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مقدمة

  شكرا لكم الختيار وشراء منتجاتنا اجهزة قولدن سنس .

تقوم شركة نقطة بتصنيع كاشفات املعادن العالية اجلودة منذ عام 2001 , شركة نقطة الهندسية لعبت   
دورا رئيسيا فى تطوير هذا القطاع بفضل موظفيها ذوى اخلبرة الفنية واملهنية العالية .

تسعى شركة نقطة الهندسية الى انشاء انواع مختلفة من التكنولوجيا لتقدمي منتجات ذات جودة عالية   
اجلودة  على  واالصرار  العمالء  ورضاء  واجملتمع  البيئة  مسؤلية  مبداء  الى  باالضافة  العالم,  انحاء  جميع  فى  لعمالئها 

العالية ذات االهمية القصوى .  

شركة نقطة الهندسية تهدف الى ان تكون رائدة دوما وتكسب ثقة املستهلكون وتكون االخيار االمثل فى   
مجال الكشف عن املعادن .
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التحذيرات

التحذيرات !

التحذيرات القانونية
عند استخدام اجلهاز يجب االلتزام بكافة القوانني واللوائح املعمول بها . التستخدم اجلهاز فى االماكن اخلاصة واملواقع التاريخية واملناطق العسكرية 

. عند وجود اى معالم تاريخية او ثقافية يجب ابالغ السلطات .

حتذيرات عن اجلهاز
يحتوى اجلهاز على تكنولوجيا الكترونية عالية لذلك يجب عدم التركيب والتشغيل قبل قراءة دليل اال ستخدام .

 
عدم تعريض الجهاز او قرص البحث للحرارة العالية جدا او البرودة لفتراة طويلة من الزمن درجة حرارة (التخزين 0 درجة مئوية) ( 32 درجة 

فهرنهايت )
40 درجة مئوية ( 104 فهرنهايت) . 

      

ال تدخل اجلهاز او ملحقاته ( بثتسناء قرص البحث ) فى املاء با االضافة الى درجات الرطوبة القصوى . 
 

يجب حماية اجلهاز من التاثيرات اخلارجية والصدمات خصوصا عند التنقل .  

ال ميكن فتح واصالح اجلهاز اال عن طريق فنى اخلدمة اخملتص . اذا قمت بفتح اجلهاز او اى شخص اخر يلغى الضمان .
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التحذيرات

 للمستهلكني داخل االحتاد األوروبي: يجب عدم التخلص من 
الصندق  العامة عبر هذا  املنزلية  النفايات  املعدات في  هذه 
املشار فى الرسم ال ينبغى ان يتم التخلص منها كنفابات 
منزلية النها يتم تدويراها مرة اخرى . يجب االمتثال للقواعد 

احلكومية واحمللية ومتطلبات البيئه .

تصريح جلنة االتصاالت الفدرالية
يتوافق هذا اجلهاز مع املادة 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفدرالية , تخضع عملية التشغيل 
للشرطني التاليني : -1 هذا اجلهاز ال يتسبب فى حدوث تشويش ضار -2 يقبل اى تشويش يتم 

استقباله مبا فى ذلك التشويش الذى يودى الى عملية غير مرغوب فيها .

يجب عدم استخدام اجلهاز فى االماكن املغلقة  التى يوجد بها العديد من املعادن مثل 
املنازل  النه يعطى اشارات اهداف خاطئة . استخدم اجلهاز فى املناطق املفتحوحة . 

الترددات  با  تعمل  التى  االجهزة  او  االخرى  االجهزة  من  مقربة  على  عملية   با  تقوم  ال 
الكهرومغنطيسية يجب ان تكون هناك مسافة (10 امتار او (33 قدم )) من اجلهاز .

الحتمل اى اداة معدنية اثناء استخدام اجلهاز . حافظ على بقاء اجلهاز بعيد عن حذائك 
اثناء البحث رمبا يقوم اجلهاز بالكشف عن معدن داخل حذائك كاهدف .

هام
هام

NOKTA DETECTORS
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التركيب
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  1) صندوق النظام 
  2) املقبض

  3) قرص البحث
  4) غطاء قرص البحث

  5) عمود االطالة 
  6) حقيبة صندوق النظام

  7)غطاء البطارية
 AA  8) 8 بطاريات  

  9) وصلة توصيل النظام
10) مسمار الربط اللوبى

11) مسمار الربط
12) حلقات التثبيت الدائرية

13) سماعة الراس

3

4

غطاء قرص البحث هو اختيارى وظيفته حماية 
القرص من اخلدوش , اذا كنت ترغب فى استخدام 

الغطاء يجب ازالة االوراق الواقية املوجودة داخل 
الغطاء ثم اضغط عليه بشدة لكى تلتصق 

ببعضها البعض مرة واحدة حتى البتم خلعها 
مرة اخرى .

7 8
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التركيب

يجب ادراج الكابل داخل العمود التقوم باطالة 
سحب الكابل الى اخلارج من الطرف االخر الزراع العمود قبل هذه اخلطوة .

التحكم .
بعد وضع العمود داخل القرص ادخل مسمار تثبيت 

القرص من خالل الفتحة املوجودة ثم قم بربطه 
باحكام باستخدام الرابط اللولبى .

NOKTA DETECTORS
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قم بوضع حلقات الربط اللولبية داخل الفتحات 
على كال اجلانبني فى نهاية عمود األطالة .

ادخل العمود فى التجويف املوجد حتت املقبض ثم 
اغلق التأمني قبل استدارة التامني يجب الضغط 
على العمود مرة اخرى والتأكد من انه فى مكانه 

الصحيح ثم الربطه جيدا .
لضبط ارتفاع اجلهاز قم بفك التامني املوجود حول 
العمود بعد ضبط الطول يحب اعادة ربطه جيدا .

التركيب
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ادخل الوصلة فى املكان اخملصص لها فى صندوق 
النظام املوجود على املقبض ثم ربطها جيدا .

قم بوضع النظام والبطارية فى املكان اخملصص 
لهما فى صندوق النظام .

ادرج كابل البطارية فى املكان اخملصص له ثم قم 
بتوصيل مقبس البطارية حتت صندوق النظام ثم 

ربطه جيدا .

قم بتوصيل الطرف االخر فى صندوق النظام ثم 
توصيل مقبس الكابل فى القرص حتت صندوق 

النظام ثم ربطه جيدا .

ميكنك تعليق صندوق النظام حول العنق باستخدام 
رابط العنق او ربطه حول احلزام كما موضح فى 

الصورة .

التركيب

NOKTA DETECTORS
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طريقة استخدام املقبض الصحيحة

ارتفاع العمود خطاء

يجب ضبط االرتفاع بصورة صحيحة لتمكن من البحث من دون مشقة 
او تعب .

ارتفاع العمود صحيح

اضبط ارتفاع العمود بحيث تكون وافقا على وضع مستقيم مع 
استرخاء الزراع . يجب ان يكون قرص البحث على مسافة 5 سم        

(2) فوق سطح االرض .
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طريقة البحث الصحيحة

زاوية قرص البحث صحيحةزاوية قرص البحث خطاءزاوية قرص البحث خطاء

طريقة البحث غير صحيحة

يجب ان يكون قرص البحث موازى لسطح 
االرض من اجل احلصول على نتائج دقيقة .

طريقة بحث صحيحة 

يجب أن يكون قرص البحث  موازى لسطح  
األرض في باستمرار .

NOKTA DETECTORS
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البطارية 

ليثيوم  بطارية  شراء  ميكنك  للشحن  القابلة  البطارية  تفضل  كنت  اذا 
بوليمر وهي لها شاحن بشكل منفصل تعمل ملدة تصل الى 50 ساعة.

ميكنك أيضا شراء شاحن سيارة اختياري مع 
بطارية ليثيوم بوليمر لشحن البطارية فى 
املناطق التي تصعب فيها عملية الشحن و 

اختياريايضا اثناء احلركة والتنقل .

اختياري اختياري
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البطارية 

123

456

NOKTA DETECTORS
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مقدمة عن اجلهاز

مدخل السماعة : توصل على 
صندوق النظام وتساعد على 

سماع صوت اجلهاز .

ضبط احلساسية : هو وضع 
اعداد عمق اجلهاز ملزيد من 

التفاصيل يرجى االطالع على 
صفحة 17 .

زر وضع البحث : يستخدم 
لتحديد وضع البحث وكذلك 

تشغيل / او إيقاف اجلهاز .

زر ضبط احلساسية : يستخدم 
للقضاء على الضوضاء التاجتة 

من التربة ملزيد من التفاصيل 
يرجى االطالع على صفحة 18 



14

مقدمة عن اجلهاز

مقبس توصيل قرص البحث:  
نقطة توصيل قرص البحث 

مع صندوق النظام .
السماعة : تساعد على 

سماع صوت اجلهاز .

مقبس توصيل البطارية 
: نقطة توصيل البطارية 

مؤشر التمييز: بني نوع املعدن الذى مع صندوق النظام .
مت كشفه ملزيد من التفاصيل حول 

التمييز يرجى الرجوع اليصفحة 20.

NOKTA DETECTORS
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يجب االهتمام بالنقاط التالية قبل واثناء عملية البحث من حيث اداء اجلهاز واحلصول على نتائج دقيقة :

1 -  يعمل اجلهاز على مبدى احلركة هذا يعنى يجب حتريك قرص البحث على الهدف او فوق الهدف ليتمكن اجلهاز من رويت الهدف او بعبارة اخرى 
يكشف عن الهدف لذلك ليس من املمكن حتديد الهدف من غير حركة .     

2 - بناء على نفس املبدأ يجب عدم حمل قرص البحث وهو اليزال فوق الهدف الذى مت الكشف عنه فى هذه احلالة لن يتمكن اجلهاز من رويت الهدف . 
عند حتريك قرص البحث مرة اخرى سيقوم اجلهاز مبعاودة الكشف عن الهدف مرة اخرى .

3 - من اهم العوامل التى تساعد على الكشف عن املعادن بدقة  التحكم على مقبض اجلهاز وحتريك قرص البحث موازايا لسطح االرض يرجى الرجوع 
االقسام ذات الصلة فى هذا الدليل ( صفحة 9-10 ) .

مبادى البحث
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تشغيل وضيط اجلهاز

لتشغيل اجلهاز ادر مفتاح وضع البحث الى الوضع املطلوب , اليقاف التشغيل ادر نفس املفتاح على وضع ايقاف 
التشغيل .

عند تشغيل اجلهاز يصدر نغمة مسموعة ثم تصئ اللمبات املوجودة على املقبض اليدوى . بعد 20 ثانية سوف تطفئ اللمبات 
املوجودة على املقبض اليدوى ثم يصدر اجلهاز نغمة تشير الى ان اجلهاز جاهز لالستخدام . 

تشغيل اجلهاز1

ادر مفتاح احلساسية الى احلد االقصى و مفتاح املوازنة االرضية الى الوسط .

GROUND
BALANCE SENSITIVITY

SEARCH MODE

NOKTA DETECTORS
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5cm

ضبط احلساسية2

يجب رفع قرص البحث مسافة 5 سم فوق سطح االرض . ثم حتريكه الى اليسار واليمني . 

اذا قام اجلهاز بصدار بعض االشارات اخلاطئة بسسب بعض التدخالت يجب خفض درجة احلساسية حتى تزول هذه 
االشارات ثم البدأ فى عملية البحث .

SENSITIVITY

يستخدم ضبط احلساسية للقضاء على التداخالت الناجتة من املوجات الكهرومغنطيسية فى البيئة احمليطة . قد ينتج عن هذه املوجات الكهرومغنطيسية 
خطوط طاقة فى البيئة , او من تشغيل االجهزة الكهربائية مثل الرادارات واجهزة الراديو الالسلكية وحتى اجهزة التلفاز .

احلساسية هى ايضا حتديد عمق اجلهاز لذلك اليتم خفض درجة احلساسية كثيرا يجب ان يتم تدريجيا لتحديد املستوى االمثل والقضاء على التداخالت ثم 
مواصلة عماية البحث .

تشغيل وضيط اجلهاز
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يستخدم خاصتا فى التربة املعدنية التى حتتوى على مواد كيميائية وامالح معدنية و التى تنتج منها اشارات سلبية وضوضاء ناجمة عن متعدن االرض , هذا الوضع 
يحول من احلصول على اشارات اهداف صحيحة ودقيقة . للحصول على اشارات واضحة ومتييز دقيق يجب ضبط املوازنة االرضية ليتم الكشف عن املعادن والقضاء 

على االشارات السلبية الناجمة عن متعدن التربة .

3) املنطقة الصحيحة : يستخدم للقضاء على التربة و الصخور املعدنية العالية , اذا كنت على ارض عالية املواد املعدنية واجلهاز اليزال يصدر صوت ضجيج عند 
ضبط املوازنة االرضية يجب وضع مستوى املوازنة االرضية فى الوسط ثم ادر مفتاح املوازنة االرضية الى اليمني بزيادة خفيفة جدا للقضاء على الضوضاء . 

يجب التاكد من ان املوازنة االرضية فى الوضع الصحيح , سيقوم اجلهاز بفقدان عمق املعادن الغير حديدية باستثناء الذهب عند اعداد املوازنة االرضية عند االحد 
االقصى سيقوم اجلهاز بالكشف عن احلديد والذهب لكنه لن يكشف عن بعض املعادن الغير حديدية .

هام! اذا كنت تبحث فى ارض حتتوى على مواد معدنية عالية مثل التربة املاحلة جدا، والرطبة و رمال الشواطئ واألراضي احملروثة الرطبة أو ظروف األرض املغناطيسية 
للغاية قد ال تكون قادرة على ضبط املوازنة األرضية . في مثل هذه احلالة، يجب وضع مفتاح  ضبط املوازنة االرضية  في املستوى ما بني 7-6 ثم قم باغالق مفتاح 

احلديد للقضاء على االشارات اخلاطئة الناجمة من متعدن التربة .

جهاز قولدن سنس له ثالثة مستويات للموازنة االرضية :

1)  املستوى املتوسط  : يوفر القدرة على  الكشف  املستقر األكثر مثالية  فى أنواع مختلفة من 
التربة دون فقدان العمق .

2)  املنطقة التى مت فيها البحث من قبل : ميكنك الكشف مبزيد من الدقة للمستخدمني ذوى 
اخلبرة ,رمبا تصدر  اشارات خاطئة من التربة فوق الثقوب واحلفر املوجودة فى املنطقة لذلك اذا 

قمت بتعيني توازن االرض فى هذه املنطقة عليك ان تاخذا هذا العامل  فى االعتبار .

املوازنة االرضية

تشغيل وضيط اجلهاز

GROUND BALANCE

2) املناطق التى متت فيها
عملية البحث من قبل 

3) املناطق لم يتم فيها
البحث من قبل

1) الضبط االمثل
املستوى االوسط

NOKTA DETECTORS
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البحث والكشف والكشف عن املعادن

5cm

3

حتديد نقطة مركز الهدف

بعد ضبط املوازنة االرضية واحلساسية ميكنك البدء فى عملية البحث قم برفع قرص البحث مسافة 5 سم فوق سطح االرض 
ثم قم بتحريك قرص البحث الى اليمني واليسار مع بقائه موازى لسطح االرض .

مالحظة: رمبا حتتاج الى اعادة ضبط املوازنة االرضية اثناء البحث اذا قمت بتغير موقع, البحث حتدث تداخالت كهرومغنطيسية فى 
محيط التربة سيقوم اجلهاز بتلقى هذه التداخالت لذلك قد حتتاج الى اعادة العملية املذكوره اعاله .

لتفادى فقدان االهداف الصغيرة العميقة من سطح االرض , يجب حتريك قرص البحث من اليمني الى اليسار ومن 
اليسار الى اليمني فوق منطقة البحث سوف حتدث تداخالت خفيفة عند احلركة الى االمام .

عندما بتم الكشف عن معدن يصدر اجلهاز 
نغمة مسموعة اذا كنت فى وضع التمييز ثم 

تضئ اللمبات املوجودة على املقبض اليدوى فى 
الوقت ذاته .

لتحديد نقطة مركز الهدف يجب املرور فوق الهدف مع حركة قصيرة 
متوسطة السرعة .

البحث والكشف والكشف عن املعادن
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البحث والكشف والكشف عن املعادن

كل املعادن :
 هو اعمق وضع بالنسبة للجهاز فى هذا الوضع لن يقوم اجلهاز بتمييز املعادن يقوم اجلهاز باصدار نغمة حتذير صوتية لكل املعادن فى هذه احلالة 

لن يضئ مؤشر التمييز الضوئى .

التمييز : في هذا الوضع، يصدر اجلهاز  نغمات مختلفة بناء على نوع املعدن في الوقت ذاته واللمبات املوجودة على املقبض اليدوى 
تضئ أيضا على أساس نوع املعدن. قد تختلف مقارنة األعماق في هذا الوضع مقارنة مع  وضع جميع املعادن . 

بالنسبة للتمييز الصوتى هنالك نغمات مختلفة باالضافة الى ملبات ضوئية مختلفة االلوان , له نغمة متييز للمعادن احلديدية 
والذهب ونغمة منخفضة لتمييزاملعادن غير احلديدية وايضا له نغمة عالية لتمييز للذهب . 

تشئ اللمبات املوجودة على املقبض اليدوى اذا مت مت الكشف عن معدن الصلب او سبائك ويقوم اجلهاز باصدار نغمة صوتية مزدوجة .

مالحظة: التمييز مثل االجهزة االخرى رمبا اليكون دقيق بنسبة %100 الن هنالك العديد من العوامل اخملتلفة التى توثر على دقة التمييز , كتكوين سبيكة 
املعدن وشكله وعمقه وهو حتت االرض كل هذه الظروف تشكل عوامل مختلفة بالنسبة للجهاز . 

اكسدة املعادن املدفونة داخل االرض لفترات طويلة مثل لوحات الصفيح وعلب املشروبات الغازية فى بعض االحيان تصدر اشارات مثل الذهب . اذا كان لديك 
اخلبرة الكافية فى استخدام اجهزة الكشف عن املعادن عندما يراودك الشك قوم باحلفر وهو الشى الصحيح الذى ينبغى عمله .

SEARCH MODE

SEARCH MODE

وضع البحث

NOKTA DETECTORS
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اغالق احلديد :
ميكنك استخدام هذا الوضع اذا كنت تريد التخلص من املعادن احلديدية واحلديد اثناء عملية البحث . اذا مت الكشف عن احلديد فى 

هذا الوضع لن تصدر نغمة تنبيه احلديد باالضافة الى اللمبات املوجودة على املقبض اليدوى لن تضئ .

مالحظة :
الكثير من املعادن تعتبر قمامة او نفايات لذلك ال بتصدر اشارات حديدية نظرا لتكوين سبيكة املعدن على سبيل املثال , قد يكون استشعار حديدى وهذا يحدث 

فى غالبية اجهزة الكشف الن هذه االشارات مشابهه الشارات الذهب .

SEARCH MODE
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Operating Principle:

Operating Frequency:

Search Modes:

Metal Identification:

Audio Discrimination:

Visual Discrimination:

Sensitivity Setting:

Ground Balance:

Search Coil:

Battery:

Headphone Output:

Length:

Weight:

Warranty:

Induction Balance

17.5 KHz

3 (All Metal/Discrimination/Iron O�)

LED and audio warning

2 tones

2 LEDs (Ferrous & Gold/Non-ferrous)

Manual

Manual

34x41cm (13''x16'') waterproof Double-D

8 x AA Alkaline Batteries

6.5mm mono

95-130cm (37''-51'') extendable

1.7kg (3.7lbs) including the search coil

2 years

املواصفات التقنية

NOKTA DETECTORS
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