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Kezdő  lépések
Rövid  használati  útmutató
1. Helyezze   az   elemeket   az   elemtartóba,   figyelve   azok  
megfelelő   polaritására,   mielőtt   visszahelyezné   a   készülékbe,   a  
megfelelő  áramellátás  érdekében.
2. A   kezelőről   távolítson   el   minden   fémtárgyakat   (gyűrűt,   órát,  
stb.)  és  elektronikus  eszközöket  (pl.  mobiltelefon).
3. Kapcsolja be az M-Scan-t az ON/OFF gomb
megnyomásával. Ekkor  a  kijelző  bekapcsol.
4. Tartsa az M-Scan-t   az   egyik   kezében   45   fokban   a   talajhoz  
képest   és   lassan   az   egész   pásztázza   végig   az   egész  
átvizsgálandó  területet,  közben  jelölje  meg  azon  helyeket, ahol a
hangmagasság  megemelkedik.

Tartsa a M-Scan-t az
egyik  kezében  45  °  ban

5. Egy  négyzetrácsos  mintázatot  leírva,  pásztázza  végig  a  
területet.
6. Amikor   az   egész   területet   megvizsgálta   és   minden  
vastartalmú   anyagot   azonosított,   térjen   vissza   ezen   megjelölt  
helyekre,   majd   pontkereséssel   határozzam meg teljesen
pontosan  a  tárgy  helyét  és  méretét.
7. Ha   túl  sok   tárgyat  talál,   úgy   az   érzékenység  túl  magas, vagy
sok vastartalmú   szemetet   tartalmaz   a   talaj.   Emelje   fel   a   MScan-t   a   földtől   0,5   m   magasra   és   hajtsa   végre   a   keresést  
újra.

Egy  négyzetrácsos  
mintázatot  leírva,  
pásztázza  végig  a
területet.

További  részletek  a  következő  oldalakon  találhatók.  Az  M-Scannel   történő   lehető   legjobb   eredmény   elérése   érdekében   azt  
javasoljuk, hogy gondosan   olvassa   végig   ezt   a   használati  
útmutatót  és  benne  található  megjegyzéseket.
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Tulajdonságok
A C.Scope M-Scan   mágneses   lokátor   egy   ún.   "fluxus-kapu
magnetométer".   Akkor   jelez,   ha   egy   ferromágneses   anyagot  
érzékel  (olyan  anyag,  amely  mágnesezhető,  mint  például  a  vas).
a   hangfrekvencia   növelésével   magasabb   hangjelzést   kapunk,  
amikor   megközelítünk   és   áthaladunk   egy   vastartalmú   tárgy  
felett. A gépet  nem  befolyásolja  más,  nem  mágnesezhető  tárgy.  
Az   aranynak,   ezüstnek,   réznek,   alumíniumnak,   és   a   legtöbb  
egyéb  fémnek  nincs  jelentős  mágneses  tulajdonsága, így  ezeket  
nem  érzékeli.
Az M-Scan   úgy   készült,   hogy   a   nehéz   körülmények   közötti
munkáknál  is  bevethető  legyen.
A  készülékház  ütésálló  ABS  műanyagból, az  érzékelővel  ellátott  
cső   pedig   könnyű   alumíniumból   készült.   A   készüléken   található  
egy   folyadékkristályos   kijelző   (LCD)   és   egy   hangszóró,   hogy   a  
lokalizált   jeleket   látható   és   hallható   módon   is   jelezze.   Négy   fő  
kezelőrészre   tagolható   a   készülék.   Az   on/off   (be/ki)   gomb,  
hangerő   fel/le   gombok,   az   érzékenységez   állító   fel/le   gombok,  
valamint   a   "törlés"   gomb,   melyet   a   közeli   zavarok  
megszűréséhez  használhatunk  (pl.  egy  közeli  acélkerítés).

Alsó-érzékelő

Az   érzékenység   beállításával   szabályozza   a   mélységet,   azaz  
hogy az M-Scan   milyen   mélységig   találjon   ferromágneses  
tárgyakat.   Az   M-Scan   lezárt   elemtartójában   nyolc   AA   elem  
foglal   helyet,   mely   mintegy   100   órányi   használatot   biztosít   az  
általános   beállításokkal   (jó   minőségű   elemek   esetén).   A   alap  
készlet  tartalmaz  egy  párnázott  hordtáskát,  vállpánttal.
A   kijelző   a   térerőt   jeleníti   meg   mikro-Tesla mértékegységben  
(μT).   A   kijelzőn   található   egy   "analóg   jellegű"   vonalakból   álló  
grafikus   skála,   mely   a   jelerősséget   mutatja, egy   négy  
szegmensből   álló   elemtöltöttség   jelzés,   és   egy   villogó  
magasfeszültségű   vezetékre   figyelmeztető   jelző.   Ezen   kívül  
megjeleníti  a  lokalizált  az  tárgy  észak/dél
polaritást  is.

Felső-érzékelő

Kijelző  és  kezelőegységek

Elemtartó

Hangszóró
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Kezelés
11
1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hangerő fel/le
3. Érzékenység fel/le

10

5

4. Törlés gomb
5. Vonalskála
6. Érzékenység kijelzése
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7
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7. Hangerő kijelzése

M-SCAN

8. Jelerősség digitális kijelzése
9. Magasfesz. vezetékre figyelmeztető jelz.
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10. Elemtöltöttség jelző
11. "Perem" szimbólum
Lásd  2.sz.  megjegyzés  (13.  oldal)
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Az M-Scan  működése
Az M-Scan  érzékeli  ferromágneses  tárgyak  által
kisugárzott  mágneses  mezőt.  A  lokátor  két  érzékelővel  van  
ellátva,  melyek  egymástól  külön  távolságban  helyezkednek  el  
és  elektronikusan  rendkívül  finoman  egymásra hangoltak. Ez
azért  van  így,  hogy  az  M-Scan  korrigálhassa  földünk  állandóan  
jelenlévő  mágneses  mezőjét.  Alapból  - mivel  az  érzékelők  
viszonylag  közel  vannak  egymáshoz  - mindkét  érzékelő  
ugyanazon  térerőt  méri,  azaz  a  föld  mágneses  térerejét,  tehát  
annak  adott  helyen  állandó  mágneses  erővonalait.  A  Föld  
mágneses  erővonalait általában  párhuzamosnak  lehet  tekinteni,  
de amikor egy  ferromágneses  objektum  adott  terület  közelében  
helyezkedik  el,  ezen  mágneses  erővonalak  erősségét  és  
irányát  némileg eltérítik.
Ez   épp   elég   ahhoz, hogy   megzavarja   a   két   érzékelő
közti  egyensúlyt,  s  ezt  az  M-Scan jelezze.
Ha  nincsenek  ferromágneses  tárgyak  jelen,  a  hangszóró  egy  
folyamatos  alacsony  frekvenciájú  hangot  ad  ki,  míg  az  M-Scan
közelebb  nem  kerül
egy  ferromágneses  tárgyhoz,  mely  a  hangmagasság  
emelkedésével  jár, a  legerősebb  jelet  akkor  érzékeljük,  
ha  az  az  érzékelő  cső  vége  közvetlenül  a  tárgy  felett  van.
Tehát  közvetlenül  a  tárgy  felett  legerősebb  a  jel,  majd  csökken,
ha a M-Scan  távolodik  tőle.  
(A  mágneses  mezőkkel  kapcsolatos  részletesebb  leírás,  
illetve azok viselkedését  egy  vastartalmú  tárgy  és  az  M-Scan  tekintetében
lásd  mellékletekben,  ebben  a  kézikönyvben.)
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Alapvető  működtetés  leírása
Elemek
Az  elemtartó  az  M-Scan alján  található.  Egy  pénzérmével
forgassa  a  reteszt  az  óramutató  járásával  ellentétes  
irányba  90  fokban  a  kinyitáshoz.

Húzza  ki  az  elemtartót,  és  helyezzen  bele  nyolc  AA  méretű  
alkáli  elemet,  majd  tolja  vissza  az  elemtartót.
Ügyeljen  arra,  hogy  minden  egyes  elem  a  feltűntetett  irányba  
nézzen,  továbbá  hogy  az  elemtartót óvatosan  tolja  vissza  a  
készülékbe,  úgy,  hogy  az  elemtartón  lévő  érintkezők  a  rekeszben  
megfelelően  érintkezzenek. Ne  próbálja  erőszakkal  visszatolni az
elemtartót  a  rekeszbe, ellenőrizze,  hogy  nem  rossz  irányba,  vagy  
fordítva  próbálja-e visszahelyezni.
Zárja  le  a  rekeszt,  majd  a  reteszt  90  fokkal  jobbra  forgatva  rögzítse  azt.

Amikor  újból  elemet  kell  cserélni,  mindig  mind  a  nyolc  elemet  
cserélje  ki,  hogy  megakadályozza  a  jó  elemek  felesleges  
merülését,  melyet  a  gyenge  elemek  okoznak.
Ne tartsa az elemeket az M-Scan -ben, ha azt hosszabb
ideig  tárolja,  vagy  ha  az  elemek  már  gyenge  állapotban  
vannak.
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Alapvető  működtetés  leírása
Előkészítés

Érzékenység

Távolítson  el  magáról  minden  fémtárgyat,  pl.  karórát,  karkötőt  
vagy  nagyobb  övcsatot  és  tartsa  az  érzékelő  csövet távol  a  
cipőjétől,  hogy  kiküszöbölhesse  a  hamis  jeleket,  mivel  a  cipők  
is  tartalmazhatnak  mágnesezhető  fémes  anyagokat.  
Mobiltelefonok,  néhány  fejhallgató  és  más  elektronikai  
termékek  is  tartalmazhat  mágneseket,  amelyek  
megzavarhatják  a  mágneses  mezőt  és
hamis jeleket okozhatnak.

Négy  beállítás  áll  
rendelkezésünkre.  A  
legalacsonyabb S1, a
legmagasabb pedig az S4.
Bekapcsoláskor  az  érzékenység  
Mindig a harmadik legmagasabb
beállításra  kapcsol,  S3,  
ami  változtatható  a
a V és a érzékenység
gombokkal.
Ha a vagy amikor a V gombot
megnyomjuk, akkor a  kijelzőn  
rövid  időre megjelenik
az  új  beállítás  (pl.  S2).

Nyomja meg az ON/OFF
gombot, az M-Scan
bekapcsolásához.  (Kikapcsoláshoz  ismét  nyomja  meg  ezt  
a gombot).
Ellenőrizze,  hogy  az  elemtöltöttség  szimbólum  (mely  a  kijelzőn  
a  jobb  felső  sarokban  látható)  legalább  két  beosztást  mutat-e,
mielőtt  megkezdené  a  keresést.
Az M-Scan  akkor  is  működik,  ha  csak  egy  beosztást  
mutat  a  töltöttség jelző,  de  ez  nem  ajánlott.

M-SCAN
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Alapvető  működtetés  leírása
Hangerő

Hangjelzés

A  hangerőt  a  Volume
V és
gombokkal
állíthatja  be.
Nyolc  lehetséges  
hangerőfokozat  közül  
választhat,
ahol a V1 a legcsendesebb
és  V8  a  leghangosabb.
A  kijelző  alsó  részének  közepén,  
a  készülék  rövid  időre  kijelzi  az  
új  beállítást  (pl.  V5).

Ha  nincsenek  vastartalmú  fémek  jelen,  akkor  egy  
mély  hang  hallható.  Amikor  az  M-Scan
közel  kerül  egy  ferromágneses  anyaghoz,  pl.  egy  vas  fedélhez,  a  
hangfrekvencia,  azaz  a  hang  magassága  növekedni  kezd.

M-SCAN

Az M-Scan  kezelőegység  hátoldalán  található  egy  3,5  mm-es,
szabványos  fejhallgató  "jack  aljzat".  A  fejhallgató  csatlakoztatásakor  a  
terhelés  hangszóró  nem  kapcsol  ki.
Óvatosan  kell  kiválasztani  a  megfelelő  fejhallgatót,  mivel  
egyes  fejhallgatók  megzavarhatják  az  M-Scan
működését.  Csak  a  C.SCOPE  által  javasolt
fejhallgatókat  használja.
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Alapvető  működtetés  leírása
Vizuális jelzés

észak/dél  polaritás

Ha  nincs  ferromágneses  
anyag  a  közelben, akkor az
M-Scan  kijelzőjén egy nagyon
kis  térerő  olvasható  le,  μT  
mértékegységben,  és  az  
analóg  jellegű  vonal-skálán  0,  
vagy  nagyon  alacsony  érték  
látható.

Ha  a  nyíl
az "N",  azaz  észak  irányba  mutat,  akkor  Ön  
egy  északi  polaritású  térerőt  jelző  tárgyat  lokalizált  (alsó  kép  
bal oldalon).
Ha  a  nyíl
az  "S",  azaz  déli  irányba  mutat,  akkor  Ön  egy  
déli  polaritású  térerőt  jelző  tárgyat  lokalizált  (felső  kép  bal  
oldalon).
Sok nagyméretű  tárgy  mindkét  polaritást  kijelzi  a  tárgy  
ellentétes  végein,  ahogy  áthaladunk  felette.
(További  információt  a  megjegyzésesekben  talál.)

M-SCAN

Mélység

Amikor  közeledik  egy  
ferromágneses  anyag  felé,  
úgy  a  térerő  is
egyre  jobban  megnő,  a  
maximális  leolvasható  térerő  
99.9  μT.
Ekkor  az  analóg  jellegű  
vonal-skálán  is  az  összes  
beosztás  (vonala)  
kijelzésre  kerül.

A   betemetett   tárgyak   mélysége   megbecsülhető   a   jelek  
erősségének   összehasonlításával.   Az   alacsony   jelerősség
azt   jelzi,   hogy   egy   nagyon   kis   mennyiségű   ferromágneses  
anyag,  vagy  egy  mélyen  betemetett  tárgyat  lokalizált.
Ha  a  jel  nagyon  széles  területen  jelentkezik,  az  arra  is utalhat,
hogy  egy  mélyen  betemetett  nagy  tárgyat  lokalizált.  Ha  az  
érzékenységet  csökkenti, vagy az M-Scan-t felemeli 0,5 m
magasra,  majd  újra  áthaladni  a  tárgy  felett,  és  a  jel  eltűnik,  akkor  
valószínűleg,  hogy  viszonylag  közel  fekszik  a  tárgy  a  talaj  
felszínéhez, vagy kisméretű.

M-SCAN

Pontkeresés
Nagyobb  tárgyakat  keresve  csökkentse  az  
érzékenységet  és  használja  a  felkutatásra  a  
pontkeresés  funkciót  is.
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Alapvető  működtetés  leírása
Magasfeszültségű  vezeték  jelzése

Vízbe  merítés

Az  elektromos  vezetékek  (50  vagy  60  Hz)  által  
kisugárzott  elektromágneses  mezőket észleli  az  
M-Scan  és  megjeleníti  a  kijelző  bal  alsó  sarkában
egy  háromszög  alakú  figyelmeztető  szimbólummal.  Az  érzékelő  
cső  végének  viszonylag  közel  kell  lennie  a  vezetékekhez,  hogy  
kimutassa  azok  hálózati  feszültségét,  így  mindig  óvatosan
üzemeltesse  a  készüléket.  
Megjegyzések:
1. Jól  árnyékolt,  feszültség  alatt  lévő  kábeleket  (pl.  egy  
acélcsõben  elvezetett  kábelt)  nem  lehet  kimutatni.
2. A  kijelzőn  a  feszültség  alatt  lévő  kábelek  egy  vizuális  
szimbólummal  jelennek  meg.

A  készülék  érzékelő-csöve vízbe  meríthető,  de  csak  addig, ahol
a  cső  csatlakozik az M-Scan  kezelőegységével.  
A  műanyagházat  mindig  óvni  kell  a  víztől.

Törlés
Ha  a  közelben  nagy  fémtárgyak,  például  kerítés,  vagy  egy  
konténer,  zavarjeleket okoz az M-Scan  használatakor,  akkor  
ezen  zavaró  háttérjelzések  a  törlés  gomb
megnyomásával
lecsökkenthetők,így  ilyen  területen  is  működtethető  a  készülék.  
A  kijelzőn  rövid  időre  megjelenik  a  "tun"  felirat,  mely  jelzi,  hogy  
a törlés  gombot  aktiválták,  és  az  M-Scan alkalmazkodott az
adott  területhez.  Előfordulhat,  hogy  csökkenteni  kell  az  
érzékenységet  is,  hogy  teljesen  megszűnjenek  a  zavarjelek  
erős  interferencia  esetén.
A  "törlés  funkció"  kikapcsolásához  és  a  gyárilag  beállított  
alapértékhez  való  visszatéréshez  nyomja  meg  kétszer  a  
be/kikapcsoló  gombot.  Ha a  "törlés"  funkcióval  nehéz  az
M-Scan-t  az  erős  zavarokat  keltő  környezethez  beállítani,  
akkor  előtte  csökkentse  az  érzékenységet,  és  így  próbálja  
újra.

Keresés
Tartsa az M-Scan -t  45  fokos  szögben  a  felett.  Mindig  egyik  oldalról  
a  másik  irányba  mozgassa  a  készüléket  kereséskor,  eközben  az  
érzékelő  cső  végét  folyamatosan  azonos  távolságra  tartsa  a  talajtól.  
Mindig  a  keresési  minta  szerint,  a  készüléket  jobbra  és  balra  
lengetve  pásztázza  végig  a  területet,  jelölje  meg  a  lokalizált  tárgyak  
helyét,  majd  folytatja  a  keresést.  A  legjobb  eredmény  érdekében,  
négyzetrács-szerűen,  azaz  ugyanazon  területen 90 fokkal elfordulva
újból  végezze  el  a  keresést.  Amint  végzett  az  adott  terület  
felkutatásával,  a  talált  és  megjelölt  tárgyak  teljesen  pontos  
elhelyezkedését  az  M-Scan pontkereső  funkciójával  végezheti  el,  
ehhez  mozgassa  a  készüléket  a  tárgy  felett  jobbra-balra, majd
ugyanígy  90  fokkal  elfordulva.

Különböző  tárgyak  különböző  "jel-profilokat"  produkálnak,  
melyek  hozzávetőleges  alakját  és  méretét  idővel  és  
tapasztalattal  azonosítani  tudja.  További  részleteket  a  
megjegyzésekben  talál.
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1. Megjegyzés: Az M-Scan magnetométer  megértése
A C-Scope M-Scan  magnetométert  arra  tervezték,  hogy  kimutassa
a  vas  és  acél  tárgyakat,  az  azokat  körülvevő  mágneses  mező  
érzékelésével.  A  Föld  mágneses  mezeje mindig jelen van,
melyet  készülék  kiegyenlít,  annak  érdekében,  hogy  a  kis  
eltérések  ezen  mágneses  mezőben  kimutathatók  legyenek.
A  föld  mágneses  mezejének  iránya  és  erőssége  földrajzilag  
változó,  ennek  oka  az  adott  hely  geológiai  elhelyezkedése,  
valamint  a  szélességi  foka.
Az  egyenlítőn  a  mágneses  mező  vízszintes,  de  az  északi  és  déli  
mágneses  pólusokon  függőleges  - az  iránytű  mindig  megpróbál  
egyenesen  észak  felé  mutatni.  Ezen  két  végpont  között  a  Föld  
mágneses  mezeje  (és  iránytű  tűje)  mindig  lefelé,  az  északi  
félteke  felé,  vagy  felfelé  a  déli  félteke  irányába  mutat.
1.  ábra:  A  Föld  mágneses  erővonalai  melyek  az  
északi  és  déli  pólusok  irányába  mutatnak.
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1.  Megjegyzés: Az M-Scan magnetométer  megértése
Ásványtani  szempontból  a  környező  kőzetek  is  okozhatnak  
helyi eltéréseket  - de  néhány  ritka  esetben  akár  a  teljesen  
megfordíthatják  a  mezőt  egyes  területeken.
A  Föld  mágneses  mezeje  látható
az 1.  ábrán.  Vegye  figyelembe,  hogy  a  valódi  észak  néhány  
fokkal  távolabb  esik  a  északi  sarkponttól,  valamint  hogy  az  
északi  pólus  valójában  egy  "déli  pólus".  A  mágneses  
erővonalakon  lévő  nyilak  azon  irányt  mutatják,  amelyet  egy  
azon  a  vonalakon  elhelyezett  iránytű  is  mutatna.  Az  
ellentétek  vonzzák  egymást,  így  az  iránytű  északi  irányba  
mutató  tűjére  a  Föld  magjában  lévő  déli  pólus  is  kihatással  
van.
A  Föld  mágneses  mezejének  erőssége  és  iránya  is  változik  
az  idővel.  A  Föld  olvadt  vasmagja  állandó  mozgásban  van,  
és  a  Föld  északi  és  déli  pólusa  időnként  változik.  A  térkép  
készítők  ezen  eltéréseket
(és  a  változás  mértékét)  meg  is  jelölik  térképeiken.

A  Föld  mágneses  mezője  más  bolygók  mágneses  mezejének  
kölcsönhatására  is  változhat,  de  hatással  van  rá  a  napszél  is,  
mely  időnként  "zajossá"  és  kiszámíthatatlanná  teheti  azt.  Az  MScan  kompenzál  minden  ilyen  változást,  így  könnyebben  találja  
meg  a  földben  a  tárgyakat.
Az M-Scan  hosszú  fémcsövében  kettő,  egymástól  körülbelül  
50 cm-re  lévő  érzékelő  található.  A  felső  érzékelő,  amely  a  
vezérlőegységhez  áll  legközelebb  áll  ,  leginkább  a "háttér"  
mezőt  érzékeli  - ez  általában  a  Föld  mágneses tere - és  ezt  
használja  az  elektronika  a  háttér  mező  kiegyenlítéséhez.  Az  
alsó  érzékelő  a  földhöz  van  közelebb  így  ezt sokkal
erősebben  befolyásolja  a  homogén  mezőt  eltérítő  vastárgy
a  földben.  Ezt  az  ún.  differenciális  elrendezést  néha,  
"gradiométer"-nek is nevezik. Gyakorlatilag  érzéketlenné  teszi  
az M-Scan -t  a  Föld  mágneses  mezejével  szemben,  
függetlenül  annak  irányától  és  erősségétől.
2.  ábra:  A  C-Scope M-Scan  készülék  a  két  egymástól  távol  lévő  érzékelővel.
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14.  2.sz.  Megjegyzés: Hogyan  azonosítja  a  tárgyakat  magnetométer
A  vastárgyakat  hajlamosak arra,  maguk  köré  gyűjtsék a
mágneses  erővonalakat,  ill.,  azon  a  kis  területen  eltorzítsák  a  
Föld  homogén  mágneses  terét.  A  vastárgy  által  előidézett,  
torzult  mágneses  mező  megpróbálja  követni  a  Föld  mágneses  
erővonalait,  és  ha  a  tárgy  elmozdul,  akkor  általában  újból  
megpróbál  ezen  erővonalakhoz  igazodni,  ennek  az  az  oka,  hogy  
a  vas  nem  alkot  egy  erős  állandó  mágnest.

Ha  a  vasból  készült  tárgy  lapos  alakú,  és  vízszintesen  
helyezkedik  el  (A),  akkor  kicsit  úgy  viselkedik,  mint  egy  
vízszintes  rúd-mágnes,  és  hasonló  erősségű  északi  és  déli  
pólust  hoz  létre  az
az  ellenkező  oldalain.  Azonban,  ha  ezen  érzékelhető  méretű  
vastárgy  függőleges  irányban  helyezkedik  el  (B),  olyan  rúdmágnesként  fog  viselkedni,  mely  a  Föld  mágneses  erővonalaival  
megegyezik. Ebben az esetben a  mező  északi  pólusa  
mélyebben  lesz,  mint  a  déli  pólus,  és  a  talaj  felszínén  nem  lesz  
olyan  erős.  Ilyenkor  a  tárgy  felett  végighaladva  a  két  végén
különböző  erejű  kiemelkedő  csúcsértékeket  érzékelhetünk.
A  3.  ábra  diagramja  azt  mutatja,  hogy  egy  betemetett  vastárgy  
függőleges  vastagsága  egy  aszimmetrikus  jelet  ad  a  felszínen  a  
lokalizálás  közben, méghozzá  leginkább  a  középső  szélességek  
övezetekben,  ahol  a  Föld  mezeje  érzékelhető  elhajlásokat  mutat.
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14.  2.sz.  Megjegyzés: Hogyan  azonosítja  a  tárgyakat  magnetométer
A  vas  és  acéltárgyak  másképp  viselkednek.  Az  acél  tárgyak  
felvehetnek egy  olyan  állandó  mágnesességet,  amely  nem  
illeszkedik  a  Föld  mágneses  mezejéhez,  és  akár  sokkal  erősebb  
intenzitásúak,  mint  a  vastárgyak  esetén.  Egyes  mágneses  
jelölőpontok  például  már  néhány  méterről  is  megtalálhatók.  Egy
függőlegesen  fekvő  betemetett  acélrúd  esetén  úgy  tűnhet,  hogy  
csak  egy,  vagy  északi,  vagy  déli  mágneses  pólusa  van,  feltéve,  
hogy  elég  mélyen  helyezkedik  el  ahhoz,  hogy  az  ellentétes  pólus
már  egyáltalán  ne  legyen  érzékelhető.
Amennyiben vasból  vagy  acélból  készült  csőrendszer  halad  át  a
helyszínen,  úgy  az  hosszában  több  északi  és  a  déli  pólust  
jelezhet
a  cső mentén  haladva.  Amennyiben  vascsövek  peremesen  
kötődnek  egymáshoz,  valószínű,  hogy  minden  egyes  csőszakasz  
egy  külön  mágnesként viselkedik.  A  ilyen  kötések,  toldások  a  
felszínen  hirtelen  változó  észak-dél  irányú  változásokat  
mutatnak.  Emiatt  található  az  M-Scan-en egy "perem"
szimbólum, mely akkor jelenik meg, ha  hirtelen  változás  lép  fel  a  
két  pólus  között.  Az  M-Scan  óvatos,  precíz  használatával,  és  a
cső-szakasz  hosszát  ismerve,  meg  lehet  keresni  azon  peremeket  
is,  ahol  a  csövek  össze  lettek  egymással  kötve.  Egyes  iparágakban  hasznos  lehet  az  ilyen  csőkötések  felderítése,  ahol  
szivárgást  alakulhat  ki.

Egyes  olyan  acélcsöveknél is  kimutatható  a  pólusok  megváltozása,  
amelyek  egy  darabból  készültek,  ez  ilyenkor  nem  az  illesztéseknél  
jelenik meg.
Ez  annak  köszönhető,  hogy  a  csövek  egy  ún.  
állandó  mágnesességet  vettek  fel  előállításuk,  vagy  
alkalmazásuk  során.

4.  ábra: Egy vascső  tűnhet úgy,  mint  egy  sor  hosszú  rúdmágnes,  mely  azt  hosszanti  irányba  mérve  hirtelen  pólusváltozásokat  produkál  a  peremes  illesztéseinél.
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3.  Megjegyzés: Mélység
Néha  meg  lehet  ítélni  egy  tárgy  mélységét, a kapott jelek
"alakja"  révén.  A  kisméretű,  felszínhez  közelebb  lévő  
betemetett  tárgyak  ugyanolyan  erősségű  jelet  adnak,  mint  egy  
nagyobb,  mélyebben  fekvő  tárgy,  de  a  szélesebb  
csúcsértékkel,  míg  a  kis  kevésbé  mély  tárgyak  egy  élesebb,  
keskenyebb  csúcsértéket  mutatnak.
Ez  ellenben  némileg  eltérhet  a  "felszíni  szemét"  és  a  
mélyebben  fekvőm  valódi  lokalizálandó  tárgyak  esetén.

Zsúfolt  környezetben,  ahol  sok  szolgáltató különböző  vezetéke  
fut,  s  ezek  közel  vannak  egymáshoz,  esetleg  keresztezik  is  
egymást,  okozhatnak  zavart  a  jelet  összetételének  tekintetében,  
ilyenkor  más  azonosítási  módszerekre  lehet  szükség  (ezeket  
lásd  a  www.cscopelocators.com  oldalon).
Azokon  a  területeken,  az  elmúlt  időszakban  ipari  
tevékenység  folyt,  vagy  sok  ember  élt,  a  talaj  
szennyeződhetett  különféle  vas  és  acél  darabkával, mely
megnehezíti  a  felderítést.  Ajánlatos,  hogy  a  keresést  
ismételjük  meg  alacsonyabb  érzékenységen,  vagy  az  
M-Scan -t  emelt  0,5  méterre  megemelve,  így  azon  kis  
tárgyak,  melyek  a  felszín  közelében  vannak nem lesznek
kimutathatók.

5.  ábra:  Magnetométer  jelzése
a  különböző  mélységben  eltemetett  
tárgyak  esetén.
A kapott  jel  amplitúdójának  
magassága  ugyan  lehet,  hogy  
azonos,  de  szélessége,  azaz  az  
amplitúdó  hossza  lehet  szélesebb,
jelezvén,  hogy  a  tárgy  távolabb  van  az  
érzékelőtől.
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4. Megjegyzés A gép használata nagy, vastartalmú objektumok mellett
Az M-Scan egyik  fő  funkciója  a  "törlés"  gomb.  A  műszert,  a  
gyártás  során  kiegyenlítik,  azaz  a  föld  állandó  mágneses  
mezejéhez  kerül  beállításra,  ezt  "nullázásnak"  is  nevezzük.  
Bizonyos esetekben ellenben  hasznos  lehet,  ha  mi  is  elvégzünk  
egy kompenzálást,  ha  nagy  mágnesezett  vagy  mágnesezhető  
tárgyak  találhatók  a  közelben,  például  kerítések  vagy  egy  közeli  
jármű,  amelyek  kihatással  vannak  a  mágneses  térre.  Ezen  
kompenzáció  segíthet  felkutatni  olyan  tárgyakat,  melyek  közel  
helyezkednek el egy ilyen szerkezethez.
Ha  a  "törlés"  gombot  megnyomjuk,  a  készülék  
újra  "nullázza"  magát,  azaz  az  adott  
körülményekhez  igazodik,  ez  a  kiegyenlítés  
akkor is megmarad, ha  az  érzékenységi  szintet  
megváltoztatjuk.
A  törlés  gombot,  ahogy  változnak  a  körülöttünk  lévő  
körülmények,  többször  alkalmazhatjuk,  ilyenkor  minden  
alkalommal  az  adott  körülményekhez  igazodik  a  
készülék. Előfordulhatnak  olyan  
esetek  is,  amikor  a  zavaró  mező  olyan  erős,  
hogy  e  "nullázás"  már  nem  kivitelezhető,  az  ilyen  
esetekben, akkor nyomja meg a törlés  gombot,
miután  az  érzékenységi  szintet  kicsit  lecsökkentette.
Amikor  ezt  a  funkciót  alkalmazza,  tartsa  az  
M-Scan -t  állandó  távolságra  és  azonos
szögben a  nagy,  zavaró  szerkezetekhez
képest.
A  törlés  funkció  kikapcsolásához  nyomja  meg  a  be/ki
gombot  kétszer,  így  visszatér  az  M-Scan  a  gyári

beállításhoz.

6.  ábra:    Az  M-Scan  egy  fontos  jellemzője  a  "törlés"  gomb,  
mely  megszünteti  közeli  vastartalmú  fémtárgyak  (pl.  kerítés)  
a  zavart  keltő  mezejét.

5.  Megjegyzés: A  céltárgy  középpontjának  meghatározása
Az  érzékelők  a  M-Scan  csövének  tengelye  mentén  találhatók.  Ha  
a  csőre  derékszögben  érkezik  a  mágneses  mező  (  7.  ábra  A)
nem  lesz  kimutatható  semmilyen  tárgy.  Ha  a  mágneses  vonalak  
(fluxus)  párhuzamosak  a  csővel  (  7.  ábra  B), akkor kapjuk a
legerősebb  választ  a  vastartalmú  tárgyakra.  Ha  az  M-Scan -t
megfelelő  szögben  tartja
a  talajhoz  képest,  de  nem  érzékel  jelet,  a  készülék  
hegye  nem  közvetlenül  a  tárgy  felett  helyezkedik  el.

7.  ábra
A  mágneses  mező  nem  lesz  
érzékelhető,  ha  a  mágneses  
erővonalak,  azaz  a  mágneses fluxus
derékszöget  zár  be  az  érzékelő csővel  (A).

Nincs  jelzés.

Ha a  a  Föld  közepes  szélességi  fokú  régióiban  dolgozunk,  ahol  a  
Föld  mágneses  mezeje  elhajlik,  ott  előfordulhat,  hogy a
készüléket  a  talajra  más  szögbe,  akár  merőlegesen  is,  helyezve  
érzékelhetjük  csak  a  betemetett  tárgyakat.
A  legerősebb  jelet  ott  érzékeljük,  ahol  a  mágneses  erővonalak,
azaz  a  mágneses  fluxus  párhuzamos  az  érzékelő  csővel  (  7.  ábra  
B).  Fontos,  hogy  tárgyak  felett  jobbról  balra  és  balról  jobbra  is  
áthaladjunk,  mégpedig  úgy,  hogy
a  felszín  alatt  láthatóvá  váljon  a  tárgy  és  annak  középpontja  is  
meghatározható  legyen.

Maximális  a  jelzés,
de nem a középpontban

Ha  a  ezen  erővonalak,  tehát  a  fluxus  párhuzamos  
a  csővel,    akkor  olvasható  le  maximális  
pontossággal  az  érték (B).
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5.  Megjegyzés: A  céltárgy  középpontjának  meghatározása
Egy  mágneses  jelölőnek,  mely  közel  van  a  felülethez,
sokszor  úgy  tűnik,  hogy  több  csúcsa  is  van,  amikor  az  MScan -nel  áthaladunk  felette.
A  8.  ábrán  látható  két  kisebb,  de  kimutatható,  oldalsó  mező  is  
(A)  a  középső  csúcsérték  (C)  mindkét  oldalán.  Ez esetben
használja  az  M-Scan-t  függőlegesen,  hogy  megtalálja  a  
mágneses  jelölőt.  Figyelje  meg,  hogy  van  egy  nulla  pont  a  
középső  (B)  pont  mindkét  oldalán,  ahol  a  vonalak  a  mágneses  
fluxus  derékszögben  éri  az  érzékelő  csövet.

8.  ábra
Csúcsok  és  nulla  értékek,
miközben  végighalad  a  
jelölő  felett.
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