر دو متر
و برخی ریشه ها و سنگ ها را با طال یا فلز اشتباه میکنه ولی توجه کنید ما دستگاه کامل و بی عیب نداریم هر
دستگاهی نقاط قوت و ضعف خودش را دارد و شما برای کار کرد بهتر با هر ابزاری باید با نقاط قوت و ضعف ان دستگاه
اشنا شوید بنظر من در بین این  3فلزیاب بهترین گرت است

یه نقطه زنه تو قاب تلفن جاش کردن
اومده تو سیم پیچ لوپ یه قطعه طال جاسازی کرده میگه فقط دستگاه طال رو میزنه به نظرتون چنین چیزی امکان داره؟
نه عزیز این حرف ها سرکاری است خودت تست کن اهن و قوطی نوشابه نزدیک کن ببین چی میشه نیازی به نظر من
نیست
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