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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 ل°جهزة التي تعمل على 

بطاريات قابلة ل±زالة .

قراءة دليل االستخدام
جيد³ 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 االستشعار عن بعد (LDS) نظام البحث :

: التشغيل  MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7معالج 

: مبدأ التشغيل 

50 ميجا هرتزتردد تشغيل الكشف :

: الحد ا«قصى لالستهالك 350 ميلي أمبيراستهالك الطاقة 

8 ساعات عملساعات عمل البطارية :

: 10 فولت 1.5 أمبير / مدة الشحن 4 ساعاتالشاحن 

نوع العرض :

الكريمة متخصص بالكشف عن : ا«حجار 

البحث عنه نظام اختيار ا«هداف : المراد  الجوفية  نوعالمياه 

نعم يميز بين انواع المياه الجوفية المختلفةالتمييز بين ا«هداف

250 مترعمق البحث : 

: 1000 مترمسافة البحث 

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

10 فولت الطاقة 

شاشة TFT  ملونة2.8 إنش, 65.536 لون سرعة المعاجلة 48 

CDMA GPU ميجا هرتز

التأينات اÄشعاعية للكشف عن  معالجة مستويات وإشارات 

المياه الجوفية .

من خالل مؤشرات لونية وصوتية وواجهات توضيحية على نتائج البحث : 

الشاشة .

 : التقنية بلوتوث 



التواصل  تقنية 

 : الالسلكي 

المواصفات التقنية 
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ال
التواصل  تقنية 

 : الالسلكي 

 : نعمتنبيهات صوتية 

 : نعمتنبيه 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 :

مركبÊ: 700 غ – مفككÊ 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 اÌلي 

والذكي : 

3X12X8 cm

8x24x18 cm



هي الوحدة المسؤولة عن الضبط العام لالعدادت و البحث قابلة 

للشحن و مزودة ببطاريات داخلية و من خاللها يتم اصدار نتائج 

البحث الصوتية و الضوئية و االهتزازية. 

وحدة البحث و التحكم الرئيسية

قطع الجهاز
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شاحن كهربائي Äعادة شحن بطارية الجهاز

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

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

الشاحن

مقبض حر الحركة يتيح للجهاز حركة دائرية محورية 

مقبض الحمل

هوائي تلسكوبي وهو المسؤول عن إرسال واستقبال 

إشارات وموجات البحث, ذو طابع خاص وفريد من نوعه .  

هوائي االرسال واالستقبال



واجهات و مكونات الجهاز
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1

2

مقبس توصيل المستشعر 
الراداري

مفتاح التشغيل 

شاشة العرض 3

مدخل جك الشحن4

1

4

3

2



تركيب ومكونات الجهاز
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توصيل المستشعر الراداري بالجهاز عن 1

طريق المقبس المتواجد في مقدمة 

الوحدة الرئيسية للجهاز 

توصيل المقبض في المقبص المخصص له 2

اسفل الوحدة الرئيسية

1

2



للبدء باستخدام 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 . 

البدء بالعمل 
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مفتاح التشغيل 



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

تحتوي على خياري كل من البحث  Äختيار إعدادات البحث والضبط لضبط 

إعدادات الجهاز .  

يتم اÄنتقال بين هذين الخيارين بالضغط على زر اÄنتقال (move) ولتأكيد اÄختيار 

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 اÄعدادات 

بحيث تمكن للمستخدم من إعادة ضبط اعدادات الجهاز .

يتم اÄنتقال بين الخيارات بالضغط على زر (Move) ولتأكيد اÄختيار يتم الضغط 

. (OK) على زر

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

. ( OK) الجهاز  عن طريق الضغط على مفتاح الدخول



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 



البدء بالعمل
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عند الضغط على خيار البحث تظهر واجهة خيارات البحثكما هو موضح بالصورة 

حيث يمكن ضبط خيارات البحث من مسافة وعمق باالضافة الى نوع الحجر المراد 

البحث عنه وذلك باستخدام زر التحرك لالنتقال بين الخيارات  وزر التأكيد للدخول 

الى احد الخيارات وإمكانية التعديل عليه .  



البدء بالعمل
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بعد ضبط أعدادات البحث يتم اÄنتقال الى واجهة البحث بحيث يتم إرسال موجات 

ترددية ضمن منطقة المسح فينحرف الجهاز تبعا لوجود المياه الجوفيه .
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البدء بالبحث

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 

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 مسار التوجيه من خالل الضغط مطوال على زر Move كما  هو مبين في الصور أدناه.
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البدء بالبحث

خالل الخطوات يزداد عداد الطول تدريجيا وفق كل خطوة الى ان ينحرف الجهاز  عن مساره 

يتوقف عندها العداد عن التزايد منتظرا النتقال الى المسح العرضي .
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البدء بالبحث

عند إنتهاء المسح الطولي والعرضي يتم احتساب حجم المياه الموجود ظمن منطقة المسح 

وفق خوارزمية تحليل رياضي للقيم المستقبلة خالل عملية المسح وإظهار النتائج على 

الشاشة.

عند اÄنتهاء 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 

الخطوات العرضية لسير المستخدم فيزداد عداد العرض تدريجيا الى أن ينحرف الجاهز عن 

مساره يتوقف عندها العداد عن التزايد.



تحذيرات

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

- قم بتخزين الشاحن في مكان آمن بعيد³ عن المواد المشتعلة  

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

- بعد اÄنتهاء 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 تلقائيÊ 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
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حالة الشحن أثناء إطفاء الجهاز 

الشحن
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مالحظات
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مالحظات
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www.deltadetectors.com
info@deltadetectors.com


