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قراءة دليل االستخدام
جيد� قبل بدأ البحث .

تجريد المستخدم لنفسه من المعادن ، مثل الخواتم أو ساعة ، أو حزام معدني

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 

عدم تخزين الجهاز في مكان ذو درجات حرارة أو رطوبة مرتفعة .

يمكن تخزين الجهاز والعمل به بمعدل درجة الرطوبة لمستوى الهواء 
2الصفحة رقممن 5 % إلى 75 %

تحذير

يحب أن يكون الجهاز موصول بقرص البحث قبل التشغيل

عند فك الجهاز يفقد الجهاز كفالته.

مالحظات هامة
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: البحث عن المعادن والذهب والفراغات.مهمة البحث 

VLF.نظام البحث : نظام البحث ذو الترددات المنخفضة جد� 

: التشغيل  ميكروكنترولرمعالج 

الكهرومغناطيسي نوع المعالجة : للحقل  المستويات  قياس ومعالجة  1-نظام 
المتشكل حول الهدف والمستقبلة من خالل ملف ا¶ستقبال 

في قرص البحث وتحليل هذه النتائج وإظهارها من خالل 
تنبيهات صوتية ومؤشرات بيانية لونية على الشاشة. 

 : نعمتنبيهات صوتية 

الطاقة :

ثالث خاليا ليثيوم أيون3.7 فولت , 6000 ميلي أمبير 

 مخرج الطاقة 8.4 فولت

10 ساعات عمل متواصلة.ساعات عمل البطارية :

: الشاحن 

2 أمبير / مدة الشحن ساعتين 12فولت 

نوع العرض :
شاشة TFT  ملونة 5 إنش.

المواصفات التقنية
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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 :

الحقيبة: ابعاد 

يمكن تخزينه والعمل به بمعدل درجة رطوبة الهواء بمستوى 

5 % إلى 75 %.

الوزن:

x 21 x 5 17اÃبعاد: 

سم

سم

66x51x26 

كغ 8



FALKE ثمرة ما أنتجته شركة VÖGEL اÃلمانية وأحدث ما توصل إليه العلم في  يعد جهاز 

تكنولوجيا كاشفات المعادن, بحيث يتميز هذا الجهاز بأنظمة مختلفة وخيارات متعددة للبحث 

FALKE من خالل أنظمة البحث  بهدف الوصول الى ادق النتائج في البحث عن اÃهداف. يقوم جهاز 

التنقيب الصعبة  الفريدة بتسهيل عمل المنقبين واختصار الجهد والوقت المبذول خالل عمليات 

من خالل خوارزميات التحليل المختلفة لÆرض للكشف عن مكنونات التربة وما تحتويه من 

أهداف مختلفة. يتميز أيضÉ بإعدادات البحث المتطورة التي تسمح بتجاهل اÃهداف الغير 

مرغوب بها خالل البحث مما يسهل عمل المنقبين.

FALKE مزود بأربعة أنماط بحث مختلفة لكل نظام ميزات منفردة ¶ظهار نتائج البحث على  جهاز 

الشاشة من خالل واجهات رسومية تفاعلية وأصوات تنبيه.

- نمط الرسم البياني

- نمط الكنوز

- نمط العمالت المعدنية

- نمط العمق

يتيح الجهاز للمستخدم إمكانية ضبط إعدادات البحث بما يتالئم بمتطلبات البحث:

- الغاء التحسس للحديد.

- زيادة أو إنقاص الحساسية بما يتناسب مع الطبيعة الكهرومغناطيسية للتربة.

اليدوي والتلقائي. المعايرة بشكليها   -

5الصفحة رقم

: الرطوبة 

مقدمة

ً ُ

 

 



عزيزي العميل نقدر لك ثقتك بنا وقبول خوض التجربة الجديدة والفريدة في عالم كاشفات 

المعادن وذلك من خالل إقتناءك أحد منتجاتنا.

Falke بعدد من الميزات والخصائص منها: يتميز جهاز 

Double D لتالفي الشذوذ المغناطيسي الناتج عن  - التصميم الخاص لقرص البحث ذو الشكل  

المعدنية. الفلزات 

- قابلية عزل الترب المعدنية والصخرية أي الغاء الضجيج المغناطيسي دون التأثير على 

الحساسية وبالتالي إعطاء فعالية أكبر ومجال تحسسي أدق خالل البحث.

-  إنجاز مهمة البحث دون إنقطاع بسبب الميزة الفريدة في عدد ساعات العمل المتواصل والتي 

تصل إلى عشر ساعات متواصلة.

Falke  سوى ساعتين للشحن الكامل.  - الشحن السريع: ال يحتاج جهاز 

.Éحيوي Éالواجهات التفاعلية اللونية عالية الدقة ¶عطاء عملية البحث طابع -

6الصفحة رقم

لماذا Falke ...؟
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مكونات  الجهاز

الكفالة كرت 

الرئيسية الوحدة 

الجهاز  الحملحقيبة  مقبض 

المستخدم دليل  الشاحن الرأس سماعات 

ملف بحث - ٣٣ سم 

ملف بحث - ٤٥ سم
 مصمم وفق معايير قياسية ¶عطاء 

مجال تحسسي واسع.

مصمم وفق معايير قياسية
لتحسس القطع ذات اÃحجام الصغيرة.



الصفحة رقم    6

تجميع الجهاز

1 2

3

١- نقوم بفتح أقفال مقبض 
الحمل لمعايرة طول مقبض 

الحمل.

٢- إطالة أو تقصير كل من 
ساعدي مقبض الحمل بما 

المستخدم. يتناسب مع 

٣- عند تحديد الطول 
المناسب لكل من ساعدي 
الحمل نقوم بإغالق اÃقفال 

حركتها. لمنع 

٤- وضع مطاط الحماية لمنع 
المقبض  بين  االحتكاك 

البحث. وقرص 
٥- وضع رأس االتصال 

المخصص  بالمكان  للمقبض 
له في قرص البحث.

٦- إدخال عمود التثبيت في 
لتثبيت  المخصصة  القناة 

البحث. المقبض بقرص 
٧- إدارة صمولة التثبيت 

باتجاه عقارب الساعة.

٨- قم بمواءمة قابس الملّف 
وأدخله في المقبس الموجود 

على الجهة الجانبية من 
الرئيسية. الوحدة 

٩- شّد حلقة ا¶حتجاز قليالً  
لتثبيت  الساعة  بإتجاه عقارب 

الكيبل.

4

9 8

5 7
6

8
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(Power)وا¶طفاء التشغيل  مفتاح  1

2

3

( MOVE ) مفتاح التحريك بين الخيارات

7

( OK ) شاشة ا¶ظهار 59مفتاح ا¶دخال والتأكيد

مفتاح لÞيقاف المؤقت وإعادة تشغيل البحث

(Back) مفتاح الخروج

مدخل توصيل الشاحن

4

المعايرة مفتاح 

مفتاح بدء البحث النقطي8

5

مدخل قرص البحث. 10

4

3 9

2 5
8

7

مدخل توصيل سماعة الرأس 11
مخرج الصوت  12

الوحدة الرئيسية

10 12

16 11

ً ا

ً

1 
ً ً

2 

ً
1 25 ً

3 

رض  EQUINOX Series

6



يجب أن يتم المسح بجعل قرص البحث موازيÉ لسطح التربة مع تجنب الحك المفرط للملف 

علىاÃرضية  كما هو موضح بالشكل.

ليكون البحث تام ودون ترك مساحات لم يتم فحصها ال يمكن التحريك والتنقل بشكل عشوائي

إنما بتحريكه من الجانب إلى الجانب، مع السير لÆمام ببطء عند انتهاء كل حركة مسح. قم 

بالتداخل قليال مع حركة المسح السابقة للتأكد من تغطية اÃرضية بشكل كامل. بحيث يبلغ 

متوسط سرعة حركة المسح الواحدة من ٢ إلى ٣ ثوان من اليمين إلى اليسار إلى اليمين.

عند تحريك القرص أثناء البحث يجب ا¶نتباه الى إبقاء قرص البحث عموديÉ على سطح التربة

فذلك سوف يزيد من عمق الكشف ويحسن من استجابة الكاشف لÆجسام الصغيرة

10الصفحة رقم

الشروع في العمل

Page 5

CORREC T USE

CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is wrong Shaft height is correct

5cm (~2'') above the ground.

accurate results.

Wrong search coil angle Wrong search coil angle Correct search coil angle

Incorrect way of sweeping Correct way of sweeping
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CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is wrong Shaft height is correct

5cm (~2'') above the ground.

accurate results.

Wrong search coil angle Wrong search coil angle Correct search coil angle

Incorrect way of sweeping Correct way of sweeping
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. ( Power قم بتشغيل الجهاز من خالل الضغط على مفتاح التشغيل وا¶قفال ( 

إعداد الوحدة الرئيسية والعمل عليها

تظهر لدينا شاشة ا¶قالع ومن ثم واجهة وضع التوصيل مع قرص البحث.  



القائمة الرئيسية

ا�عدادات البحث

12الصفحة رقم

البحث للدخول إلى قائمة البحث وا¶عدادات  تحتوي الواجهة الرئيسية على أيقونتين, أيقونة 

لضبط إعدادات الجهاز با¶ضافة إلى مؤشر يدل على مستوى شحن البطارية موجود في جميع 

الواجهات , يتم ا¶نتقال بين اÃيقونات بالضغط على أزرار االنتقال, لتأكيد أحد الخيارين نقوم 

.OK بالضغط على زر التأكيد 

عند التحديد على أيقونة البحث .عند التحديد على أيقونة ا¶عدادات .

تظهر هذه الحالة في حال تم توصيل قرص البحث. تظهر هذه الحالة في حال عدم توصيل قرص البحث.

القائمة الرئيسية

ا�عدادات البحث
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عند اختيار أيقونة ا¶عدادات والضغط على زر ا¶دخال تظهر لدينا واجهة ا¶عدادات التي 

تمكننا من إعادة ضبط الجهاز. بحيث تحتوي واجهة ا¶عدادات على خيارات ضبط كل من 

السطوع والصوت ولغة الجهاز با¶ضافة إلى إمكانية استعادة الجهاز الى ضبط المصنع.

ضبط الصوت : عند التحديد على أيقونة الصوت يتم تغيير مستوى الصوت  وذلك 

Enter ولتغير مستوى الصوت وفق خمسة مستويات نقوم  بالضغط على زر ا¶دخال 

بالضعط على أزرار الزيادة والنقصان.

ضبط السطوع : عند التحديد على أيقونة السطوع يتم تغيير قيمة سطوع الشاشة 

OK لتتغير قيمة السطوع وفق خمسة مستويات سطوع  وذلك بالضغط على زر ا¶دخال 

من ١٠٪ الى ١٠٠٪ نقوم بالضعط على أزرار الزيادة والنقصان.

ضبط

ضبط
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ضبط اللغة : عند التحديد على أيقونة اللغة لتغيير اللغة نضغط على زر ا¶دخال لننتقل إلى 

واجهة اللغات يحتوي الجهاز على ستة لغات: ا¶نجليزية واÃلمانية والفرنسية والعربية 

وا¶سبانية والروسية. يتم ا¶نتقال بين هذه اللغات من خالل أزرار ا¶نتقال وللتأكيد على 

.OK أحد اللغات نضغط على زر

.Back للعودة إلى واجهة ا¶عدادات نضغط على زر العودة

ضبط المصنع: عند التحديد على أيقونة ضبط المصنع يمكن استعادة ضبط المصنع 

.OK بالضغط على زر ا¶دخال

ضبط
المصنع

ضبط

Espanol

Deutsch

Pусский

ضبط
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إعدادات البحث: لضبط إعدادات البحث يحتوي ثالث خيارات:

- خيار إلغاء أو تفعيل التحسس للحديد.

- خيار إنقاص او زيادة مستوى الحساسية ضمن عشر مستويات للحساسية.

- خيار المعايرة اليدوية أو التلقائية.

يتم االنتقال بين هذه الخيارات من خالل الضغط على أزرار ا¶نتقال ولتأكيد أحد الخيارات نضغط 

على زر التأكيد.

OK تظهر قائمة البحث التي  عند التحديد على أيقونة البحث والضغط على زر ا¶دخال 

تحوي على نمط البحث وإعدادات البحث.

.Back للعودة إلى قائمة البحث نضغط على زر العودة 

إعدادات البحث

قائمة البحث

إعدادات البحثنمط البحث

إعدادات البحث

تشغيل إيقاف

تلقائييدوي

للحديد التحسس  إلغاء 

زيادة وإنقاص الحساسية

المعايرة أنماط 
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مالحظة: عند تشغيل الجهاز يجب إجراء معايرة للتربة قبل البدء بالعمل وذلك بالضغط على زر 

وإتباع التعليمات المذكورة عن المعايرة.  Calibration المعايرة 

التلقائية تظهر  عند الضغط على خيار المعايرة 

للمستخدم واجهة تعليمات تطلب منه رفع 

القرص مسافة ٣٥ سم عن سطح اÃرض ثم 

الضغط على زر ا¶دخال OK ليطلب منه إنزال 

قرص البحث إلى ارتفاع ١٠ سم نالحظ زيادة 

النسبة المئوية للمؤشر مع صوت تنبيه عند 

هذا االرتفاع. 

OK فيتم تصفير القيمة  نضغط على زر ا¶دخال 

المستخدم  الصوتي ليطلب من  التنبه  ويختفي 

رفع القرص الى ارتفاع ٣٥ سم والضغط على زر 

ا¶دخال واالنخفاض بالقرص الى ١٠ سم لنالحظ 

اطالق التنبيه وزيادة قيمة المؤشر يتم تكرار 

عملية الرفع والخفض للقرص مع الضغط على زر 

ا¶دخال في كل مرة حتى تصبح قيمة المؤشر 

١٠ سم صفر واختفاء التنبيه. عند ارتفاع 

المعايرة 

المعايرة التلقائية 

85%

35 cm

إعدادات المعايرة

CM 35  ارفع القرص عن ا�رض مسافة
 ENTER ثم إضغط 

10 cm

0%

إعدادات المعايرة

CM 10  ارفع القرص عن ا�رض مسافة
 ENTER ثم إضغط 
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عندها نقوم بالضغط على زر ا¶دخال لتتم عملية المعايرة ويظهر للمستخدم رسالة إتمام 

 OK المعايرة تظهر فيها قيمة المعايرة الوسطية ويطلب من المستخدم الضغط على زر ا¶دخال 

لبدء عملية  البحث.

مالحظة: في حال عدم تحقق المعايرة يجب على المستخدم إعادة الخطوات السابقة.

صفرية غير  المغناطيسية  صفريةالتوافقية  المغناطيسية  التوافقية 

عند الضغط على خيار المعايرة اليدوية وذلك بالضغط على زر ا¶نتقال ثم التأكيد من خالل زر 

 ١٠ ا¶دخال فتظهر واجهة المعايرة اليدوية تطلب من المستخدم رفع القرص عن سطح اÃرض بمقدار 

سم وتحريك القرص لÆعلى ثم خفضه إلى إرتفاع ١٠ سم مع تغيير قيمة المعايرة يدويا من خالل 

الضغط على أزرار ا¶نتقال حتى تصبح النسبة المئوية صفرمع تكرار الرفع عن اÃرض وإعادته إلى 

إرتفاع ١٠ سم عن اÃرض أكثر من مرة وذلك من أجل الحصول على التوافقة المغناطيسية لسطح 

التربة, عند الحصول  على التوافقية المغناطيسية الصفرية للتربة نضغط على زر ا¶دخال ¶نهاء 

عملية المعايرة وا¶نتقال إلى واجهة البحث.

المعايرة اليدوية

10 cm

60%

إعدادات المعايرة

10 cm

0%

إعدادات المعايرة

إعدادات المعايرة

إنتهت المعايرة ا�رضية
 ENTER إضغط    

القيمة : 250

القيمة : 270القيمة : 255



عند الدخول الى واجهة البحث نقوم بالضغط على زر االنتقال ليتم التحديد حول أيقونة نمط 

البحث  ومن ثم نضغط على زر االدخال OK  للدخول الى قائمة أنماط البحث بحيث يحتوي 

أربعة أنماط بحث مختلفة. 

18الصفحة رقم

أنماط البحث

رسم بياني كنوزالعمق  عمالت
 معدنية  

نمط البحث

مالحظة: عند التعرض إلى إشارات العابرة(ضجيج مغناطيسي) الناتج عن الفلزات اÃرضية والذي 

يظهر إما على شكل تنبيه صوتي أو مؤشرات على الشاشة. يجب على المستخدم رفع الجهاز

مسافة ٤٠ سم ثم الضغط على زر ا¶دخال بشكل دوري في حال استمرار التأثير, ¶عادة تهيئة 

ا¶شارة أثناء البحث. 



يتم الدخول الى نمط الرسم البياني من خالل الضغط على زر االدخال OK  لتظهر واجهة نمط 

البياني. الرسم 
تحتوي واجهة الرسم البياني مخططين بيانيين اÃول تظهر عليه نتائج وجود معادن في 

منطقة البحث أما الثاني تظهر علية نتائج وجود فراغات وكهوف.

Hold مالحظة: يمكن إيقاف وإعادة إستئناف عملية البحث مؤقتا بالضغط على زر ا¶يقاف المؤقت 

Calibration لالنتقال إلى واجهة  مالحظة: يمكن إجراء المعايرة من خالل الضغط على زر المعايرة 

إعدادات البحث, ليسمح للمستخدم باختيار نمط المعايرة (يدوي - تلقائي) وذلك من خالل الضغط 

ok الختيار أحد النمطين واتباع التعليمات على الشاشة. على أزرار االنتقال وزر االدخال 

في حال وجود فراغات وكهوففي حال وجود معدن 
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 نمط الرسم البياني

Depth

نمط البحث

معادن

كهوف
و

  فلزات

Depth

نمط البحث

معادن

كهوف
و

  فلزات
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OK لتظهر واجهة نمط الكنوز والتي  عند اختيار نمط البحث عن الكنوز نضغط على زر ا¶دخال 

تحتوي على  مخطط للتحليل البياني لعملية البحث با¶ضافة إلى قائمة اÃهداف التي يمكن 

كشفها. للجهاز 

يقوم الجهاز من خالل نمط البحث عن الكنوز بالتحليل المباشر للتربة تحت قرص البحث لتمييز 

نوع الهدف في حال وجوده وذلك من خالل مخطط بياني لتبيان شدة ا¶شارة بالتالي عمق الهدف 

ويقوم أيضا بالتمييز اللوني بين اÃهداف المختلفة حال وجدت خالل عملية البحث.

في حال ظهور هدف أثناء عملية البحث يتم تحديد اÃيقونة الموافقة لنوع الهدف من قائمة 

اÃهداف الموجودة على الواجهة وتظهر أيضا إشارة المخطط البياني بنفس التوافق اللوني.

في المخطط البياني تزداد شدة ا¶شارة تدريجيا مع إقتراب عمق الهدف من قرص البحث. 

  

شكل ا¶شارة في حال عدم وجود هدف.

Hold مالحظة: يمكن ايقاف وإعادة إستئناف عملية البحث مؤقتا بالضغط على زر ا¶يقاف المؤقت 

تردد الهدف 

 نمط البحث عن الكنوز

Depth

40

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات

Depth

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات

إنارة أيقونة الهدف الذي تم العثور عليه

بياني  مخطط 
البحث لنتيجة 

 ذهب/ زنك

 عديم ذهب/ زنك
القيمة قيم

 عديم
القيمة قيم
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Calibration لÞنتقال إلى واجهة  مالحظة: يمكن إجراء المعايرة من خالل الضغط على زر المعايرة 

إعدادات البحث, ليسمح للمستخدم بإختيار نمط المعايرة (يدوي - تلقائي) وذلك من خالل الضغط 

ok الختيار أحد النمطين واتباع التعليمات على الشاشة. على ازرار ا¶نتقال وزر ا¶دخال 

شكل ا¶شارة في حال وجود معادن عديمة القيمة.شكل ا¶شارة في حال وجود ذهب /زنك.

شكل ا¶شارة في حال وجود معادن قيمة. شكل ا¶شارة في حال وجود كهوف ومعادن.

Depth

40

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات

 عديم
القيمة Depthقيم ذهب/ زنك

3

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات

Depth

80

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات
Depth

نمط الكنوز

كهوف
و

  فلزات

CORREC T USE

 ذهب/ زنك

 ذهب/ زنك ذهب/ زنك
 عديم
القيمة  عديمقيم

القيمة قيم

 عديم
القيمة قيم

59
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OK لتظهر واجهة نمط  عند اختيار نمط البحث عن العمالت المعدنية نضغط على زر ا¶دخال 

العمالت المعدنية والتي تحتوي على قائمة اÃهداف التي يمكن للجهاز كشفها. 

عند وجود هدف يتم إنارة المنطقة حول أيقونة الهدف الذي تم كشفه مع تبيان شدة ا¶شارة 

بالتالي عمق الهدف عن قرص البحث.

 

حالة  وجود هدف قيمحالة عدم وجود هدف

حالة وجود ذهب / زنكحالة وجود هدف عديم القيمة

 نمط البحث عن العمالت المعدنية

Depth

00-40 70-9040-70
عديم القيمةذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

80

54 17

CORREC T USE

 قيمة تردد الهدف
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في هذا النمط من البحث يمكن للمستخدم تفعيل خيار المؤشر النقطي والذي يعبر عن موضع 

Pinpoint. عند تفعيله يتم تعطيل نمط التمييز  الهدف بالنسبة للقرص وذلك بالضغط على زر 

مؤقًتا بحيث يكتشف الجهاز جميع اÃهداف. إذا كان الهدف تحت منتصف القرص تكون ا¶شارة 

أعظمية في منطقة البحث وتنقص با¶تجاه نحو أطراف القرص. 

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

13

التحديد الدقيق



24الصفحة رقم

عند وجود الهدف  تحت القرص في المنتصف

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is correct

5cm (~2'') above the ground.

Wrong search coil angle Correct search coil angle

Correct way of sweeping

التدرج الهرمي الدال 
على موضع الهدف

 يقوم وضع التحديد بدقة بتحليل استجابة الهدف من خالل تقليل الحساسية مع كل حركة مسح، 

بالتالي تضييق المساحة حول الهدف. وهذا يساعد على تحديد الموقع الدقيق للهدف. تشير 

استجابة الهدف إلى شدة إشارة الهدف الموجود مباشرة أسفل الملف. تظهر االستجابة في هذا 

النمط من خالل المؤشرات على الشاشة وتردد نغمة التنبيه بحيث يساعدك على تحديد موقع 

الهدف. وعمق 



. Pinpoint ¶لغاء تفعيل المؤشر النقطي نضغط على زر 
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الهدف  تحت طرف قرص البحث.

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is wrong

Wrong search coil angle

Incorrect way of sweeping

CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is correct

5cm (~2'') above the ground.

Wrong search coil angle Correct search coil angle

Correct way of sweeping

التدرج الهرمي الدال 
على موضع الهدف



في هذا النمط يمكن للمستخدم إلغاء التحسس Ãي من اÃهداف الموجودة في القائمة وذلك 

X باللون اÃخضر على أيقونة الهدف المراد ولتأكيد  بالضغط على أزرار االنتقال لتظهر إشارة 

X باللون اÃحمر بالتالي  الغاء التحسس عن هذا الهدف نضغط على زر ا¶دخال لتتلون إشارة ال 

تم الغاء التحسس لهذا النوع من اÃهداف .¶زالة ا¶لغاء نضغط على زر ا¶دخال OK مرة اخرى. 
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يوضح الشكل التالي عملية إختيار أحد اÃهداف ¶لغاء التحسس عنده. 

يوضح الشكل التالي عملية التأكيد على إختيار أحد اÃهداف ¶لغاء التحسس عنده. 

.Hold مالحظة: يمكن إيقاف البحث مؤقتÉ وإستئنافه بالضغط على زر 

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

Depth

00-40 70-9040-70
ذهب/زنكقيم

المؤشر النقطي

نمط العمالت المعدنية

عديم القيمة

CORREC T WAY OF SWEEPING

Shaft height is wrong

accurate results.

Wrong search coil angle

Incorrect way of sweeping

تحديد الهدف غير المرغوب به

إلغاء التحسس لهذا الهدف
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يعتمد هذا النمط على أحدث خوارزميات التحليل والمعالجة للبيانات الناتجة خالل عملية البحث 

لتحديد عمق الهدف المكتشف من خالل البحث باستخدام أحد أنماط البحث السابقة.

عند إكتشاف هدف يتم قياس أبعاد الهدف من خالل تحديد نقطة بداية التحسس ونقطة النهاية.ثم 

الدخول إلى نمط العمق لتضهر واجهة نمط العمق والتي تطلب من المستخدم إدخال طول 

المسافة التقريبية وذلك من خالل الضغط على أزرار ا¶نتقال  لزيادة أو إنقاص القيمة بمقدار ١٠ سم 

ثم الضغط على زر ا¶دخال لتظهر قيمة العمق المتوقعة للعدف المكتشف.

 تحديد العمق



يتميز الجهاز بنمط الشحن السريع بحيث تستغرق عملية الشحن الكلي ساعتين, يفضل 

إطفاء الجهاز أثناء عملية الشحن.

عند انتهاء عملية الشحن يتحول لون المؤشر اللوني في الشاحن من اÃحمر إلى اÃزرق. 
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الشحن

Page 5

الهدف. المتوقعة لعمق  القيمة  إظهار 

Depth

10 CM
? CM

العمق

نمط العمق

أدخل القياس
للهدق 

العمق

الهدف

Depth

10 CM

60 CM

? CM

العمق

نمط العمق

أدخل القياس
للهدق 

العمق

الهدف

تغيير قيمة طول مسافة  الهدف
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١- يجب على المستخدم توصيل القرص بالجهاز قبل تشغيله.

٣- يجب إطفاء الجهاز أثناء عملية الشحن.

٤- إستخدام الشاحن المرفق مع الجهاز.

45سم  للكشف عن  33سم  يستخدم للكشف عن اÃهداف الصغيرة نسبيÉ وقرص  ٥- قرص البحث 

.Éالكبيرة نسبي اÃهداف 

٦- عدم العبث بالجهاز أو أحد مكوناته حتى ال يفقد الجهاز كفالته.

٢- عند الضغط على زر غير مستخدم في أحد أنماط البحث يصدر صوت تنبيه مغاير. 

مالحظات
accurate results.



www.vogeldetectors.com 
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