
دليل املستخدم السريع

تشغيل اجلهاز
لتشغيل اجلهاز ادر مفتاح التشغيل على اجتاه ON  وعندما ترغب فى ايقأف تشغيل اجلهاز ادر نفس املفتاح باجتاه OFF . عند 

تشغيل اجلهاز يصدر اجلهاز بعد 10 ثواني نغمة تنبيه طويلة تشير الى ان اجلهاز جاهز لالستخدام .

يقوم اجلهاز بتوفير املزيد من العمق فى وضع التشغيل "ON" . للحصول على درجة عالية الدقة بالنسبة للمعادن احلديدية يجب  
ضبط مفتاح متييز املعادن احلديدية واملعدنية فى  احلد االقصي لهذا املستوى.

املوازنة االرضية
تتأثر اشارة الهدف فى التربة التى حتتوى على نسبة عالية من  املواد املعدنية و تكون اشارة الهدف غير واضحة . هذا الوضع  يحول 

دون احلصول على اشارة  متييز دقيقة, لذا يجب ضبط املوازنة االرضية الزالة االثأر الناجمة عن متعدن التربة .

عند البدء فى عملية املوازنة االرضية يجب رفع قرص البحث مسافة 5 سم من سطح االرض ثم قم بتحريك قرص البحث الى 
اليمني واليسار مع احلفاظ عليه موازى لسطح االرض , ثم  ادر مفتاح املوازنة االرضية  تدريجيا فى اجتاه عقارب الساعة  حتى يتم 
القضاء على الضوضاء ويصبح اجلهاز صامت ,اذا لم تتمكن من ضبط املوازنة االرضية قم بخفض درجة احلساسية تدريجيا ثم 

كرر نفس اخلطوات املذكوره اعاله .

للحصول على درجة العمق القصوى يرجي عدم ادارة مفتاح املوازنة االرضية الى اجتاه اليسار اكثر من الالزم بصفة عامة , املستوى 
املتوسط هو مابني (7-4) يتيح لك القدرة على الكشف املستقر و االكثر مثالية فى جميع انواع التربة دون فقدان العمق .

عند زيادة مستوي ضبط التربة (لليمني) يبداء اجلهاز بفقدان العمق بالنسبة للمعادن احلديدية باستثناء الذهب ,عند وضع توازن االرض فى احلد االقصى سيقوم 
اجلهاز بالكشف عن احلديد والذهب ولكنه لن يكشف عن بعض املعادن الغير حديدية .

اذا كنت تبحث على ارض حتتوى على حجارة  معدنية  ومنخفضات وثقوب من املستحسن القيام بضبط املوازنة االرضية على احدى احلجارة او الثقوب .

فى املناطق التى توجد بها مواد معدنية عالية جدا قد ال تكون املوازنة االرضية كافية فى هذه احلالة قد حتتاج الى استخدام وضع البحث فى االراضى املعدنية .

احلساسية 
يجب استخدام اعدادات احلساسية للقضاء على التداخالت واملوجات الكهرومغناطيسية فى البيئة احمليطة او ضجيج االرض. قد 
ينتج من املوجات الكهرومغناطيسية خطوط كهربائية فى البيئة احمليطة او من تشغيل االجهزة الكهربائية والرادارات واجهزة 

الراديو الالسلكية وحتى اجهزة التلفاز .

احلساسية تتناسب مع عمق اجلهاز . لذلك فى حالة وجود مواد معدنية عالية من املستحسن ان نقوم بخفضها اذا كان اجلهاز 
ال يزال يصدر صوتا , يجب اعداد كافة اعدادات اجلهاز االخرى. ( املوازنة االرضية ,ووضع متييز احلديد, ووضع املعادن املعدنية) . 
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متييز احلديد
مت تصميم هذا االعداد لظروف الطبيعة القاسية وللمستخدمني ذوى اخلبرة . فى ظروف التربة الصعبة اذا كنت الترغب فى هذه 

. (FS )االعدادات من املستحسن ابقائها على وضع املصنع
هذا االعداد له هدفيني رئيسيا هما :

1) يستخدم فى املناطق ذات املواد املعدنية العالية والشواطي الرملية الرطبة. في هذه الظروف خاصة قد ال تكون قادر على 
ضبط املوازنة االرضية لكن ميكنك استخدام وضع متييز احلديد. يتم القضاء على تاثيرات االرض واحلديد من خالل  اغالق مفتاح 

احلديد .
عند البحث فى االماكن الرطبة واملياه املاحلة ورمال الشاطئ فان االعداد االمثل هو احلد االقصي ملستوى متييز احلديد , وايقاف تشغيل احلديد ووضع املعادن فى منط 2 او 3. كما 

ميكنك ايضا استخدام هذه االعدادات عند البحث .فى االرضى  احملروثة الرطبة اذا كانت هناك تأثيرات عالية للمواد احلديدية .

2)  يصدر اجلهاز نغمة منخفضة عند الكشف عن احلديد وتكون عملية التمييزفى غاية السهولة. يبدأ التمييزعند مستوى  من 6-4 و أدني يصدر اجلهاز نغمة مرتفعة 
عند الكشف عن املواد غير احلديدية عندما ويكون فى هذه احلالة ميكن الكشف القصى مستوى للعمق, اضافة الي أنه دون هذا املستوي ال ميكن كشف احلديد .

كما ذكرنا من قبل خاصة فى االرض التى توجد بها مواد معدنية عالية مثل املياه املاحلة الرطبة ورمال الشاطي واالرض احملروثة الرطبة فانه من املستحسن ان نقوم 
بالبحث فى وضع املعدنية 2 او 3 ووضع مستوى التمييز فى احلد االقصي وايقأف تشغيل مفتاح احلديد .

IRON DISC.

وضع املعادن
اذا كنت تقوم بالبحث على ارض توجد بها مواد معدنية عالية ( التربة املاحلة جدا الرطبة ورمال الشاطئ واالرض احملروثة الرطبة او 
ظروف االرض املغنطيسية جدا) قد ال تكون قادر على عملية ضبط املوازنة االرضية فى هذه احلالة. اوال يجب ايقأف تشغيل مفتاح 
املواد املعدنية. اذا كان اجلهاز اليزال يصدر اصوات ضجيج يجب حتويل املفتاح الى املستوى 2 او 3 هذا املستوى يقضي على الضجيج 

واالشارات اخلاطئة الناجتة من التربة املعدنية لكنك قد تواجه فقدان العمق لبعض املعادن . 

مفتاح احلديد
على املعادن  اذا كنت الترغب فى الشكف عن املعادن احلديدية ميكنك ايقاف تشغيل املفتاح احلديد فى هذه احلالة يتم القضاء 

احلديدية وال يصد اجلهاز  نغمة تنبيه عند الكشف عن هذه املعادن .

مالحظة: هنالك العديد من املعادن تعتبر نفايات لكنها ال تصدر اشارات مواد حديدية على سبيل املثال التفايات املعدنية  فى بعض 
االحيان تصدر اشارات تقوم معظم االجهزة بالكشف عنها كالذهب الن االشارات الناجمة عنها  شبيه باشارات الذهب .
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 مالحظة : ينبغى استخدام زيادة الصوت على اساس مؤقت او حسب احلاجة النها ليست لزيادة صوت اشارة الهدف فقط امنا ايضا تزيد من صوت الضوضاء واالشارات 
اخلاطئة الناجتة من التربة لذلك يجب احلفاظ على ان يكون املفتاح فى وضع رقم 1 وحتويل لوضع 2 او 3 عندما تريد التحقق من االشارات الضعيفة فقط ثم يجب ايقأف 

تشغيل املفتاح مرة اخرى .

زيادة إشارة الصوت
مفتاح تعزيز صوت االشارة هو يقوى صوت االشارة الضعيفة التى وردت من املعادن الصغيرة او العميقة مما يسهل لك عملية 

الكشف عن هذه االهداف  غير املوئكدة .

فى الوضع 1 يكون املفتاح مغلق فى الوضع 2 فى هذا الوضع يكون صوت االشارة عاليا وفى الوضع 3 هو احلد االقصى لصوت 
االشارة . 

SIGNAL AUDIO

لتجنب فقدان االهداف الصغيرة او العميقة يجب حتريك  قرص البحث من اليمني الى اليسار ومن اليسار الى اليمني على منطقة البحث ألنه قد حتدث بعض 
التداخالت من التربة اثناء احلركة الى االمام .

عندما يقوم اجلهاز بالكشف عن املعادن يصدر نغمة صوتية مسموعة .

يحتوى اجلهاز على 3 نغمات مختلفة للتمييز: نغمة منخفضة للمعادن احلديدية. و بالنسبة للمعادن الغير حديدية والذهب يصدر اجلهاز نغمتني  متشابهتني 
مرتفعتني. اما فى حالة الكشف عن سبائك يصدر اجلهاز نغمة مزدوجة الصوت. من اجل التعرف على نغمات اجلهاز اخملتلفة يجب ان يتدرب املستخدم على انواع 

املعادن اخملتلفة والتعرف على اصواتها قبل استخدام اجلهاز .

مالحظة تتم عملية التمييز كما فى االجهزة االخرى قد ال تكون بنسبة %100 الن هنالك العديد من عوامل التربة اخملتلفة التى تؤثر على دقة التمييز للمعادن 
بناء على شكلها ووضعها حتت االرض وعمقها وحساسيتها واستشعار العمق ومتعدن االرض  يختلف بالنسبة للجهاز. املعادن املوكسدة املوجودة داخل االرض 

لفترات طويلة مثل الصفيح وعلب املعلبات واملشروبات الغازية تصدر اشارات مثل اشارات الذهب .

اذا كنت من ذوى اخلبرة او حديث التجربة فى مجال البحث عن املعادن: عندما تكون فى حالة شك فان احلفر هو الشيء الصحيح الذى ينبغى عمله .

البحث والكشف عن املعادن
بعد ضبط املوازنة االرضية ميكنك القيام بعملية البحث  برفع قرص البحث مسافة 5 سم فوق سطح االرض 

ثم حتريك قرص البحث الى اليمني واليسار مع احلفاظ عليه موازى لسطح االرض .

يعمل اجلهاز على مبدأ احلركة وهذا يعنى انه يجب حتريك قرص البحث فوق الهدف او الهدف فوق قرص البحث 
5cmليتمكن اجلهاز من الكشف عن الهدف هذا يعنى انه اليتم الكشف عن الهدف دون حتريك قرص البحث .

غطاء قرص البحث اختيارى فهو يحمى القرص من اخلدوش. 
اذا كنت ترغب في استخدام الغطاء يجب تركييب الغطاء 

على القرص والضغط عليه بشدة من االطراف حتى يتم 
تثبيته على القرص .

ادخل مسمار التثبيت املعدنى فى املكان اخملصص له على 
القضييب حتت صندوق النظام ثم قم بربطه جيدا كما هو 

موضح فى الرسم .

اضغط مرة اخرى على املسمار املعدنى ثم ادرج العمود 
العلوى فى القضيب ثم ادخل املسمار فى املكان اخملصص 

له ثم قم بربطه جيدا من القفل اخملصص لذلك .

ادخل عمود التمديد  داخل العمود ثم اضغط على املسمار 
املعدنى ثم قم بضبط ارتفاع العمود بوضع الدبوس 

اخملصص لذلك فى احدى الثقوب ثم قم بربطه جيدا من 
خالل نظام االغالق املوجود .

ميكنك استخدام البطارية عن طريق ربطها على احلزام اخلاص 
بك كما هو موضح فى الصورة او بجانب صندوق النظام او عن 

طريق استخدام علبة البطارية االختيارية  .

التركييب

يجب وضع احللقات الدائرية على اجلانبني فى نهاية عمود 
التمديد ثم ضع العمود على قرص البحث كما هو موضح فى 
الصورة ثم ادرج مسمار الربط من خالل الثقب ثم قم بربطه 

جيدا بواسطة الرابط اللولبى اخملصص لذلك .

قم بلف كابل قرص البحث حول العمود كما هو موضح فى 
الصورة ثم ادرجه فى قرص البحث فى املكان اخملصص له حتت 
صندوق النظام ثم قم بتوصيله فى املكان اخملصص له. يرجى 

مرعاة عدم شد الكابل بقوة اثناء القيام بهذه اخلطوة .

قم بتوصيل كابل البطارية فى مقبس ادخال البطارية حتت 
صندوق النظام ثم قم بربطه جيدا حتى تتم عملية التثبيت  .


