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صحك بقراءة ن. نGROUNDTECHعزيزنا العميل؛ نشكرك إلختيارك منتجات 

دليل اإلستخدام هذا بدقة من أجل فهم كيفية عمل منتجاتنا و محاولة إكتساب  

ام  ز ي ويجب اإللبر
ونز ة الحقا. هذا جهاز علمي و إلكبر بكافة التعليمات  الخبر

ي دليل اإلستخدام. 
 الموجودة فز

 إنتباه! يجب القراءة قبل إستخدام المنتجات

ي دليل اإلستخدام هذا دون اإلشعار مسبقا.  
قد تتغبر المعلومات الموجودة فز

يحظر نسخ أو توزي    ع دليل اإلستخدام هذا دون الحصول عىل إذن من 

GROUNDTECH  .للكشافات 

 البيانات العامة

ي تتمتع بها األجهزة   GROUNDTECHيجب إستخدام منتجات  
بنفس العناية التر

ونية. يجب استخدام ملفات الكشف والوحدة الرئيسية بحذر ؛ يجب أن   اإللكبر

بات واألشياء الصلبة وتجنب إستخدام القوة المفرطة.   يتم حمايتها ضد الضز

 اإلستفادة

تؤدي إىل إصابات أو بشكل طبيعي ال  GROUNDTECHعند إشتخدام منتجات 

ا لجسم  GROUNDTECHمشاكل صحية. ال تشكل منتجات 
ً

عموًما تهديد

اإلنسان. يجب أن تبقر بعيدا عن متناول األطفال كما هو الحال مع األجهزة 

ي اتخاذ جميع االحتياطات ضد أي خطر. 
ونية. كن حذرا فز  اإللكبر

أكد من أن بطارية الوحدة الرئيسي ي البحث ، ت
ة مشحونة بشكل كامل.  قبل البدء فز

 .عدم كفاية مستوى البطارية قد يؤدي إىل خطأ فيها

  الصيانة

ز ) ي يتم إجراءها لمدة عامير
ي تتم بسبب األخطاء الفنية والتر

(  2إن الصيانة التر

اء المنتج تكون مجانية. اتصل بالبائع من أجل خدمة المنتج  إعتبارا من تاري    خ شر

ي مؤهل ويتم تصليحها إذا لزم أو أسئلتك. يتم فحص الوحدة من قبل 
موظف فتز

ز ، يتم تحصيل رسوم عىل جميع التصليحات  .األمر. بعد مرور عامير

ي حالة إتالف المنتج من قبلك أو فتح الوحدة الرئيسية يفقد الضمان صالحيته
 .فز
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 شاشة التثبيت األول 

 

 القيام بالتثبيت األول للمنتج. يتيح لك هذا التثبيت يمنحك إمكانية   
ً

أوال

ي شاشة التثبيت المكونة من 
خطوات ، حدد  7تشخيص المنتج الخاص بك. فز

أكيد )زر  ز واليسار ، ثم اضغط عىل زر الت الخيار الذي تريده باستخدام أزرار اليمير

أكيد، سيتم اإلنتق ال إىل الخطوة التالية. يمكنك  السهم(. عند ضغطك عىل زر الت

 .تغيبر خياراتك حسب الرغبة من قائمة الجهاز بعد اكتمال تثبيت الجهاز

ي جهازك. اللغة:  -1
ي ترغب بإستخدامها فز

 اخبر لغة العرض التر

ي تريد استخدام جهازك بها. هذا اإلختيار المنطقة:  -2
اخبر المنطقة التر

و الموقع الموجودة سوف يمنحك الحصول عىل بيانات الساعة والتاري    خ  

ي الموقع المتواجد به. 
 فز

3-  : ي
ي تريد استخدام جهازك بها. اذا المدينة/ النطاق الزمن 

اخبر المدينة التر

ي القائمة، اخبر المدينة األقرب  
ي تتواجد فيها فز

لم تعبر عىل المدينة التر

ي تتواجد فيها. 
ي المدينة التر

ي فز
 للنطاق الزمتز

ي  اخبر وحدة قياس المسوحدة المسافة:  -4
ي ترغب بإستخدامها فز

افة التر

ية.  ز ي أو المقاييس اإلنجلبر  جهازك. يمكنك اإلختيار وحدة قياس المبر

ي عرض سمة القائمة:   -5
ي ترغب بإستخدامها فز

اخبر سمة القائمة واللون التر

 القائمة. 
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اخبر لون خلفية الشاشة ثالثية األبعاد:  -6

ي ترغب بإستخدامه أثناء البحث  
الخلفية التر

ل الرسوم البيانية ثالثية األبعاد و أثناء تحلي

 الناتجة عن البحث 

(: GPSالنظام العام لتحديد الموقع ) -7

يمكنك تشغيل / توقيف تشغيل محدد 

ي جهازك.  GPSموقع 
الداخىلي الموجود فز

الحصول عىل معلومات مثل  GPSيتيح لك 

 الوقت والتاري    خ والموقع منطقتك. 

خدام تم إكمال التثبيت األول. يمكنك البدء بإست

 جهازك. 

 األزرار 

 
 

 األزرار الموجودة عىل الجهاز؛ 

1 : ي األبعاد و إختيار  . التكبير
ي ثالنر

يستخدم من أجل تكببر أو تصغبر الرسم البيانز

 نوع األرض. 

 يمنحك إختيار القائمة. . التأكيد: 2
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 تمنحك التنقل داخل القائمة. . أزار اإلتجاهات: 3

 يمنحك الرجوع إىل الشاشة السابقة . الرجوع: 4

ي األبعاد و التحريك و اإلنتقال إىل قائمة العمق و . الوضعية:  5
يمنحك تدوير ثالنر

ي األبعاد. 
ي ثالنر

 التفاصيل خالل تحليل الرسوم البيانز

 يمنحك تشغيل و إيقاف تشغيل جهازك. . الطاقة: 6

ي القياسات  زر البدء الموجود تحت ذراع قبض الجهاز و الم . البدء: 7
ستخدم فز

 اليدوية. 

                       
 

يوجد عىل الجانب األيمن من جهازك مدخل 

 السماعات و عىل الجانب األيرس مدخل الشاحن. 

قم بشحن جهازك فقط بواسطة محول الشحن 

المقدم معه. مصباح شحن الجهاز الموجود عىل  

يومض باللون األحمر أثناء الهيكل الرئيسي سوف 

ئ باللون األحمر الثابت  شحن جهازك. وسوف يضتر

 عند شحن البطارية بشكل كامل. 

يمكنك رؤية مستوى بطارية جهازك من عىل 

 الشاشة. 

ي القسم السفىلي األيرس لجهازك، يوجد حلقة ضبط دائرية من أجل ضبط طول 
فز

ي من خال ل ضبط طوله بشكل  المستشعر. يمكنك إستخدام المستشعر التلسكونر

  مغلق أو حسب طولك. 

 الشاحن 
 السماعات
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 اإلعدادات العامة 

 
ي جهازك ؛ 

 قسم اإلعدادات العامة فز

: من أجل تفعيل تطبيقات الهاتف المحمول الخارجية لجهازك ، التفعيل .1

ع عىل الشاشة أو أدخل األرقام الموجودة عىل  قم بمسح الكود المرب  ّ

ي تطبيقك. األرقام الموجودة عىل هذه ا
ا رقم الشاشة فز

ً
لشاشة هي أيض

 تعريف المنتج. 

ي هذه القائمة ، يمكنك تغيبر لغة عرض الجهاز اإلعدادات اإلقليمية .2
: فز

ي تستخدمها
 .ووحدة القياس والمنطقة الزمنية التر
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: يمكنك تغيبر سمة قائمة الجهاز ولون خلفية شاشة مراجعة  المظهر .3

 .الرسوم ثالثية األبعاد

الجهاز ، وتشغيل أو إيقاف تشغيل  : يمكنك ضبط مستوى صوت  الصوت .4

از ز  .وظيفة االهبر

 :إعدادات الجهاز .5

ي هذه القائمة ، يمكنك حذف البيانات المخزنة  إعدادات المصنع 5.1
: فز

عىل جهازك أو العودة إىل إعدادات المصنع. إذا قمت باستعادة  

إعدادات المصنع أو حذفت البيانات المخزنة ، فسيتم تصفبر جميع 

 .اإلعدادات ولن تتمكن من استعادتها مرة أخرى

: يمكنك االطالع عىل بيانات الجهاز مثل المستشعر  بيانات الجهاز 5.2

ي 
والمعالج والذاكرة ومستوى درجة حرارة المعالج المستخدمة فز

 .جهازك

نامج 5.3  : يمكنك االطالع عىل بيانات إصدار وتحديث برامجبيانات الير

GTOS   ديسكفري. المطورة خصيًصا من أجل 

: يمكنك االطالع عىل دليل المستخدم الخاص بالجهاز  المساعدة 5.4

ي هذا  
ومقاطع فيديو اإلستخدام وإجابات األسئلة فز

ي  -وضعيات البحث.القسم
ي ثالنر

المسح األرضز

 األبعاد
 

ي األبعاد إنشاء رسومات ثالثية األبعاد بشكل مرتبط 
ي ثالنر

يتيح لك المسح األرضز

ي خيارين للبحث ، بقيامك بمسح مساحة م
ي وظيفة المسح األرضز

عينة. يوجد فز

ي لكل نبضة إشارة 
ي المسح التلقانئ

ي ويدوي. ال تحتاج إىل الضغط عىل أي زر فز
تلقانئ

ي المسح اليدوي ، يجب أن تضغط عىل زر البدء لكل إشارة
 .يتم إدخالها ، وفز
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ي و اليدوي
 اإلعدادات قبل المسح التلقائ 

ي عند إختيارك للمسح 
ي سيتم الطلب منك القيام باإلعدادات التر

ي التلقانئ
األرضز

 .تحتاجها قبل البحث

يجب عليك القيام باإلختيار إما عدد الخطوات أو باألمتار. عند  نوع القياس: 

ي 
ي خيارات الخطوات و الخط فز

إختيارك للخطوات ، يتم إدخال عدد الخطوات فز

. عىل سبيل المثال   .صفوف 5خطوات  5القسم السفىلي
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ي خيارات الخطوات والخط. عىل 
عند إختيارك المبر يجب عليك إدخال مبر فز

 .أمتار 5أمتار ، صف  5سبيل المثال ، خط 

 موازي متعرج  

 

يمكنك القيام بالمسح عىل شكل متعرج أو موازي. يجب أن تبدأ طريقة المسح: 

ي  
ي نقطة النهاية  كما هو موضح فز

. المسح من نقطة البداية وتنتهي فز ي
الرسم البيانز

ي تم إدخالها لكل صف ، يجب عليك اإلنتقال  
عند اكتمال عدد نبضات اإلشارة التر

. يجب عدم تدوير إتجاه آلة القياس عند االنتقال إىل   إىل صف المسح التاىلي

 .الصف التاىلي 

 الخطوة الخط 

 

ي منطقة البحث باألمتار أو بعدد الخطوات الخط: 
يجب إدخال مقاس الصف فز

ا 
ً

ا عىل عدد نبضات وفق
ً

ي قسم "نوع القياس". اعتماد
ي حددتها فز

للوحدة التر

ي أدخلتها ، يجب أن تنتقل إىل صف البحث التاىلي عند انتهاء عدد 
اإلشارة التر

 .نبضات اإلشارة

ي سيتم البحث فيها باألمتار أو  الخطوة:  
يجب إدخال مقاس الخطوة للمنطقة التر

ي حددتها 
ا للوحدة التر

ً
ي قسم "نوع القياس عدد الخطوات وفق

 ."فز

ا  نوع الهدف:  
ً

ة وعامة ونفق وفق يمكنك إختيار ثالثة أهداف بحث مختلفة، صغبر

ة إذا كان هدف المسح عبارة عن أجسام   للغرض من المسح. يجب إختيار صغبر
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ز  اوح نطاق إشارة كل مسح بير ة، يجب أن يبر ي خيار صغبر
ة. فز سم.  20-15صغبر

ي هذا الخيار  يمكنك إختيار المسح العام ، مث
. فز ل األجسام العادية والفراغ والمبتز

ز  اوح نطاق إشارة كل مسح بير  سم. يمكنك تحديد خيار 35و  25، يجب أن يبر

ي 
. فز ة مثل النفق ، الغرفة ، القبر ي تغطي مساحات كببر

النفق من أجل المسح التر

ي نطاق 
 .سم 50هذا الخيار ، يمكنك البحث فز

خطوات إشارة وقمت بتحديد  10ختيار عدد من عىل سبيل المثال؛ إذا قمت بإ

دد  ة لغرض المسح ، وقمت بالمسح ببر سم؛ ستكون قد أنشأت  30خيار صغبر

 .أمتار 3سم أو  300خط مسح 

 
ي  4 – 0.8

 ثوانز

ز كل  مدة الخطوة:  ي تريد أن ينتظرها الجهاز بير
ي التر

يمكنك تحديد عدد الثوانز

يد وقت   0.8نبضة إشارة وما ال يقل عن  ز ثانية. عندما تزيد من الوقت ، سبر

ي 
ي خيار البحث التلقانئ

ة فز ز  .االنتظار. يتم تفعيل هذه المبر

 

ز  يسار    يمير

ز أو أسفل نقطة البداية:  دء المسح من الزاوية أسفل اليمير يمكنك عمل نقطة ب

ز من نقطة البداية. إذا  اليسار. للقيام بذلك ، يجب عليك تحديد اليسار أو اليمير
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ي الزاوية أسفل اليسار ، فيجب عليك متابعة تسلسل المسح التاىلي   بدأت
البحث فز

ز ، فيجب عليك متابعة   عىل يمينك. إذا كان إختيارك من الزاوية أسفل اليمير

 .تسلسل المسح التاىلي عىل يسارك

ي المسح عن طريق الضغط 
بعد االنتهاء من جميع اإلعدادات ، يمكنك البدء فز

 .التأكيدعىل زر 

ي و اليدوي
 القيام بالمسح التلقائ 

ي األبعاد. 
ي ثالنر

ي قمت بها قبل البحث ، سيبدأ المسح األرضز
وفق اإلعدادات التر

ا مثل األخضز واألحمر واألصفر واألزرق وفق 
ً

أثناء المسح ، سوف ترى ألوان

ي تقوم بها. يمكنك رؤية جميع األجسام المعدنية واألشياء ذات 
القياسات التر

ات ال تقاىلي ، التأثبر مغناطيسية العالية ، معظمها باللون أحمر ، وبعضها باللون البر

بة ، والتجويفات باللون األزرق ،  والفراغات الموجودة تحت األرض ، وتعبئة البر

بة المعدنية  . يمكنك رؤية البر ات وشذوذات باللون األخضز بة بدون أي تغبر والبر

. بعد إنتهاء واألشياء ذات تأثبر مغناطيسي منخفض نسبيا با تقاىلي للون األصفر والبر

 .المسح ، يمكنك فحص هذه البيانات بالتفصيل عىل شاشة التحليل

 

ي أجريتها قبل 
عىل الجانب األيمن من شاشة المسح سوف ترى اإلعدادات التر

ي ، فستتم مطالبتك بالضغط عىل الزر 
المسح. إذا كان اختيارك هو الوضع التلقانئ

خطوات اإلشارة المدخلة لكل صف. يجب عليك القيام  "ابدأ" عند اكتمال عدد 
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إذا كان اختيارك هو الوضع اليدوي  فيجب عليك الضغط  .بذلك لكل صف مسح

ي المقبض األمامي لكل خطوة إشارة
 .عىل زر البدء فز

 

ي تم إدخالها ، سينهي الجهاز 
عند اكتمال عدد خطوات اإلشارة والصفوف التر

ي األبعاد إلجراء تحليل تلقائًيا وظيفة البحث ويوجه
ك إىل وظيفة العارض ثالنر

 .تفصيىلي للبيانات المستلمة
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ي إنهاء الفحص قبل إكمال عدد خطوات اإلشارة و صفوف الخط  
إذا كنت ترغب فز

ي تم إدخالها ، فيجب عليك الضغط عىل زر الرجوع الموجود بالجهاز. عند  
التر

ت تريد إنهاء البحث أم ال. ضغطك عىل زر الرجوع سيسألك الجهاز عما إذا كن

عند تحديدك لخيار نعم سوف ينتهي بحثك وسيتم توجيهك إىل شاشة العارض 

ي األبعاد. إذا قمت بتحديد ال يمكنك متابعة البحث من حيث توقفت
 .ثالنر

من أجل الحصول عىل بيانات منتظمة وخالية من األخطاء ، يجب عليك إكمال 

ي تم إدخالهاعدد خطوات اإلشارة وعدد الخطوط ال
 .تر

ي 
ي األبعاد وتحليل الرسم البيائ 

 العارض ثالئ 

سيقوم جهازك تلقائًيا بتوجيهك بعد المسح إىل هذه الشاشة من أجل فحص  

ي األبعاد بمزيد من 
ي ثالنر

ي الذي تحصل عليه من خالل المسح األرضز
الرسم البيانز

ي األبعاد ل
ي ثالنر

ى الرسم البيانز ي  التفاصيل. عىل هذه الشاشة ، سبر
لبيانات التر

ي المنطقة الوسط
 .التقطتها فز

ي يتم  
بة التر يط اللون عىل الجانب األيمن ؛ يوجد معلومات حول بنية البر ي شر

فز

 .مسحها

ي األبعاد
ي وظيفة العارض ثالئ 

 
 .وظائف األزرار الموجودة عىل الجهاز ف

ز أنواع الفحوصات المختلفةالوضعية  .: يمكنك التنقل بير

ز واألعىل  األسهم: مفاتيح  ي إىل اليسار أو اليمير
يمكنك تدوير الرسم البيانز

ي صفحة التفاصيل
 .واألسفل، والتنقل عىل كل مرب  ع فز

 : ه لمعرفة المزيد من التفاصيل التكبير ي وتصغبر
 .يمكنك تكببر الرسم البيانز

. تتوافق المربعات التأكيد ي
: يمكنك تشغيل أو توقيف الشبكة عىل الرسم البيانز

 .جودة عىل هذه الشبكة مع كل إشارة بحثالمو 

ي األبعادالعودة
 .: العودة إىل القائمة الرئيسية من وظيفة العارض ثالنر
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. تتيح لك إبدء ي الخاص بك عىل شكل قفص سلكي
: يتيح لك عرض الرسم البيانز

 
ً

أكبر تفصيل ي خطوط 
 .طريقة العرض هذه تحليل البيانات فز

ي  
ي مختلفة  4األبعاد عىل  تحتوي وظيفة العارض ثالئ 

ات مراجعة رسم بيائ   .مير 

ي األبعاد 
: يمكنك التدوير ثالئ 

استخدام مفاتيح األسهم عىل 

ي الخاص 
الجهاز لتدوير الرسم البيانز

ز وألعىل  بك إىل اليسار واليمير

وألسفل. بهذه الطريقة يمكنك أن 

ي الخاص بك من 
ترى الرسم البيانز

زوايا مختلفة. يمكنك استخدام 

. يمكنك التكببر باستخداممفا عالمة الجمع والتصغبر   تيح المكبر للتكببر والتصغبر

 .باستخدام عالمة الناقص

قم بتكببر الحركة ثالثية األبعاد:  

ي الخاص بك وفحص  
الرسم البيانز

ي عن كثب. 
األلوان والرسم البيانز

ي ألعىل 
يمكنك تحريك الرسم البيانز

ز باستخدام  وألسفل واليسار واليمير

فاتيح األسهم ويمكنك التنقل م

ي 
 .خالل الرسم البيانز

 

يمكنك رؤية القيم   تفاصيل المسح: 

ي تلقيتها ، 
العددية للبيانات التر

ويمكنك الحصول عىل معلومات 

متعمقة عن طريق تحديد بنية 

بة. يمكنك تصفح التفاصيل عن  البر

طريق توجيه مفاتيح األسهم عىل 

ي 
 .الرسم البيانز
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: يمكنك معرفة  معلومات العمق

معلومات العمق العامة للقياس  

داية ويمكنك أن ترى نقاط الب

ات  بة والمتغبر والنهاية للبر

 .األخرى

 

ي 
ي الرسم البيائ 

 
 معن  األلوان ف

 : األجسام المعدنية واألشياء ذات تأثبر مغناطيسي عاىلي ، األحمر •

بة ،األزرق •  : الفراغات تحت األرض ، التجاويف وملء البر

بة العادية دون أي تأثبر مغناطيسي ، األخض   •  : البر

تقالي واألصفر • بة المعدنية : الير يمثل البنيات المعدنية والبر
 .واألجسام ذات تأثبر مغناطيسي أقل نسبًيا

ي 
 المعادن -الكشف عن المعادن و الفصل بير  المعدئ 

    

ي  
 معادن  معدئ 

ة ومتناثرة   • ز ، تكون المعادن مبعبر بينما يكون لألجسام المعدنية لها شكل ممبر
 .بشكل عام

البنيات المعدنية عادة ما تكون صفراء لون األجسام المعدنية أحمر و  •
 .وبرتقالية اللون
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ز األجسام المعدنية عن المعادن وجود فرق   • ي تمبر
من أهم الخصائص التر

بة والبيانات ز البر  .عددي كببر بير

من أجل عرض هذه القيم 

العددية ، يجب عليك 

ة تفاصيل   ز اإلنتقال إىل مبر

ي وظيفة العارض 
المسح فز

ي األبعاد. عند الت
نقل ثالنر

باستخدام مفاتيح األسهم 

ي ، يمكنك 
عىل الرسم البيانز

رؤية قيمة توازن األرض 

والقيمة العددية للنقطة  

ي 
ي حددتها فز

يط العلويالتر   .الرسر

 

بة .1  نوع البر

بة .2  قيمة توازن البر

 قيمة اإلشارة  .3

 عمق اإلشارة .4

بة المبينة بال 15يجب أن يكون هناك ما ال يقل عن  ز البر لون  زيادة الوحدات بير

. عىل سبيل   ي
ي الرسم البيانز

األخضز و األجسام المعدنية المبينة باللون األحمر فز

بة  - 165، يجب أن يكون لها قيمة ال تقل عن  150المثال إذا كان مستوى البر

ي عدد الوحدات ، فهذه   170
لتكون جسما معدنًيا. إذا كان هناك اختالف فز

ي زيادة األجسام البيانات تكون معدن. قد يكون هناك عدد قليل 
من الوحدات فز

ة طويلة ي لم تنتظر تحت األرض لفبر
 .المغناطيسية الجديدة والمنخفضة التر

بة واألجسام ذات تأثبر مغناطيسي ، فهناك احتمال   ز البر إذا كان هناك فرق كببر بير

بة  وحدة ، الجسم  80كببر أن يكون المعدن ال قيمة له. مثال مستوى البر

 .وحدة 200المغناطيسي حواىلي 
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ة طويلة يمكن اكتشافها بسهولة أكبر   األجسام المعدنية المدفونة تحت األرض لفبر

ال يمكن اكتشاف المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة إال إذا تم دفنها مع المعادن  

 .ذات التأثبر المغنطيسي العاىلي 

ي ، يجب إجراء 
قياسات  من أجل تحديد ما إذا كانت البيانات هي جسم حقيقر

ي نفس النقطة ويجب أن تكون جميع القياسات متشابهة
 .متعددة فز

 الكشف عن الفراغات

     

 قير  نفق  

ي يتم 
تظهر الفراغات الموجودة تحت األرض ، مثل األنفاق والغرف والقبور ، والتر

ي حالة   األزرقإنشاؤها بشكل صناعي تحت األرض ، باللون 
. فز ي

ي الرسم البيانز
فز

بة ، ستكون بيانات  ي التجويف تحت األرض وملء البر
حدوث أي انهيار فز

وزيةو زرقاء فاتحةالتجويف بألوان  اء فاتحةو  فير  .خض 

ز ليكون فراغ ، وإذا كانت   ي التحليل شكل ممبر
يجب أن يكون للبيانات الموجودة فز

ي الرسم 
ي تبحث عنها ، مثل القبر ، فيجب أن يكون للمنطقة الزرقاء فز

البنية التر

ي شكل مستطيل وبحجم القبر 
 .البيانز

ة ز ي وظيفة  من أجل عرض القيم العددية ، يجب اإلنتقال إىل مبر
تفاصيل المسح فز

ي األبعادالعا
 .رض ثالنر
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بة باللون  15يجب أن يكون هناك انخفاض بمقدار  ز البر نقطة عىل األقل بير

ي 
ي الرسم البيانز

 األخضز والفراغات باللون األزرق فز

بة  ، فيجب أن يكون لبيانات الفراغ  150عىل سبيل المثال ، إذا كان مستوى البر

ي عدة 130-135قيمة 
وحدات ، فهذه البيانات هي . إذا كان هناك اختالف فز

ي تنشأ عن أجسام مثل األحجار أو االختالفات السطحية
 .الفجوات التر

ي ، يمكنك رؤية قيمة توازن 
عند التنقل باستخدام مفاتيح األسهم عىل الرسم البيانز

يط العلوي ي الرسر
ي حددتها فز

 .األرض والقيمة العددية للنقطة التر

 حساب العمق

 

ات تقديرية لعمق األجسام الحقيقية أو األجسام  يمكنك الحصول عىل ببان

ي تم  
ي القياسات التر

المعدنية أو الفجوات الموجودة الموجودة تحت األرض فز

ة طورية   بة وبقاء األجسام لفبر عملها. قد تختلف قياسات العمق حسب بنية البر

 .تحت األرض

ة ز ي  تفاصيل ا من أجل إجراء تحليل العمق ، يجب عليك اإلنتقال إىل مبر
لمسح فز

ي األبعاد
 .وظيفة العارض ثالنر
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ي 
ا للمنطقة التر

ً
بة وفق عىل شاشة معلومات العمق ، يجب عليك تحديد نوع البر

بة باستخدام أزرار التكببر و التصغبر   .تعمل بها. يمكنك تحديد نوع البر

عىل سبيل المثال ، إذا كانت منطقة العمل منطقة صخرية بالكامل ، فيمكنك 

بة "األسمنتية" وإذا كات منطقة ذات بنية حجرية فيمكنك إختيار  اختيار  البر

"حجرية"، وإذا كانت تربة غبر معدنية مثل الحقل يمكنك إختيار "معدنية  

 خفيفة"، وإذا كانت تربة معدنية عالية يمكنك إختيار "معدنية عالية". 

بة يمكنك إتخاذ  بيانات عمق   إذا لم يكن لديك أي معلومات أو تقدير حول نوع البر

أكبر دقة.   مختلفة و مقارنتها، أو إختيار "المتوسط" يتيح لك القيام بحساب 

يط العلوي لكل نقطة  ي الرسر
بة ، يمكنك رؤية معلومات العمق فز بعد إختيار نوع البر

ي 
 .عند التنقل باستخدام مفاتيح األسهم عىل الرسم البيانز

ي و 
ة معلومات العمق فز ز ا اإلنتقال إىل مبر

ً
ي األبعاد من  يجب أيض

ظيفة العارض ثالنر

. يمكنك تحريك مؤشر مستوى العمق ألعىل  أجل عرض معلومات العمق اإلجماىلي

وألسفل باستخدام أزرار التكببر والتصغبر عىل هذه الشاشة. يمكنك االطالع عىل  

يط العلوي ي الرسر
 .معلومات العمق الكىلي فز

ي هي بالمبر أو ا
 لقدم. األرقام الموجودة عىل الرسم البيانز

ي  
إذا لم يكن هناك أي جسم ذو تأثبر مغناطيسي أو شذوذ مختلف تحت األرض فز

ي التطبيق
ى معلومات العمق كأرقام صفرية أو منخفضة للغاية فز  .قياساتك ، فسبر

ي ، مكتوب 
ي مثال الرسم البيانز

ي  1.57كما هو موضح فز
 .عىل الجسم المعدنز

ي هو 
بة المعدنية  مبر  1.57وبمعتز أخر فإن عمق الجسم المعدنز وفقا لبنية البر

 .الخفيفة

. هذه   ي معلومات العمق بواسطة حساب معير 
 
يتم إجراء البيانات الموجودة ف

المعلومات تعطيك فكرة تقديرة. معلومات العمق هذه ليست دقيقة وليست  

 .ملزمة
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 المسح المباش  

خيارات بحث مختلفة تتيح لك  3المسح المباشر هي وضيعات بحث لديها 

ي األبعاد. 
 الكشف الرسي    ع و الموضعي عىل شكل ثنانئ

 

يمكنك أن ترى بشكل شي    ع األجسام ذات تأثبر مغناطيسي  :المسح المباش   

واألجسام المعدنية والتجويفات والهياكل المدفونة تحت األرض. عىل شاشة  

ات  البحث المباشر ، يمكنك رؤية جميع األجسام المعدنية واألجسام ذات التأثبر

تقاىلي ، الم  غناطيسية العالية ، معظمها باللون األحمر ، وبعضها باللون البر

بة ، والتجويفات باللون األزرق ،  والفراغات الموجودة تحت األرض ، وتعبئة البر

بة المعدنية  . يمكنك رؤية البر ات وشذوذات باللون األخضز بة بدون أي تغبر والبر

. يمكنك واألشياء ذات تأثبر مغناطيسي منخفض نسبيا ب تقاىلي اللون األصفر والبر

ي الزاوية اليرسى  
ا رؤية قيمة توازن األرض والقيم العددية للبيانات اللحظية فز

ً
أيض

 .العليا
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 : ي الديناميكي
مثل خيار المسح المباشر ، يمكنك رؤية األجسام ذات     الرسم البيائ 

ي يتم 
دفنها تحت تأثبر مغناطيسي و األجسام المعدنية والفراغات والهياكل التر

ي تبدأ 
ي المرة األوىل التر

ي الديناميكي ؛ فز
ي خيار الرسم البيانز

األرض بشكل شي    ع. فز

بة ويحسب عمليات المسح  فيها المسح ، يكتشف جهازك تلقائًيا مستوى البر

أكيد عىل الجهاز أثناء   ا لذلك. إذا قمت بالضغط عىل مفتاح الت
ً

الخاصة بك وفق

ا لمستوى المسح ، يمكنك تحديث مستوى البر 
ً

بة عىل الفور ومواصلة المسح وفق

بة الجديد  .البر

 

يمكنك القيام بالتحديد النقط. يمكنك استخدام خيار تحديد تحديد الموقع: 

ي أو الجسم ذو التأثبر 
الموقع لتحديد الموضع الدقيق للجسم المعدنز

ي وضعية تحديد الموقع
. فز ي من  المغناطيسي

األخضز ، سيتغبر لون الرسم البيانز

ابك من الهدف. إذا كان اللون أحمر بالكامل ، فهذا يشبر إىل أنك  إىل األحمر مع اقبر

ي أنك قريب من الجسم. 
ي مجال مغناطيسي األعىل. هذا يعتز

 فز
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 المسح المقاومي 
ة والفراغات واألنفاق والغرف   يتيح لك المسح المقاومي العثور عىل المعادن الكببر

ها. يحتوي  ي والكهوف وغبر
ز ، تلقانئ المسح المقاومي عىل وضعي مسح مختلفير

 .ويدوي

 تحذير مهم! 

. ال  يجب عليك توصيل المجسات الموصلة والكابالت قبل بدء المسح المقاومي

ا بتوصيل الكبالت بالقابس بعد بدء المسح. يتمتع المسح المقاومي بطاقة  
ً

تقم أبد

ز أثناء المسح. . ال تلمس األجزاء المعدنية بيديفولت 110ناتجة تبلغ  ك العاريتير

ة  .هذا قد يسبب اصابة خطبر

 المعايرة

 

ي عمليات المسح المقاومي بتضليل عملك. لتقليل 
بة الرطبة فز يمكن أن تسبب البر

بة قبل المسح  .نسبة الخطأ ، يجب إجراء معايرة البر
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ً

ي   2من أجل ضبط المعايرة. ضع أوال
ي األرض كما فز

من المجسات الموصلة فز

ي تربة خالية من أي معدن أو فراغ أو ماء. 
وضع البحث اليدوي. ضع المجسات فز

ز المجسات من   .مبر  2إىل  1قم بضبط المسافة بير

قم بتوصيل الكبالت الموصلة 

المزودة مع الجهاز إىل المجسات  

ي و األطراف اإلخرى إ
ىل أي خط فز

جهازك.عىل سبيل المثال ، قم  

بتوصيل الخط أ إىل مآخذ الخروج 

 . 2و  1

ي قائمة المسح المقاومي ادخل 
فز

خيار المعايرة. حدد الخط الذي  

قمت بتثبيت المجسات عليه  

وحدد خيار المعايرة. بذلك يتم 

االنتهاء من المعايرة. سيتم تثبيت  

بة.  القيمة المستلمة كمستوى للبر

القيام بالمسح من خالل   يمكنك

ي تم الحصول 
قيمة المعايرة التر

ي أوضاع
ي أو  عليها فز

البحث التلقانئ

 .المسح اليدوي

 .سوف تحتاج إىل إعادة للمعايرة لكل مسح مختلف أو مناطق مختلفة

ي قائمة المعايرة لمسح المعايرة والعودة إىل نطاق القيم  
إخبر خيار إعادة الضبط فز

 .ذلك إىل إعادة قيم معايرة الجهاز إىل إعدادات المصنع لتصنيع الجهاز. سيؤدي

 الوضعية التلقائية

يمكنك استخدام وضعية البحث المقاومي من أجل البحث وساع النطاق مثل 

ة و األنفاق والكهوف والمياه والهياكل تحت األرض. ال يمكنك   المعادن الكببر

ة باستخدام وضع بحث المقاومي   .الكشف عن األجسام الصغبر
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قبل البدء بالبحث   

ي الوضعية 
المقاومي فز

من  4التلقائية ، ضع 

المجسات الموصلة 

المزودة مع الجهاز بحيث  

 .تشكل مرب  ع عىل األرض

ز  اضبط المسافة بير

ا للعمق الذي 
ً

ز وفق المجسير

تريد مسحه. يساوي عمق 

المسح نصف متوسط 

ز  ز المجسير  .المسافة بير

مزودة مع الجهاز بمآخذ الخروج و األطرف من الكبالت الموصلة ال  4قم بتوصيل  

 األخرى بالمجسات الموصلة. 

ي من قائمة الجهاز. سيطلب منك الجهاز الضغط 
ثم قم بتحديد الوضع التلقانئ

ز  أكيد ، سيبدأ البحث بير أكيد لبدء المسح. عند الضغط عىل زر الت  4عىل زر الت

 .مجسات تلقائًيا

ي إيقاف المسح ألي سبب ، 
 فاضغط عىل زر الرجوع.  إذا كنت ترغب فز
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بعد االنتهاء من المسح ، يمكنك رؤية النتيجة الرسومية للقياس والتفاصيل  

ي الذي 
العددية عىل الجانب األيمن من الشاشة. يمكنك تدوير الرسم البيانز

ز أو اليسار أو ألعىل أو ألسفل باستخدام أزرار األسهم عىل الجهاز.  التقطته لليمير

ي مقدمة  اإلنتقال إىل طريقة عرض القفص السلكي يمكنك 
بواسطة زر ابدأ فز

 .الجهاز

ي الذي حصلت عليه؛ 
 معتز األلوان الموجودة عىل الرسم البيانز

 : تربةاألخض   •

 : فراغاألزرق •

 : ماءاألزرق الفاتح •

 : معدناألصفر •

ي الجهة  األحمر •
ي البيانات الموجودة فز

. وأيضا فز ي
: يحدد محتوى معدنز

ي خطوط نتيجة المسح. اليمتز يتم ك
 تابة النتيجة المكتشفة فز

 الوضعية اليدوية

 

ي الوضعية اليدوية ، ضع  
من المجسات الموصلة   2قبل البدء بالبحث المقاومي فز

ا  .المزودة مع الجهاز بشكل موازي لألرض
ً

ز وفق ز المجسير اضبط المسافة بير

ز  للعمق الذي تريد مسحه. يساوي عمق المسح نصف متوسط المسافة ب ير
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. قم بتوصيل   ز من الكبالت الموصلة المزودة مع الجهاز بمآخذ الخروج    2المجسير

و األطرف األخرى بالمجسات الموصلة. عىل سبيل المثال ، قم بتوصيل الخط أ 

 . 2و  1إىل مآخذ الخروج 

ي من قائمة الجهاز. إخبر الخط الموصل إليه  
ثم قم بتحديد الوضع التلقانئ

ي تم الحصول علهيا نتيجة  المجسات الموصلة. يمكنك 
رؤية نتيجة القياس التر

 . ي
 المسح عىل شاشة الجهاز عىل شكل رقمي و رسم بيانز

 فتح الملفات المحفوظة 

 

ي قمت بها عىل حافظة  جهازك.  
يمكنك حفظ عدد كببر من القياسات  التر

ز المسح  ي خيارين مختلفير
ي تم الحصول عليها يمكنك حفظها فز

القياسات التر

ي األبعاد والمسح المقاومي 
ي ثالنر

 .األرضز

ي قائمة فتح الملفات المحفوظة. 
 
 يوجد ثالث خيارات ف

ي  -1
ي ثالنر

 األبعادالملفات المحفوظة للمسح األرضز

 الملفات المفضلة المحفوظة -2

3-  .  الملفات المحفوظة للمسح المقاومي
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ي األبعاد المحفوظةيتم ترتيب 
ي ثالئ 

وفق ترتيب الحفظ.  ملفات المسح األرض 

يمكنك اإلنتقال خالل الملفات المحفوظة باستخدام أزرار األسهم إىل األعىل و 

ز خالل ا ي جهة اليمير
ز الملفات األسفل. يمكنك رؤية عرض لمسحك فز إلنتقال بير

 المحفوظة. 

 .الموجود عىل الجهاز من أجل فتح ملف المسح المحفوظ  التأكيداضغط عىل زر  

من   الحذف من أجل حذف ملفاتك المحفوظة ، يمكنك حذفها باستخدام خيار 

ز   .القائمة عىل اليمير

اضغط عىل زر الوضعية الموجود عىل جهازك من أجل إضافة ملفاتك المسجلة  

. اضغط عىل زر الوضعية مرة أخرى لحذفها من القائمة ائمة المفضلةإل الق

 .المفضلة

ي قمت بإضافتها إىل القائمة 
يمكنك عرض عمليات المسح المحفوظة التر

المفضلة من قائمة المفضالت. فقط المسح الذي تضيفه إىل القائمة المفضلة 

ي هذه القائمة
 .يظهر فز

ي قائمة عمليات 
كنك رؤية وحذف عمليات المسح ، يم المسح المقاومي فز

أكيد   المقاومي فقط. لعرض عمليات المسح المقاومي ، اضغط عىل مفتاح الت

 .الموجود عىل المسح الذي تريد تشغيله

 األسئلة الشائعة 

ي إستخدام الجهاز بمفرده؟ 
 هل يمكنن 

ي األبعاد. ويوفر لك 
بة عىل شكل ثالنر ي البر

أجل. يقدم لك المنتج الشذوذات فز

راسة وتحليل الرسومات ثالثية األبعاد عىل شاشته الداخلية. يمكنك فرصة لد

المرخص الخاص بالمنتج من أجل المزيد من التحليل   أندرويد استخدام برنامج

والمراجعة الشاملة. لهذا يمكنك استخدامه مع أي جهاز مع نظام التشغيل  

 .أندرويد
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نت أو   أثناء إستخدام الجهاز؟ GPSهل يحتاج إل توصيل إنير

نت أثناء البحث. هناك حاجة إىل اتصال   GPS ال يحتاج الجهاز التصال إنبر

ي تم 
ي منطقتك. تتيح لك البيانات التر

بالتوقيت المحىلي ومعلومات الموقع فز

  تسجيل بيانات المسح لجهازك ، باإلضافة إىل GPS الحصول عليها من إتصال

ي تفاصيل 
معلومات الوقت والمكان. يتم استخدام هذه المعلومات فقط فز

نامج للمنتج نت لتحديث البر  .التصفح الخاصة بك. ستحتاج إىل اتصال باإلنبر

امج الخاصة بالجهاز عىل أي حساسوب أو تابليت ي تثبيت الير
 -هل يمكنن 

 هاتف أندرويد أخر؟ 

يل برنامجأجل. يتم تزويد قرص مضغوط أو قرص فالش مع  ز  المنتج. يمكنك تبز

اء تراخيص إضافية للتطبيق   Google Play من متجر أندرويد . يجب عليك شر

ي حالة   األندرويد.  الذي تقوم بتثبيته عىل أجهزة الكمبيوتر األخرى أو أجهزة
فز

ي األجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر 
وجود أي مشاكل وغبر صالحة لالستعمال فز

ا. المزودة مع المنت
ً

خيص الجديد مجان خيص القديم ويتم منح البر ج ، يتم إلغاء البر

ومع ذلك ، يتم فرض رسوم ترخيص للتطبيق ليتم تثبيته عىل أجهزة الكمبيوتر 

ي أو الثالث مختلفة أو الهواتف المحمولة
 .الثانز

 ماهي متطلبات النظام الدنيا من أجل تثبيت التطبيق؟

 ث ، محرك األقراص المضغوطة أو منفذ. أو أحد8.1نظام التشغيل: ويندوز 

USB يل التطبيقات من موقعنا ز  من ذلك ، يمكنك تبز
ً

أو   USB 2.0 موصل  .؛ بدال

ي عىل  1غيغاهرتز الذاكرة:  1 المعالج: بلوتوث أعىل. 
غيغابايت تحزين مجانز

 .DirectX9بطاقة الشاشة ذات خاصية   ميغا بايت  250محرك القرص الصلب:  

  1وما فوق وذاكرة   5.0ندرويد يحتاج إىل نظام تشغيل  من أجل األجهزة األ 

 .جيجابايت عىل األقل

 هل الجهاز مقاوم للماء؟

ي األجواء الماطرة. 
 ال. احذر من لمس الماء واإلستخدام فز

ة صالحية بطارية تشغيل الجهاز؟   ما هي فير

ي  6
الموديالت ساعات كحد أقىص لإلستخدام المتواصل. )قد يظهر إختالف فز

 األخرى(
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 كم من الوقت يستغرق شحن بطارية الجهاز؟ 

ساعات بواسطة جهاز الشحن بقابس الجدار المزود مع الجهاز، و   6-5يستغرق 

ي حالة الشحن بواسطة بنك   6-7
ساعات بواسطة جهاز شحن مدخل السيارة. وفز

 الطاقة قد يستغرق مدة أطول. وقد يظهر إختالف وفق قوة جهد و أمببر بنك

 الطاقة. 

ر جهازي إذا لم أقم بشحن بطارية الجهاز؟ هل تنتهي البطارية؟  هل يتض 

ة طويلة ، قد يتم تفري    غ بطارية ليثيوم أيون  عندما ال تستخدم جهازك لفبر

الموجودة داخل الجهاز بشكل كامل وتصبح غبر صالحة لالستعمال. لذلك ،  

 .ستخداميجب عليك شحن جهازك بشكل دوري عندما ال يكون قيد اال 

ماذا يجب عىل أن أفعل إذا كان الجهاز اللوحي / جهاز الكمبيوتر المرفق بالجهاز 

 تالفا؟ 

يتم تزويد الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر كهدية بجانب الجهاز. يمكنك إصالح 

ي نقاط الخدمة الدولية للعالمة 
ي الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر فز

وصيانة األعطال فز

ي حصلت عليها -للجهاز اللوحي التجارية 
 .الكمبيوتر التر

اإلكسسوارات المرفقة مع الجهاز تعطلت أو فقدت هل تكون مشمولة 

 بالضمان؟ 

ال يشمل الضمان جميع اإلكسسوارات المرفقة مع الجهاز. الوحدة الرئيسية  

ز   .للجهاز ُمغطاة بضمان دوىلي لمدة عامير

ي ، فماذا أفعل؟ تعطل الجهاز ، وال يوجد خدمة أو موزع معتمد 
ي منطقنر

 
 ف

كة المصنعة أو وحدة الخدمة الرئيسية عن   يجب عليك إرسال جهازك إىل الرسر

ة  .طريق الشحن أو إحضاره مباشر

 كيف يعمل نظام القياس؟ 

ي مع مستشعر لديه تقنية   UMD-2 هي طريقة لقياس المجال المغناطيسي السلتر

 الكشف عن الشذوذ المغناطيسي الحساس 
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 عمق لجهازي؟ ما هو أقىص 

بة وحجم الهدف والنوع ا عىل عوامل مثل بنية البر
ً

يختلف عمق الجهاز اعتماد
ز اوح ما بير بة ، ولكنه يبر والحساسية للمجال المغناطيسي ووقت البقاء تحت البر

ألكبر  25إىل  18 ا عىل ا ً .مبر

ي العثور عىل الذهب بواسطة الجهاز؟ 
 هل يمكنن 

ي طريقة قياس المجال المغناطيسي 
، يمكن اكتشاف أجسام وهياكل مثل   فز

المعادن والهياكل والطوب والكهوف واألنفاق ومواقع المياه والقبور وخطوط  

األنابيب تحت األرض واآلبار الغريرية ومخازن النبيذ القديمة وبقاياالحرب  

ي يمكن أن تخلق مجال مغناطيسي تحت األرض. عىل وجه الخصوص  
العالمية التر

اف المعادن ذات التأثبر المغنطيسي )الحديد ، الفوالذ ، ، يمكن بسهولة اكتش

ة طويلة. يمكنك العثور عىل السبائك أو  بة لفبر ي بقيت تحت البر
إلخ( ، والتر

ة طويلة   ي المعدن الذي بقر تحت األرض لفبر
العمالت المعدنية أو الكنوز األخرى فز

ة والذهبية  . يمكنك اكتشاف األشياء الصغبر مثل العمالت وله تأثبر مغناطيسي

ي األرض باستخدام أجهزة الكشف عن 
ة فز الذهبية والقطع النقدية المدفونة مباشر

.المعادن

 هل معلومة العمق المكتوبة عىل التطبيق هي مؤكدة؟

يقدم التطبيق معلومات العمق تقديرية من خالل حساب باستخدام خوارزمية  

المعلومات بشكل  محددة. هذه المعلومات ليست دقيقة وليست ملزمة. يقدم 

 .تقديري

ي فهم أبعاد وشكل ووزن الجسم المدفون؟
 هل يمكنن 

ي وشكل وأبعاد الجسم المدفون ، ولكن  
ظهر لك األنظمة ثالثية األبعاد رسم بيانز

ُ
ت

األشكال واألبعاد قد تكون مضللة بسبب المعادن الموجودة تحت األرض أو  

ي وقت القياس. وال يمكنك 
 .تحديد وزنهأخطاء القياس للمستخدم فز

ي في العثور عىل األحجار الكريمة؟ 
 هل يمكن للجهاز مساعدئر

األحجار الكريمة الطبيعية مثل الماس والياقوت والصفبر أو األوبال غالًبا ما توجد  

ي  
ي تركيبة مع الخامات والمعادن. يمكن تمثيل هذه المعادن عىل شكل شذوذ فز

فز

 .صورة المسح
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ي اكتشاف الماء 
 باستخدام الجهاز؟ هل يمكنن 

. يمكن رؤية كهف مغمور  ي المجال المغناطيسي
يقيس الجهاز الحاالت الشاذة فز

ي الرسوم البيانية 
 .أو خزان مياه جوفية محدود أو تدفق تحت األرض كفراغات فز

ي أي اتجاه أثناء المسح؟ 
 
ي البحث ف

 هل يمكنن 

. خالف  ال -يجب عليك دائًما إجراء عمليات المسح عىل المحور الشماىلي  ي جنونر

ي البيانات الخاصة بك
 .ذلك ، قد يكون هناك خطأ فز

ي نفس المنطقة باستخدام الجهاز 
 
عندما أقوم بإجراء عمليات بحث مختلفة ف

 ، أحصل عىل بيانات مختلفة ، وال تظهر رسومات مشابهة؟

طريقة القياس المغناطيسي ، والحساسية المغناطيسية للمنطقة ، والشمس ، 

ي نقاط مختلفة ، هذه العوامل قد  وعوامل اختالف
ي البحث فز

الوقت ، و البدء فز

ي بيانات مختلفة 
ي تلقر

 .تسبب لك فز

ي التأكد من أن جهازي يعمل بشكل صحيح؟
 كيف يمكنن 

ي مستوى 
ي التغبر وفز

ي تحصل عليها ، إذا استمرت القيم الرقمية فز
ي البيانات التر

فز

ز ، فإن جهازك يعمل. ولكن؛ إذا ظهر لون واحد  ي  معير
قياسي عىل الرسم البيانز

ز  ( وظلت القيم العددية بير ي  5و  0الخاص بك )مثل األحمر واألزرق واألخضز
فز

 .جميع البيانات ، فقد يكون المنتج قد تعطل

ي مسحها باستخدام الجهاز؟ 
ي يمكنن 

 ما المساحة النر

نبضة إشارة. يمكنك مسح ما ال يقل   50صف و  50يمكنك مسح ما يصل إىل 

ي عمليات المسح و  10و صفوف  10عن 
  20نبضات إشارة لتجنب األخطاء فز

 .نبضة إشارة لقياس متوسط 20صفوف و 

 إل أي مدى أحتاج إل إبقاء الجهاز فوق مستوى سطح األرض؟

ز األرض والمستشعر إىل  سم ويجب أال تتغبر أثناء  15يجب أن تصل المسافة بير

 .المسح

 الجهاز؟ما مدى شعة المسح باستخدام 

ي العادية
 .يجب أن يتم المسح برسعة المسر
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