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نظام ١ (النظام التصويرى) طريقة االستخدام

نظام ١: كيفية ضبط املوازنة االرضية
 قم بتشغيل الجهاز ىف وضع النظام ١ . سوف يبدا الجهاز بإعدادات ضبط املوازنة االرضية  تلقائيا . يجب ضبط درجة الحساسية اوال 

للحصول عىل نتائج دقيقة . نويص بضبط درجة الحساسية عىل املستوى ٨ بالنسبة  للمستخدم� الجدد .
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يف حالة وجود تأث� ارىض عىل الجهاز نالحظ ان هنالك اشارة يف خانة ميزان ضبط الرتبة. إلزالة هذا التاث�، اذا كان التأث� الذى يستقبله 

الجهاز تأث�  -  قم برفع قرص البحث مسافة ٤٠ سم فوق سطح االرض ثم اضغظ  عىل زر – واذا كان التأث� + اضغط عىل زر + . نواصل 

هذه العملية ثم نضغط عىل زر اعادة التعي� Reset  ثم نخفض قرص البحث مسافة ٣ سم فوق سطح االرض . كرر هذه العملية حتى 

التأث� من ميزان املوازنة االرضية). يف حالة عدم إزالة. تأث� األرض، يجب خفض مستوى  التاث� Çاما (حتى تختفي إشارة   تتم إزالة 

الحساسية بدرجة واحدة ثم كرر نفس الخطوات املذكورة أعاله.
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هام:  يف االماكن التي ال �كنك ضبط إعدادات املوازنة االرضية فيها ر�ا قد يكون هنالك هدف او بنية معدنية ناتجة من الرتبة ال 

تتناسب مع درجة حساسية الجهاز . ىف هذه الحالة يجب تغ� املوقع اىل منطقة قريبة مجاورة ثم قم با إعادة ضبط املوازنة االرضية 

مرة اخرى اذا ¨ تتمكن من ضبط املوازنة االرضية يجب خفض مستوى الحساسية درجة واحدة ثم تكرار املحاولة.

نطاق ضبط املوازنة االرضية  يكون ما ب� -٢٠١ و+٢٠١.

بعد إزالة التأث�، اضغط عىل زر القبول OK لالنتقال لوضع البحث للبدء  بعملية البحث .       

قم برفع قرص البحث مسافة ٤٠ سم من سطح االرض ثم اضغط عىل زر اعادة التعي�  Reset.) اذا Í تقم برفع قرص البحث مسافة ٤٠ 

سم وÍ يتم الضغط عىل زر اعادة التع� Reset ىف نفس املكان ال Îكن ان تتم العملية املراد تنفيذها بصورة  دقيقة .
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اثناء عملية  البحث يجب وضع قرص البحث  موازيا عىل سطح األرض .
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عندما يكون قرص البحث غ� موازيا لسطح قد تحصل عىل نتائج غ� صحيحة.
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نظام ١ تحديد املعادن والفرغات االرضية.
قم برفع قرص البحث مسافة ١٠ سم موازى لسطح 

االرض ثم قم بتحريك القرص بحركة متوسطة الرسعة 

اىل اليم� واليسار للكشف عن الهدف بدقة .

 ١٥ اىل   ١٠ ماب�  البحث  مسافة  تكون  ان  يجب 

سم ىف نفس املنطقة التى Çت فيها عملية املوازنة 

االرضية. ىف حالة تجاوز هذه املسافة سوف تحصل 

عىل اشارات خاطئة . 

فراغ   او  معدن  عن  بالكشف  الجهاز  يقوم  عندما 

االشارة ويتم  تنبيه صوØ حسب قوة  يصدر نغمة 

و  واملعادن  الفراغ  عمود  عىل  عىل  ذلك  تحديد 

الحديد واملعادن الثمينة عىل الشاشة. 

وÎكنك ايضا معرفة شكل الهدف عىل (الراسم البياÚ ) ىف الجزء العلوى 
للشاشة .

البحث  ازاحة قرص  تنبيه ىف نقطة ما يجب  الجهاز نغمة  عندما يصدر 
خارج مرمى الهدف ثم اضغط عىل زر اعادة التعي� Reset  ثم Ûر فوق 

الهدف مرة اخرى تتم هذه العملية من أجل التأكد من الهدف.

للحصول عىل تحليل للهدف اثناء عملية البحث قم باخراج قرص البحث خارج مرمى الهدف ثم 
. (Reset)اضغط عىل زر اعادة التعي�

 ثم اضغط عىل زر املسح (SCAN) مع االستمرار ثم قم باملرور فوق الهدف مرة اخرى بعد 
املرور فوق الهدف ارفع اصبعك من زر املسح .

بعد القيام بعملية املرور تحصل عىل تقرير تحليىل عىل الشاشة يوضح لك حجم ونوع الهدف 
ونسب املؤثرات البيئة. 

تحليل الهدف

تحديد عمق الهدف
قم بقياس  طول وعرض الهدف ثم اضغط عىل 

العمق  قاáة  ىف  املقاسات  الدخال  العمق  زر 

زر  عىل  اضغط  ثم  و+   – االزرار  طريق  عن 

القبول لتنشيط القاáة ثم أدخل مقاس الطول 

والعرض . بعد ادخال مقاسات الهدف اضغط 

عىل زر املسح Scan  باستمرار ثم قم باملرور 

الهدف  مرمى  املرور خارج  بعد  الهدف,  فوق 

ارفع اصبعك من زر املسح . بعد القيام بهذه العملية يتم الحصول عىل تفرير تحليىل و ابعاد و مقاسات للهدف تساعد يف تحديد عمق 

الهدف . القيمة التى يتم  الحصول عليها لعمق الهدف هى قيمة تقريبية . 



الهدفالهدف
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نظام ٢ ( النظام الصو¯) طريقة االستخدام

نظام ٢ ضبط املوازنة االرضية

يستخدم هذه النظام مع القرص الخاص به فقط .

عند تشغيل  الجهاز يصدر الجهاز نغمة بعد ١٠ ثواÚ تش� اىل ان الجهاز جاهز لالستخدام مصحوبة بتنبيه صوâ نشط. 

   ادر مفتاح املوازنة االرضية اىل املستوى ١ . قم برفع قرص البحث مسافة ٥ سم فوق سطح االرض ثم قم بتحريك القرص اىل اليم� 
واليسار. اذا كان الجهاز يتستقبل تداخالت ناتحة من الرتبة , الزالة هذه التداخالت ادر مفتاح املوازنة االرضية بزيادة خفيفة ىف نفس 
الوقت الذى تحرك فيه قرص البحث اىل اليم� واليسار ثم اترك املفتاح ىف النقطة التى يتوقف فيها الصوت . بهذه الطريقة تتم عملية 

املوازنة االرضية .

اذا Í يتم ضبط املوازنة االرضية ىف املستوى ١٠ يجب خفض مستوى الحساسية تدريجيا ثم يجب تكرار الخطوات املذكوره اعاله . اذا 
استمر  الجهاز ىف تلقى تداخالت  ناتجة من الرتبة بعد خفض مستوى الحساسية قد تكون الرتبة بها مواد معدنية عالية . يف هذه الحالة، 

يجب  ضبط إعدادات املوازنة االرضية  مرة أخرى.

مالحظة: قد تحتاج ىف بعض االحيان اىل اعادة ضبط الحساسية واملوازنة االرضية ىف حالة حدوث تغ�ات ىف االرض اوالبيئة .

عندما يتجاوز مفتاح املوازنة االرضية االشارة الحمراء املوجودة حول املفتاح قد يحدث فقدان عمق املعادن الثمينة ما عدا الذهب . 
القيمة باستسناء  عندما يكون وضع مفتاح املوازنة االرضية ىف املستوى ١٠ لن يقوم الجهاز بالكشف عن املعادن الحديدة واملعادن 
الذهب . لذلك اذا كنت تبحث عن املعادن  الثمينة يجب وضع مستوى مفتاح املوازنة االرضية ماب� اللون االزرق والربتقايل . اذا Í يتم 
ضبط املوازنة االرضية ىف هذه املنطقة يجب خفض درجة الحساسية لتتمكن من القيام بعملية البحث . نوىص بوضع مفتاح املوازنة 

االرضية ىف املستوى ماب� ٤ – ٦ .

النظام ٢ : البحث واكتشاف املعادن

بعد ضبط املوازنة االرضية وضبط مستوى درجة الحساسية Îكنك القيام بعملية البحث . قم برفع قرص البحث مسافة ٥ سم ثم حرك قرص البحث اىل اليم� واليسار بحركة 

موازية لسطح االرض.

النظام ٢ يعمل عىل مبدء الحركة لذلك يجب تحريك قرص البحث باستمرار للكشف عن املعادن . اذا قمت بتثبيت قرص البحث فوق الهدف لن يتمكن الجهاز من الكشف عن 

الهدف .  

عندما يقوم الجهاز بالكشف عن معدن يصدر نغمة تنبيه صوتية . للتأكد من الهدف قم بتحريك قرص البحث فوق الهدف للتحقق من إشارة الهدف .
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