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للهاتف  المستخدم  إغالق  يفضل 

. المحمول 

يفضل عدم استخدام الجهاز في المناطق 

التي يتواجد بها محطات الكهرباء ذات 

التوتر العالي , مما قد يسبب قصر في 

أداء الجهاز ونتائجه .

عدم استخدام جهاز بحث أخر يعمل 

بنفس النظام في منطقة البحث .

عدم ترك البطارية موصولة في الجهاز 

في حالة تخزينه لفترات طويلة .
تجريد المستخدم لنفسه من المعادن ، 

مثل الخواتم أو ساعة ، أو حزام معدني

عدم تخزين الجهاز في مكان ذو 

درجارت حرارة أو رطوبة مرتفعة .

إن محاولة فتح الجهاز أو العبث به 

يسقط حق الكفالة .

النوعية  يفضل استخدام بطاريات جيدة 

لكي تعمل لمدة ساعات عمل أكثر وذلك 

بالنسبة لµجهزة التي تعمل على 

بطاريات قابلة ل¶زالة .

قراءة دليل االستخدام
جيد· قبل بدأ البحث .

تحذير

يجب على المستخدم الممارسة على كيفية استخدام الجهاز قبل 
االنطالق لعمليات الكشف والبحث في الجهاز.

يمكن تخزين الجهاز في درجة حرارة من C°15 إلى  C°40 درجة مئوية 

يمكن تخزين الجهاز والعمل به بمعدل درجة الرطوبة لمستوى الهواء 
من 5 % إلى 75 %

تعليمات السالمة
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نظام البحث :

: التشغيل  MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7معالج 

: مبدأ التشغيل 

50 ميجا هرتزتردد تشغيل الكشف :

 متعدد أنظمة

 متعدد أنظمة

الحد ا�قصى لالستهالك 350 ميلي أمبيراستهالك الطاقة :

5 ساعات عملساعات عمل البطارية :

: 10 فولت 1.5 أمبير / مدة الشحن 4 ساعاتالشاحن 

نوع العرض :

متخصص بالكشف عن :

نظام اختيار ا�هداف :

المعادن بين  التمييز 

20 مترعمق البحث : 

: تصل الى 1000 م    (حسب نوع النظام)مسافة البحث 

المواصفات التقنية
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: 3.7 فولت , 1050ميلي أمبير /  مخرج الطاقة  خليتان ليثيوم أيون 

10 فولت الطاقة 

شاشة TFT  ملونة5 إنش, 65.536 لون سرعة المعاجلة 48 ميجا 

CDMA GPU هرتز

من خالل مؤشرات لونية وصوتية وواجهات توضيحية على نتائج البحث : 

الشاشة .

 : التقنية بلوتوث 

قوائم �نواع المعادن – قوائم �نواع المياه –

قوائم لµحجار الكريمة باÇضافة إلى قوائم للكهوف

نعم

نعم , يمكن اختيار نوع الهدف قبل بدأ البحث



التواصل  تقنية 

 : الالسلكي 

المواصفات التقنية 

ال
التواصل  تقنية 

 : الالسلكي 

 : نعمتنبيهات صوتية 

 : التنبيه باالهتزاز 

من C° 15 درجة مئوية إلى C° 60 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل : 

من C° 15 درجة مئوية إلى C° 40 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين : 

الرطوبة :

مركبÉ: 700 غ – مفككÉ في الحقيبة: 1.3 كغالوزن:

ا�بعاد: 

الحقيبة: ابعاد 

نعم ,  من خالل الواجهة الرسومية الدالة على مواقع واتجاه 

الهدف

يمكن تخزينه والعمل به في بمعدل درجة رطوبة الهواء 

بمستوى 5 % إلى 80 %.

نظام التوجيه اËلي 

والذكي : 

3X12X8 cm
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8x24x18 cm
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هي الوحدة المسؤولة عن الضبط العام  لالعدادت و البحث لكل 

من الوحدة الرئيسية والوحدات المرفقة  قابلة للشحن و مزودة 

ببطاريات داخلية و من خاللها يتم اصدار نتائج البحث الصوتية و 

الضوئية و االهتزازية. 

وحدة البحث و التحكم الرئيسية

هي الوحدة المسؤولة عن الضبط العام لالعدادت و البحث للوحدة 

المرفقة  قابلة للشحن و مزودة ببطاريات داخلية و من خاللها يتم 

اصدار نتائج البحث الصوتية و الضوئية و االهتزازية تتصل بالوحدة 

الرئيسية عن طريق اÇتصال الالسلكي( البلوتوث) .

وحدة البحث و التحكم المرفقة

يربط بالوحدة الرئيسية للعمل على نظام المستشعر ا�رضي لتحسس

و قياس المستويات المغناطيسية للتربة للكشف عن ا�هداف و التمييز 

بينها, مزود بداخله بحساسات ذات حساسية ودقة عالية  . 

قطع الجهاز
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المستشعر ا�رضي

 توصل من خالل مقبس سماعات الرأس المتواجد على جسم الوحدة 

الرئيسية.

سماعات الرأس 

 توصل من خالل مقبس الهوائيات جانب الوحدة المرفقة

هوائيات اÇرسال واالستقبال



قطع الجهاز
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يوصل هذا المستشعر في المدخل الخاص به في مقدمة 

الوحدة المرفق  ويوصل من خالل جك الربط, 

المستشعر ا�يوني

قطعة مرفقة مع الوحدة الثانوية تقوم بإرسال  نبضات كهربائية 

البحث الكهرومغناطيسية ضمن مساحة  الموجات  لتحريض 

معزز اÇشارة ا�رضي

شاحن كهربائي Çعادة شحن بطارية الجهاز

القيم : اÇدخال : 100 - 240 فولت متناوب/  50 - 60 هرتز  / 0.4 أمبير 

          اÇخراج : 10 فولت مستمر/ 1.5 أمبير /  10 وات .

الشاحن

مقبض حر الحركة يتيح للوحدة المرفقة حركة دائرية محورية 

مقبض الحمل

هوائي تلسكوبي وهو المسؤول عن إرسال واستقبال 

إشارات وموجات البحث, ذو طابع خاص وفريد من نوعه .  

هوائي المستشعر الراداري
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قطع الجهاز

توصل المجسات الى الوحدة الرئيسية وهي عبارة عن اقطاب معدنية 

بالتربة  تغرس 

المجسات ا�رضية والتوصيالت المرفقة



واجهات و مكونات الجهاز

الواجهة ا�مامية

الوحدة الرئيسية

1

2

3

4

مفتاح التشغيل و اÇقفال 

التحريك مفاتيح 

مفتاح اÇدخال

للخلف الرجوع  مفتاح 

الشاشة5 التحكم بسطوع  مفتاح 

الصوت6 التحكم بمستوى  مفتاح 

مقابس توصيل المجسات ا�رضية7

46 5

2

7

3

1

8رقم الصفحة



9رقم الصفحة

واجهات و مكونات الجهاز

الواجهة الخلفية

الشاحن مقبس توصيل 

ا�رضي المستشعر  مقبس توصيل 

مدخل توصيل سماعات الرأس

مخرج الصوت

3

1

2

4
المستشعر ا�رضي مقبس توصيل  5

ا�رضية المجسات  مقبس  6

الوحدة الرئيسية

1

2

3

4

5

6



واجهات و مكونات الجهاز
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1

2

مقبس توصيل المستشعر 
الراداري

مفتاح التشغيل 

شاشة العرض 3

مدخل جك الشحن4

مقبس توصيل مستشعرات 5

تعقب الخط

الواجهة ا�مامية

الوحدة المرفقة

2

1

4

3

5
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توصيل المستشعر الراداري بالجهاز عن 1

طريق المقبس المتواجد في مقدمة 

الوحدة المرفقة للجهاز 

توصيل المقبض في المقبص المخصص له 2

اسفل الوحدة المرفقة

توصيل توصيل المستشعر ا�يوني3

أسفل الوحدة المرفقة

1

2

الواجهة الجانبية

الوحدة المرفقة

3

واجهات و مكونات الجهاز



للبدء بإستخدام الجهاز اوالً نقوم بالضغط على مفتاح التشغيل المتواجد في 

الواجهة ا�مامية للوحدة الرئيسية .

تظهر لنا بداية شاشة الترحيب ومن ثم واجهة الحماية بكلمة السر . 

شرح نظام الجهاز 
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مفتاح التشغيل 



إعدادت الجهاز
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عند إدخال الرقم السري الصحيح يتم اÇنتقال الى الواجهة الرئيسية والتي 

تحتوي على خياري كل من البحث  Çختيار نظام البحث والضبط لضبط إعدادات 

الجهاز .  

يتم اÇنتقال بين هذين الخيارين بالضغط على زر اÇنتقال (move) ولتأكيد اÇختيار 

يتم الضغط على زر التأكيد (OK) لينتقل بك الى الواجهة التي تم إختيارها .



عند الضغط على زر التأكيد في حال إختيار الضبط تظهر لدينا واجهة اÇعدادات 

بحيث تمكن للمستخدم من إعادة ضبط اعدادات الجهاز .

يتم اÇنتقال بين الخيارات بالضغط على زر (Move) ولتأكيد اÇختيار يتم الضغط 

. (OK) على زر

إعدادت الجهاز
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ضبط الصوت : يتيح هذا الخيار إمكانية التحكم بمستوى الصوت الخارج من 

الجهاز .



إعدادت الجهاز
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سطوع الشاشة : يتيح هذا الخيار إمكانية التحكم بسطوع الشاشة عن 

. ( OK) طريق الضغط على مفتاح الدخول

اللغة : يتيح هذا الخيار إمكانية التحكم ب لغة النظام  .



إعدادت الجهاز
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ضبط الوقت : يتيح هذا الخيار إمكانية تعديل وقت الجهاز 



 يمكن للمستخدم اختيار نظام البحث المراد ( النظام ا�يوني - نظام التصوير المباشر- 

نظام المسح ا�رضي - النظام الجيوفيزيائي - نظام الكشف بعيد المدى ) .

من خالل االنتقال  بين االنظمة بالضغط على أزرار االنتقال وÇختيار أحد ا�نظمة 

.(OK) نضغط على زر التأكيد

عند الضغط على زر التأكيد في حال اختيار البحث تظهر لدينا واجهة ا�نظمة 

البدء بالعمل
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البدء بالعمل

توصيل المقبض في المقبص المخصص له 2

اسفل الوحدة المرفقة

توصيل توصيل المستشعر ا�يوني1

أسفل الوحدة المرفقة
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نظام البحث ا�يوني

2

1



البدء بالعمل

 واجهة البحث ا�يوني في حالة عدم وجود إتصال بين الوحدة الرئيسية والوحدة 

المرفقة .

عنداختيار نظام البحث ا�يوني تظهر واجهة البحث ا�يوني في الوحدة الرئيسية  

كما هو موضح بالصورة حيث يمكن ضبط مستويات الحساسية لتخفيض الضجيج 

الناتج حول االهداف وذلك بإستخدام أزرار التحرك ل¶نتقال بين المستويات وزر 

التأكيد لتأكيد القيمة وإجراء Çتصال الالسلكي مع الوحدة المرفقة. 

19رقم الصفحة

يحدث اÇتصال وذلك بتشغيل الجهاز المرفق بالضغط على زر التشغيل 

لتظهر شاشة اÇقالع عندها يتم اÇتصال التلقائي بين الوحدتين .

الوحدة المرفقةالوحدة الرئيسية



بعد اختيار مستوى الحساسية المراد والضغط على زر التأكيد تظهر لدينا في 

الجهاز الرئيسي اشارة االتصال وينتقل العمل على الوحدة المرفقة لتظهر مباشرة 

واجهة البحث ا�يوني في الوحدة المرفقة بنفس اÇعدادات المختارة للحساسية

البدء بالعمل
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يعبر تغيرات مستوى اÇشارة عن مدى قرب الهدف من الجهاز وذلك ناتج عن تحليل 

طيفي ل¶شارة المستقبلة من قبل المستشعر ا�يوني وعرض النتائج من خالل 

مستويات لونية مختلفة داخل هرم الطيف على الشاشة. 

الوحدة المرفقةالوحدة الرئيسية



يمكن إعادة ضبط مستوى الحساسية من خالل الوحدة المرفقة وذلك بالضغط على 

زر التأكيد (OK)  لتتغير عتبة التحسس .

مالحظة : عند الضغط على زر العودة (Back) ينتقل الجهاز الى واجهة الضبط لضبط 

إعدادات الجهاز مثل الصوت, السطوع, اللغة والوقت

البدء بالعمل
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نظام الكشف بعيد المدى
نظام الباحث المحمول

البدء بالعمل

توصيل المقبض في المقبص المخصص له 2

اسفل الوحدة المرفقة

توصيل توصيل المستشعر ا�يوني1

أسفل الوحدة المرفقة

2

1



العمل في هذين النظامين يتم في الوحدة المرفقة وذلك بعد إختيار أحد هذين 

النظامين بحيث يتم اÇنتقال بينهما بواسطة أزرار اÇنتقال لليمين واليسار وÇختيار 

. (OK) أحدهما يتم الضغط على زر التأكيد

مالحظة : يجب التأكد من تشغيل الوحدة المرفقة قبل إختيار احد النظامين .

في حال إختيار نظام الكشف بعيد المدى يظهر لدينا في الوحدة الرئيسية واجهة Çختيار احد 

نظامي الكشف بعيد المدى (نظام تعقب الخط - نظام الباحث المحمول(بعيد المدى) ) .

البدء بالعمل
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في حال إختيار نظام الباحث المحمول يظهر لدينا في الوحدة المرفقة  واجهة اÇعدادات التي 

تتيح للمستخدم إمكانية ضبط خيارات البحث .

. (Move) نتقالÇيتم االنتقال بين خيارات البحث  عن طريق الضغط على زرا ا

البدء بالعمل
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لضبط قيمة مسافة البحث يتم الضغط على زر التأكيد (OK) لتغيير العتبة ول¶نتقال الى خيار 

 (Move) نتقالÇالعمق نضغط على زر ا

البدء بالعمل
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لضبط قيمة عمق البحث يتم الضغط على زر التأكيد (OK) لتغيير العتبة ول¶نتقال الى خيار الهدف 

 (Move) نتقالÇنضغط على زر ا



Çختيار نوع الهدف نضغط على زر التأكيد لتحرير االنتقال بحيث يتم اÇنتقال بين ا�هداف من خالل 

الضغط على زر اÇنتقال (Move)  وللتأكيد يتم الضغط على زر التأكيد (OK) ليتم بعدها اÇنتقال 

الى واجهة البحث . . 

عند إختيار نوع الهدف المراد البحث عنه يتم اÇنتقال الى واجهة البحث بحيث يرسل الجهاز 

موجات كهرمغناطيسية توافق تردد الهدف توجه الجهاز نحو الهدف مباشرة .

البدء بالعمل
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البدء بالبحث

تقوم المؤشرات الضوئية على الشاشة بتوجيه المستخدم الى موقع الهدف بدقة اثناء 

عملية البحث من خالل التنبيهات الصوتية واالسهم المرئية على الشاشة كما يمكن اعادة 

ضبط اÇتجاه من خالل الضغط مطوال على زر Move .  كما هو مبين في الصور أدناه.

ل¶نتقال الى واجهة تحديد مكان وعمق الهدف نضغط على زر (OK) فتظهر واجهة تحديد 

الموضع كما في الصورة أدناه

يتم في هذه الواجهة مسح منطقة البحث بشكل طولي اوال من الشمال الى الجنوب بحيث 

تعتمد على إرسال نبضة عرضيه عند كل خطوة طولية ضمن مساحة البحث 
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البدء بالبحث

خالل الخطوات في حال إنحراف الجهاز الى اليمين او اليسار نتيجة تاثره بالطيف 

المغناطيسي للهدف الموجود ضمن منطقة المسح فإن لون الحقل الممسوح يتحول تلقائيا 

من اللون ا�خضر الى اللون ا�حمر مشيرا الى إحتمالية وجود هدف ضمن المنطقة العرضية 

التي تغير عندها المسار

التربة 

الجنوب الشمال
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البدء بالبحث

وبنفس االلية فانه خالل الخطوات في حال انحراف الجهاز الى اليمين او اليسار نتيجة تاثره 

بالطيف المغناطيسي للهدف الموجود ضمن منطقة المسح فإن لون الحقل الممسوح يتحول 

تلقائيا من اللون ا�خضر الى اللون ا�حمر مشير· الى إحتمالية وجود هدف ضمن المنطقة 

العرضية التي تغير عندها المسار

عند اÇنتهاء من المسح بشكل طولي يظهر المؤشر الدال على المسح بشكل عرضي من 

الغرب الى الشرق بنفس االلية المطبقة في المسح الطولي بحيث ينتظر الجهاز أمر المباشرة 

بعد تثبيت الجهاز وفق المسار وذلك بالضغط على زر (OK) ليبدأ بإرسال نبضات طولية وفق 

المستخدم. العرضية لسير  الخطوات 



30رقم الصفحة

البدء بالبحث

عند اÇنتهاء من المسح بشكل عرضي تنتهي عملية البحث وتتم معالجة دقيقة للنتائج 

المبينة على الشاشة خالل مرحلتي المسح Çظهار التقاطع الناتج عن إحتماليات وجود الهدف 

بحيث يكون مكان الهدف في نقطة التقاطع بالنسبة لمنطقة المسح وتتم أيضا وفق 

خوارزمية خاصة حساب عمق الهدف المحتمل في حال وجوده وإظهار القيمة على الشاشة



نظام تعقب الخط

البدء بالعمل

رقم الصفحة

قم بتوصيل الهوائيات في  ا�ماكن الخاصة بها

 المتواجدة في الجزء الجانبي من الوحدة من 

خالل أسالك الربط كما هو موضح في الرسم .

قم بتوصيل معزز اÇشارة ا�رضي الى التربة

هوائيات و جهاز االستقبال 

1

1

2

2

التربة
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البدء بالعمل

رقم الصفحة

التربة

الهدف

4

2

1 3

الكهربائية الساكنة والكهرومغناطيسية الحقول  بالتربة ويشكل  يتأثر  الهدف تحت االرض  1

تنتشرالموجات الخارجة من الجهاز إلى باطن االرض , وتقوم بتحفيز المجاالت المتكونة 

حول االهداف وتتعرف عليها وتشكل معها خطوط طاقة 
3

يقوم جهاز االستقبال بدوره في تلقي واستقبال خطوط الطاقة المتواصلة مع الهدف  

لتحديد مواقع االهداف
4

وحدة الضبط واالرسال , ترسل موجات ترددية لتتعرف على االهداف 2

32



البدء بالعمل

33رقم الصفحة

في حال إختيار نظام الباحث المحمول  يظهر لدينا في الوحدة المرفقة  واجهة الكاشف 

المحمول .

في حال إختيار نظام الباحث المحمول يظهر لدينا في الوحدة المرفقة  واجهة اÇعدادات التي 

تتيح للمستخدم إمكانية ضبط خيارات البحث .



. (Move) نتقالÇيتم االنتقال بين خيارات البحث  عن طريق الضغط على زرا ا

البدء بالعمل

34رقم الصفحة

لضبط قيمة مسافة البحث يتم الضغط على زر التأكيد (OK) لتغيير العتبة ول¶نتقال الى خيار 

 (Move) نتقالÇالعمق نضغط على زر ا



لضبط قيمة عمق البحث يتم الضغط على زر التأكيد (OK) لتغيير العتبة ول¶نتقال الى خيار الهدف 

 (Move) نتقالÇنضغط على زر ا

البدء بالعمل

35رقم الصفحة

Çختيار نوع الهدف نضغط على زر التأكيد لتحرير االنتقال بحيث يتم اÇنتقال بين ا�هداف من خالل 

الضغط على زر اÇنتقال (Move)  وللتأكيد يتم الضغط على زر التأكيد (OK) ليتم بعدها اÇنتقال 

الى واجهة البحث . . 



يتم إرسال النبضات من الوحدة المرفقة لتوجه المستخدم نحو الهدف بحيث يقوم المستخدم 

بربط مجسات البحث(هوائيات البحث ) وامساكها بيديه بحيث يقوم اوال بالتحفيز من خالل تدوير 

المجسات بشكل عمودي مع ا�رض ومن ثم البحث بالوضعية ا�فقية مع ا�رض للمجسات مع 

الحرص على تثبيت اليدين بموضع اÇمساك فتقوم الجسات بالدوران باتجاه الهدف وعند الوصول 

يحدث تقاطع للمجسين فوق نقطة الهدف .

البدء بالعمل

36رقم الصفحة

عند إختيار نوع الهدف المراد البحث عنه يتم اÇنتقال الى واجهة البحث بحيث يرسل الجهاز نبضات 

كهرمغناطيسية من خالل معزز اÇشارة ا�رضي وتظهر لدينا واجهة البحث لنظام تعقب الخط .

مالحظة: 

يجب التأكد من عدم وجود قطع معدنية (ساعة , خاتم , طوق ,اكسسوارات ...الخ ) مع المستحدم أثناء البحث



نظام التصوير المباشر

البدء بالعمل

37رقم الصفحة

قم بتوصيل المستشعر ا�رضي الى الوحدة 

الرئيسية
1

1

التربة



البدء بالعمل

38رقم الصفحة

العمل يتم في الوحدة الرئيسية , عند إختيار نظام البحث المباشر تظهر لدينا واجهة البحث كما 

في الصورة .

في حال أن المستشعر ا�رضي غير متصل يظهر لدينا إشعار عدم اÇتصال 



البدء بالعمل

39رقم الصفحة

في حال أن  المستشعر ا�رضي متصل تظهر لدينا واجهة المسح المباشر

إشارة لونية تعبر عن وجود المعادن.

يعمل نظام البحث المباشر على تحليل الطيف المغناطيسي لتغيرا تاÇشارة حول ا�هداف 

وتمثيلها لونيÉ  لعرضها على الشاشة يوجد اربع ألوان لتمثيل نوع الهدف :

اللون ا�حمر تعبر عن وجود معدن دفين واللون ا�خضر يعبر عن ا�رض الطبيعية والبرتقالي عبارة 

عن خليط معادن وا�زرق عبارة عن الكهوف والفجوات .



البدء بالعمل

40رقم الصفحة

إشارة لونية تعبر عن مسطح ارضي.

إشارة لونية تعبر عن وجود المعادن الدفينة.

إشارة لونية تعبر عن وجود الفراغات والكهوف.



نظام التصوير ا�رضي

البدء بالعمل

41رقم الصفحة

قم بتوصيل المستشعر ا�رضي الى الوحدة 

الرئيسية
1

1

التربة



البدء بالعمل

42رقم الصفحة

العمل يتم في الوحدة الرئيسية , عند إختيار نظام المسح ا�رضي تظهر لدينا واجهة البحث كما 

في الصورة .

في حال أن المستشعر ا�رضي غير متصل يظهر لدينا إشعار عدم اÇتصال 



البدء بالعمل

43رقم الصفحة

في حال أن  المستشعر ا�رضي متصل تظهر لدينا واجهة المسح المباشر

واجهة بحث ١ X ١ متر. 

في واجهة المسح يوجد ثالث مساحات بحث:

١ X ١ متر

٢ X ٢ متر  

٣ X ٣ متر  

تقسم كل مساحة بحث الى مربعات ثابتة تعبر عن خطوة البحث.

يتم اÇختيار بين مساحات البحث بالضفط على ازرار اÇنتقال لµعلى وا�سفل ولتأكيد اÇختيار

. (OK) يتم الضغط على زر 



البدء بالعمل

44رقم الصفحة

واجهة بحث ٢ X ٢ متر .

واجهة بحث ٣ X ٣ متر. 

مالحظة: 
يفضل إستخدام مساحة البحث ٣ X ٣ متر في البداية ثم 

اÇنتقال الى مساحة بحث أقل لحصر موقع الهدف بدقة اكبر.



البدء بالعمل

45رقم الصفحة

باÇضافة الى تبيان النسبة المئوية Çحتمالية وجود ا�هداف المختلفة ضمن مساحة البحث ويتم 

إظهارها في يسار واسفل الشاشة .

عند االنتهاء من المسح يقوم النظام بمعالجة مساحة المسح وفق خوارزميات معالجة عالية 

لتبيان ا�عماق لالهداف المكشوفة خالل المسح (والتي تختلف بين: كهوف - معادن دفينة - خليط 

معادن - تربة عادية ). 



البدء بالعمل

46رقم الصفحة

الثالثي: التمثيل  واجهة 

بعداÇنتهاء من المعالجة وإظهار ا�عماق نستطيع رؤية النتائج بشكل ثالثي ا�بعاد 
OK من خالل الضغط على زر

بحيث يظهر تمثيل ثالثي االبعاد ناتج عن تحليل مساحة البحث ثنائية البعد.
يوجد نمطين ل¶ضهار : مسقط جانبي ومسقط أمامي  يتم االنتقال بينهما بالضغظ 

على ازرار االنتقال لµعلى وا�سفل.  

الجانبي  المسقط  التمثيل  البعد بحيث يظهر  للتمثيل ثالثي  الجانبي  المسقط 
لتموضع الهدف ضمن منطقة المسح .  

 نضغط على زر BACK للعودة الى نمط المسح الثنائي العادي. 
 



البدء بالعمل

47رقم الصفحة

النظام الجيوفيزيائي

التربة

قم بربط وتوصيل إسالك الربط بالوحدة الرئيسية ثم بمجسات التوصيل ا�رضي من 
خالل مالقط الشبك .



العمل يتم في الوحدة الرئيسية , عند إختيار النظام الجيوفيزيائي تظهر لدينا واجهة البحث كما 

في الصورة .

البدء بالعمل

48رقم الصفحة



البدء بالعمل

49رقم الصفحة

يتم فحص اتصال ا�وتاد في البداية ليعمل النظام بشكل صحيح .

عند التأكد من توصيل ا�وتاد يعمل النظام الجيوفيزيائي وذلك بقراة االشارة بين ا�وتاد خالل 

فترات زمنية متساوية على شكل قراءة نبضة Çظهار النتائج على الشاشة .



البدء بالعمل

50رقم الصفحة

عند االانتهاء من القراءة ل خمسة عشر مرة تظهر نتيجة نوع الهدف والعمق المحتملين ضمن 

منطقة المسح كما هو مبين بالصورة أدناه . 



البدء بالعمل

51رقم الصفحة

خالل القراءة ا�ولى يكون البعد بين القطبين بأقصى مجال ١٠ متركما هو موضح بالشكل ا�دنى 

يقوم الجهاز ب تحليل النتائج للتربة وذلك بالمنطقة بين القطبين لذلك نقوم بعدة اختبارات 

بأبعاد مختلفة وذلك من أجل الحصر الدقيق لمكان وجود الهدف .

القياس االول

10M

5M 5 M



البدء بالعمل

52رقم الصفحة

نعيد العملية وذلك بتقريب المسافة بين ا�قطاب وذلك بحيث يكون ٧  متر بين القطبين  من اجل 

حصر مكان وجود المياه 

7M

3.50 M 3.50 M

نعيد العملية وذلك بتقريب المسافة بين ا�قطاب وذلك بحيث يكون ٥ متر بين القطبين  من اجل 

دقة أكبر Çحتمال مكان وجود المياه  .

5M

2.50 M2.50 M

القياس الثالث 

القياس الثاني



تحذيرات

- إستخدم الشاحن المرفق مع الجهاز فقط و ال تستخدم غيره .

- قم بتخزين الشاحن في مكان آمن بعيد· عن المواد المشتعلة  

- قم بالتأكد من إغالق مفتاح التشغيل بعد اÇنتهاء من إستخدام الجهاز او قبل تخزينه.

- بعد اÇنتهاء من الشحن في حالة يتم إصدار صوت تنبيه بإنتهاء الشحن قم بالتأكد من 
إغالق مفتاح التشغيل.

- عند إنتهاء البطارية أثناء العمل سوف يصدر الجهاز رسالة تنبيه على الشاشة باالضافة 
إلى تنبيه صوتي بعدها سيتم فصل الشاشة تلقائيÉ لذا يجب التأكد من إغالق مفتاح 

التشغيل بعد ذلك لضمان عمر أطول للبطارية .

عند توصيل الشاحن مع الجهاز  في حالة الجهاز قيد 

التشغيل نالحظ  تزايد مستوى البطارية في أعلى 

الشاشة 

 عند توصيل الشاحن مع الجهاز  في حالة أن الجهاز 

اليعمل تظهر عالمة البطارية وتعرض مستوى عملية 

الشحن الحالية

حاالت الشحن

حالة الشحن أثناء إطفاء الجهاز حالة الشحن أثناء تشغيل الجهاز

الشحن

53رقم الصفحة



حالة الشحن أثناء إطفاء الجهاز 

الشحن

54رقم الصفحة



مالحظات

55رقم الصفحة



مالحظات

٢٣رقم الصفحة

www.deltadetectors.com
info@deltadetectors.com


