


We develop the latest German technology in the field of 
gold and metal detectors
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جيو جراوند م
ا ، �س� إ� اتخاذ خطوة أخرى إ� األمام لتوف�� أفضل تقن�ة  منذ أن �دأنا أعمالنا ق�ل 20 عام�

 كشف معادن لعمالئنا , لن نتوقف عن ال�حث ح�� تجد �ل الدفائن العم�قة الموجودة تحت

 األرض مثل األنفاق والفجوات وخطوط األناب�ب والمرافق واألهداف والخزائن المعدن�ة
.وال�نوز القد�مة والتحف واألساسات ورواسب الم�اە

� مجال أجهزة كشف الذهب والمعادن �أحدث التقن�ات
 من فكرة إ� أ��� عالمة تجار�ة ��

األلمان�ة

ا من ال�حث � هامبورغ ، ألمان�ا ، �دء�
� المقر الرئ��� ��

 يتم تط��ر اجهزةجيو جراند ��
كتنا والتط��رع�� اإلنتاج ال�دوي وح�� �سل�م أجهزة ال�شف عن المعادن إ� ��

االقسام الداخل�ة المسؤولة عن التط��ر ��

قسم تصم�م و�ناء القوالب
 قسم تصم�م لوحات الدارات ال�ه��ائ�ة

قسم تجميع واخت�ار ال�اشفات
مجة مج�ات وال�� قسم تط��ر ال��

قسم المب�عات والخدمات المساندة
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الوحدة الرئ�س�ة لجهاز جولد ل�جند الحساس الذ��

وحدة المق�ض الالسل��

هوائ�ات ال�حث
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� ع� الجهاز �ما هو  قم ب�ث��ت الهوائي��

 موضح أدناە. وقم ب�دارتها  �اتجاە دوران

� منافذها
عقارب الساعة لت�ب�تها ��

قم ب�ث��ت حساس المسح الذ�� ع� الجهاز

ت�ب�ه
�
 �جب ان �كون زر قفل الحساس ��

الجانب العلوي من الوحدة الرئ�س�ة
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 قم ب�ث��ت وحدة المق�ض ع� الجهاز من 

الجانب السف��

 ت�ب�ه
� الجانب العلوي من

 يوجد 4 د�اب�س ��
�
ة ��  وحدة المق�ض �جب إدخالها م�ا��

الفتحات الصح�حة �الجهاز
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ر � الل��

قفل الدوران وحدة مق�ض الجهاز

ضوء الشحنزر ال�دء
 منفذ الشحن

لوحة المفاتيح

شاشة العرض
وحدة الشاشة

 مص�اح اضاءة

� ال�ساري
 الهوا��

� � ال�مي��
الهوا��

حساس المسح الذ��
زر قفل الحساس
ضوء حساس المسح
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زر لالع�

� زر السهم �سارزر السهم �م��

 ENTER / OK زر

ر / مص�اح اضاءةزر ال�شغ�ل �  زر الل��

 زر لالسفل

 رج�ع
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 �عد ت�ب�ت الجهاز ، تأ�د من توص�ل الجهاز �الشحن لمدة 6 ساعات ع� األقل وانتظر ح��
يتغ�� لون ضوء الشحن للشحن إ� اللون األزرق

� ل�شغ�ل الجهاز افتح وحدة الشاشة واضغط مع االستمرار ع� زر الطاقة لمدة ثان�ت��

شاشة ال�دا�ة

� �دا�ة اقالع الجهاز. انتظر ح�� ت�تقل هذە
 عند �شغ�ل الجهاز ، �مكنك رؤ�ة شاشة ال�دا�ة ��

الشاشة إ� شاشة القائمة الرئ�س�ة
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القائمة الرئ�س�ة

ر � حالة الل��
 حالة مص�اح اضاءة

حالة الصوت العامة
اللغة
الساعة
حالة ال�طار�ة
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� �دا�ة استخدام جهاز
�� Gold Legend ، حالة �شغ�ل الجهاز ألول مرة ، يتم عرض �

 و��

� هذە الصفحة ، �مكن للمستخدم إعداد الجهاز �اإلعدادات
 صفحة إعدادات الجهاز. ��

:المطل��ة. هذە اإلعدادات ��
الوقت – العرض – الصوت – اللغة – المعلومات

 استخدم هذا القسم لض�ط وقت ساعة
فوق انقر   ، الوقت  ولتغي��   ،  الجهاز 
"OK" واحدة مرة  المفاتيح  لوحة   ع� 

منتصف  �
�� الوقت  قسم  إ�   لالنتقال 

 الشاشة. عندما ت�تقل إ� رقم الساعة ،
 يتغ�� لون رقم الساعة إ� اللون األحمر.

لتغي�� وأسفل  أع�  مفتا��   استخدم 
األ�من المفتاح  ع�  اضغط   الساعة. 
واستخدم الدقائق  جزء  إ�   لالنتقال 
مثل لض�طه  وأسفل  أع�   مفتا�� 

.الساعة

الوقت

 ض�ط االعدادات
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� هذە الصفحة ، �مكنك رؤ�ة اإلعدادات المتعلقة �الشاشة وضوء حساس المسح
��

الشاشة

 �استخدام هذا الخ�ار ، إذا لم �ستخدم المستخدم الجهاز لمدة دق�قة ، فس�نتقل شاشة الجهاز
� هذە الحالة ، إلعادة االستخدام ، ما عل�ك سوى النقر فوق أحد

�� . �  إ� وضع السكون وتنط��
.المفاتيح الموجودة ع� لوحة المفاتيح ل�شغ�ل الشاشة مرة أخرى

لوحة ع�  او��  الزر  فوق  انقر   ، "العرض"  التب��ب  عالمة  تحد�د  عند   ، الخ�ار  هذا   لتغي�� 
 المفاتيح لت�ش�ط خ�ارات العرض. (�مكنك تحد�د خ�ارات أخرى �استخدام مفتا�� أع� /
 أسفل ع� لوحة المفاتيح) إذا تم تحد�د وضع السكون ، �مكنك �شغ�ل هذا الخ�ار أو إ�قاف

� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح �شغ�له �استخدام المفتاح��

وضع السكون
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.استخدم هذا الخ�ار لض�ط مستوى سط�ع الشاشة
لوحة ع�  او��  الزر  فوق  انقر   ، "العرض"  التب��ب  عالمة  تحد�د  عند   ، الخ�ار  هذا   لتغي�� 
 المفاتيح لت�ش�ط خ�ارات العرض. (�مكنك استخدام مفتا�� أع� / أسفل ع� لوحة المفاتيح
�استخدام السط�ع  تغي��  �مكنك   ، السط�ع  خ�ار  تحد�د  تم  إذا  أخرى)  خ�ارات   لتحد�د 

� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح المفتاح��

� وضع ال�حث
 من خالل �شغ�ل هذا الخ�ار ، س�تم �شغ�ل مؤ�� االضاءة الخاص �الحساس ��

ح ضوء الحساس ا رؤ�ة الن��جة من خالل لون ضوء الحساس (س�تم ��  و�مكن للمستخدم أ�ض�

� قسم األنظمة). إذا �ان المستخدم ال ي��د �شغ�ل ضوء الحساس (ع� س��ل المثال لقضا�ا
�� 

.األمان) �مكنه إ�قاف �شغ�ل هذا الخ�ار
لوحة ع�  او��  الزر  فوق  انقر   ، "العرض"  التب��ب  عالمة  تحد�د  عند   ، الخ�ار  هذا   لتغي�� 
�استخدام مفتا�� أع� / العرض. (�مكنك تحد�د خ�ارات أخرى  لت�ش�ط خ�ارات   المفاتيح 
 أسفل ع� لوحة المفاتيح) إذا تم تحد�د خ�ار مؤ��  االضاءة للحساس ، �مكنك �شغ�ل هذا

� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح  .الخ�ار أو إ�قاف �شغ�له �استخدام المفتاح��

 سط�ع الشاشة

 ضوء الحساس
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� �صدرها الجهاز � مستوى األصوات المختلفة ال��
� هذە الصفحة ، �مكن للمستخدم التح�م ��

��
الصوت

.�مكن استخدام هذا الخ�ار لض�ط مستوى الصوت العام الذي �صدرە الجهاز
 لتغي�� هذا الخ�ار ، عند تحد�د عالمة تب��ب الصوت ، انقر فوق الزر  او�� ع� لوحة المفاتيح
 لت�ش�ط خ�ارات الصوت. (�مكنك تحد�د خ�ارات أخرى �استخدام مفتا�� أع� / أسفل ع�
� حالة تحد�د خ�ار مستوى الصوت العام ، �مكنك ز�ادة / تقل�ل هذە الق�مة

 لوحة المفاتيح) ��
� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح �استخدام المفتاح��

مستوى الصوت العام
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.�مكن استخدام هذا الخ�ار لض�ط مستوى صوت لوحة مفاتيح الجهاز
 لتغي�� هذا الخ�ار ، عند تحد�د عالمة تب��ب الصوت ، انقر فوق الزر او�� ع� لوحة المفاتيح
 لت�ش�ط خ�ارات الصوت. (�مكنك تحد�د خ�ارات أخرى �استخدام مفتا�� أع� / أسفل ع�
 لوحة المفاتيح) إذا تم تحد�د خ�ار المفاتيح ، ف�مكنك ز�ادة / تقل�ل هذە الق�مة �استخدام

� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح .المفتاح��

مستوى صوت المفاتيح

.�مكن استخدام هذا الخ�ار لض�ط مقدار الصوت الناتج أثناء عمل�ة ال�حث
 لتغي�� هذا الخ�ار ، عند تحد�د عالمة تب��ب الصوت ، انقر فوق الزر او�� ع� لوحة المفاتيح
 لت�ش�ط خ�ارات الصوت. (�مكنك تحد�د خ�ارات أخرى �استخدام مفتا�� أع� / أسفل ع�
�استخدام الق�مة  هذە  تقل�ل   / ز�ادة  �مكنك   ، المسح  خ�ار  تحد�د  تم  إذا  المفاتيح)   لوحة 

� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح .المفتاح��

مستوى صوت المسح
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تتوفر واجهة استخدام جهاز جيو جراند �ـ 8 لغات و��
�ة – األلمان�ة – اإلس�ان�ة – الفر�س�ة – الروس�ة – اإل�طال�ة – الع���ة – الفارس�ة � اإلنجل��

�استخدام الجهاز  لغة  تغي��  �مكنك   ، اللغة  تب��ب  عالمة  تحد�د  عند  الجهاز  لغة   لتغي�� 
� األ�� / األ�من ع� لوحة المفاتيح. (مع �ل نقرة تتغ�� لغة الجهاز ع� الفور (.المفتاح��

اللغة
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� هذە الصفحة ، �مكن للمستخدم رؤ�ة المعلومات ال�املة للجهاز. (ال �مكن تغي�� ق�م هذە
�� 

الصفحة)ء

�عد االنتهاء من اإلعدادات ، �مكنك العودة إ� القائمة الرئ�س�ة �النقر فوق الزر رج�ع

المعلومات



� ال 2030 من جيو جراند مع 5 أنظمة �حث مختلفة مدرجة أدناە � جهاز جولد ل�جند  ��
�أ��

ء1. نظام �ع�د المدىء
ء2. الوضع الحر
�
ء3. النظام األيو��

ء4. نظام �ايون�ك
ء5. العمق الذ��

� ى الشاشة أدناە. �مكنك تغي�� عن� النظام �استخدام ازرار االسهم �م��  �عد �شغ�ل الجهاز س��
/ �سار

ث
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ة ال
ظم
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� الب�ئة المح�طة
� جهاز جولد ل�جند  �ال�حث عن ال�نوز ��

 �قوم النظام �ع�د المدى ��
� الجهاز. تم تصم�م جهاز

�� �  عن ط��ق تول�د ترددات السل��ة و�رسالها ع�� الهوائي��

أهداف إ�  الجهاز  يولدها   � ال�� الراديو  ترددات  تصل  عندما  أنه  �ط��قة  ل�جند   جولد 

�
و�� � الدوران نحو الهدف حول المق�ض اإلل���

محتملة ، فإنه ي�دأ ��

القائمة من  المدى  �ع�د  نظام   حدد 

 الرئ�س�ة واضغط ع�  او�� للدخول إ�
.النظام

، ال�شغ�ل  إ� نظام  الدخول   من خالل 

� تتضمن  �مكنك رؤ�ة الشاشة أدناە ال��
ض�ط عل�ك  �جب  النظام.   إعدادات 
منطقة ع�  بناًء  اإلعدادات   جميع 

ن��جة ع�  للحصول  والهدف   ال�حث 
مسح أفضل

هذە �استخدام  عمق  وأق�  القصوى  والمسافة  الهدف  ون�ع  �ة  ال�� ن�ع   � تعي��  �مكنك 
� عالمات التب��ب اإلعدادات. استخدم األسهم ألع� / ألسفل للت�د�ل ب��

� الفقرات التال�ة
 تفاص�ل اإلعدادات المذكورة أعالە ستوضح ��

 نظام �ع�د المدى
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�ة ن�ع ال��

�ة � األ�من واأل�� ع� لوحة المفاتيح لتغي�� ن�ع ال�� استخدم المفتاح��

 �جب ع� المستخدم تحد�د ن�ع ت��ة المنطقة المطل��ة من هذا القسم , جهاز جولد ل�جند
�ة �� �التا�� �ة. انواع ال�� � 7 أنواع مختلفة من ال��

مصمم للعمل ��

 صخ��ة عاد�ة منخفضة عال�ة التمعدن

رط�ة حج��ة رمل�ة
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� المنطقة المح�طة
� هذا القسم ، �جب ع� المستخدم تحد�د ن�ع الهدف الذي ي�حث عنه ��

�� 

� المتعقب فقط ع� هذا الهدف و�جراء عمل�ة ال�حث.  ,  يؤدي تحد�د الهدف الصحيح إ� ترك��
ا من األهداف. هذە األهداف �� ا مختلف� تم تصم�م جهاز جولد ل�جند لل�حث عن 11 نوع�

 ن�ع الهدف

 ذهب خام احجار ك��مة الماس نحاس فراغات برونز

فضة �الت�نوم حد�د عروق الذهب كنوز الذهب

� األ�من واأل�� ع� لوحة المفاتيح لتغي�� ن�ع الهدف استخدم المفتاح��
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ة ستمكن �  يتمتع جهاز جولد ل�جند  �قدرة ت�بع تصل إ� 3000 م�� من موقع الجهاز ، وهذە الم��
.المستخدم من ال�حث عن جميع األهداف الممكنة ضمن هذا النطاق
� األ�من واأل�� ع� لوحة المفاتيح لتغي�� المسافة استخدم المفتاح��

المسافة

� األ�� ة ط��لة ع� المفتاح��  مالحضة: من خالل الضغط لف��

/ األ�من ، س�تغ�� الق�م �ش�ل أ�ع
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ة ستمكن �  لجهاز جولد ل�جند القدرة ع� الت�بع ح�� عمق 40 م�� تحت األرض ، وهذە الم��
المستخدم من ال�حث عن جميع األهداف الممكنة لهذا العمق

� األ�من واأل�� ع� لوحة المفاتيح لتغي�� العمق استخدم المفتاح��

العمق

� األ�� ة ط��لة ع� المفتاح��  مالحضة: من خالل الضغط لف��

/ األ�من ، س�تغ�� الق�م �ش�ل أ�ع
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� هذە
�� ال�حث.  إ� قسم  لالنتقال  اسفل  مفتاح  استخدم   ، المطل��ة  اإلعدادات  تحد�د   �عد 

استخدام �مكنك   ، األمر  لزم  (إذا  إجراؤها.  تم   � ال�� اإلعدادات  جميع  رؤ�ة  �مكنك   الصفحة 
المفتاح أعالە للعودة إ� األقسام السا�قة وتغي�� اإلعدادات.).ء

� س�تم وصفها � صفحة ال�حث ، �الضغط ع� مفتاح او�� ، س�تم عرض صفحة ال�حث ، وال��
�� 

ا .الحق�

ال�حث
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.�عد االنتهاء من اإلعدادات األول�ة ، ستدخل إ� شاشة ال�حث

مع المؤ��  اتجاە  إعادة ض�ط  إ�  الحاجة  حالة   �
��  مالحظة: 

 اتجاە الجهاز ، اضغط ع� زر ال�دء وانتظر 5 ثواٍن ح�� تكتمل
عمل�ة إعادة الض�ط

زر ال�دء
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.�عد االنتهاء من اإلعدادات األول�ة ، ستدخل إ� شاشة ال�حث

وصف الشاشة
 مؤ�� التوازن: يوضح هذا المؤ�� توازن الجهاز �ال�س�ة إ� اتجاە االفق. للحصول ع� ن��جة

اء أفضل عند ال�حث ، �جب وضع هذا المؤ�� ع� العالمة الخ��
� دائرة

دد �حركة الرسوم المتحركة ��  شاشئة ال�حث: تعرض هذە الصفحة عمل�ة ال�حث عن ال��

اء خ��

� هذا الم��ــع
� إعدادات النظام ��

الهدف المحدد: س�تم عرض ن�ع الهدف المحدد ��

مؤ�� التوازن
شاشة ال�حث

الهدف المحدد



�مقدمة لنظام ال�حث �ع�د المدى ، ي�حث هذا النظام عن أهداف �ختارها المستخدم
� ت��د ال�حث فيها واحتفظ �الجهاز  �عد تحد�د اإلعدادات الصح�حة ، انتقل إ� المنطقة ال��

ا دون إمالة (�مكن للمستخدم معايرة التوازن �استخدام مؤ�� التوازن ع� الشاشة)ء أفق��
�ــــح قل�ً� ا ، فحاول أن �س�� � (ع� س��ل المثال إذا كنت متع�� ك��  نؤكد أن هذا يتطلب ال�ث�� من ال��

� الق�ام �ذلك للحصول ع� ن��جة أفضل وأ��� دقة).ء
ثم استمر ��

� منطقة ال�حث
اء ، ثم ا�دأ �التحرك ب�طء ��  تأ�د من أن مؤ�� توازن الجهاز ع� العالمة الخ��

ت�ب التا�� حسب ال��

� الخط المرسوم �الش�ل التا�� ،
 �جب أن يتقدم المستخدم وفق ش�ل متع�ج �ما هو موضح ��

� حالة وجود هدف
.(من الشمال إ� الجنوب ، مت�عا اتجاە دوران الجهاز (��

� هذا الن�ع من ال�حث �جب أن يتحرك المستخدم حسب المسار المذكور ، ونالحظ أن اتجاە
�� 

ض ، وهذە النقطة كز حسب نقطة معينة مع م��د من التقدم نحو الهدف المف��  دوران الجهاز ي��

 �� موقع الهدف المدفون

ZIGZAG وفق مسار متع�ج
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من أعالە  المذكورة  العمل�ة  المستخدم  �كرر  أن  �فضل   ، للهدف  الدقيق  الموقع  من   للتأ�د 
� تم العثور � تم تحد�دها ألول مرة. إذا تم تأ��د النقطة ال��  اتجاهات مختلفة نحو النقطة ال��

ض للهدف المحتمل (X).عليها ، فإن هذە النقطة         �� موقع مف��



� الفقرة السا�قة والتأ�د من وجود الهدف ، أي أن الهدف
 �عد إ�جاد النقطة المذكورة       ��

� واإلشارات ل�ست خاطئة ، ف�جب ع� المستخدم التحرك من النقطة      �ضعة أمتار
 حق���

 �اتجاە شماً� وحدد نقطة جد�دة      ثم تقدم �اتجاە جنوب النقطة     وفقا� للجانب األ�من
� الصورة أدناە

.واأل�� للنقطة      ، �ما هو موضح ��

ث
�ح

- ال
ى 

مد
د ال

ع�
م �

ظا
ن

28

Point A

Point B Point C

(X)

Point A

Point B Point C

(X)

V وفق مسار ع� ش�ل حرف .2

(X)
(X)

(A)(A)
(X)
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A1

B1 C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

X

� حالة وجود
� حركة االنتقال من النقطة       إ� النقطة       ، �دور الجهاز �اتجاە النقطة       ��

�� 

.الهدف أو إشارات من الهدف
ا نحو � حالة دوران الجهاز حول محورە متجه�

 عند االنتقال من النقطة       إ� النقطة      ، ��

� أن هذە النقطة �� الموقع المؤكد للهدف .النقطة       ، فهذا �ع��

المذكورة العمل�ة  تكرار  �جب   ،  للتأ�د 
� جان�� ع�   � مختلف��  � اتجاه��  �

��  أعالە 
ا لخطوط معينة  النقطة      والتقدم وفق�

� الش�ل التا��
مرسومة ��

(X) (B) (A) 

(B)  (A) 
(X)

 (A) 
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دد الحر ال��
� الب�ئة المح�طة

� جهاز جولد ل�جند �ال�حث عن ال�نوز ��
�قوم نظام الوضع الحر ��

� الجهاز . تم تصم�م جهاز جولد ل�جند 
�� �  عن ط��ق تول�د ترددات راديو و�رسالها ع�� الهوائي��

�
� يولدها الجهاز إ� أهداف محتملة ، فإنه ي�دأ ��  �ط��قة أنه عندما تصل ترددات الراديو ال��

�
و�� الدوران نحو الهدف حول المق�ض اإلل���

 حدد نظام الوضع الحر من القائمة الرئ�س�ة واضغط ع� او�� للدخول إ� النظام. من خالل

 الدخول إ� النظام ، �مكنك رؤ�ة شاشة تتضمن إعدادات النظام. �جب عل�ك ض�ط جميع
اإلعدادات بناًء ع� منطقة الفحص والهدف للحصول ع� ن��جة مسح أفضل
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عرض إعدادات الوضع الحر

عرض شاشة الوضع الحر

دد وال�� �ة  ال�� ن�ع  ض�ط   �مكنك 
وأق� عمق مسافة  وأق�   المخصص 

.�استخدام هذە اإلعدادات
 استخدم األسهم ألع� / ألسفل للت�د�ل

� عالمات التب��ب ب��

 إعدادات وط��قة العمل مع هذا النظام
المدى. �ع�د  نظام  �ع�د  حد  إ�   �ش�ه 
� هذا النظام

 االختالف الوح�د هو أنه ��
دد الذي  �جب ع� المستخدم تغي�� ال��
�دً�  ، الهدف  لن�ع  ا  وفق� الجهاز   ي�تجه 

من اخت�ار ن�ع الهدف
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 نظام العمق الذ��

األهداف عمق  معرفة  �انت   ، اآلن  ح��  المعادن  عن  ال�شف  أجهزة  اع  اخ��  منذ 

� يواجهونها ق�ل أو أثناء � �جدها صائدو ال�نوز والمنقبون إحدى المش�الت ال��  تحت األرض ال��
.االستكشاف

ة ط��لة من ال�حث و�استخدام خوارزم�ات عال�ة الذ�اء ، من كة جيو جراند، �عد ف��  تمكنت ��
� جهاز جولد ل�جند. هذا النظام ، المس� العمق الذ�� ، قادر ع�

 برمجة و�شغ�ل نظام جد�د ��
ة � للهدف المدفون �دقة كب�� حساب العمق التق����

خالل من  ال�حث  من  االنتهاء   �عد 
والوضع المدى  (�ع�د  السا�قة   األنظمة 
الهدف. فوق  نقطة  تحد�د  يتم   ،  الحر) 
 �ستخدم هذا النظام لتقدير عمق الهدف

.تحت النقطة المحددة
 الستخدام هذا النظام ، قف ع� النقطة

� الق�ام �الخطوات التال�ة
وا�دأ ��
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 ك�ف�ة االستخدام
.أوً� ، حدد نظام العمق الذ�� من القائمة الرئ�س�ة للدخول إ� صفحة هذا النظام

أوً� ى  س��  ، النظام  تحد�د  خالل   من 

النقطة عند  الوقوف  منك  تطلب   رسالة 

او  " "او�� الزر  فوق  والنقر   المرك��ة 
ل�دء ال�دء,  زر  ع��  استمرار  مع   اضغط 

االتجاە األول

 مالحظة: إذا لم �كن الحساس الذ��

عرض فس�تم   ، الجهاز  ع�   مرك�ا 

ع� الحساس   �
�� خطأ   رسالة 

 ً.الشاشة
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Iالمذكورة العمل�ة  أج��ت  قد   إذا كنت 
عرض فس�تم   ، صحيح  �ش�ل   أعالە 
� س�ش�� إ� التال�ة ، وال��  شاشة الش�ل 

حركتك لألمام �سهم أحمر وامض
زر ع�  الضغط  المستخدم  ع�   �جب 
�اتجاە خطوة  مع �ل  واحدة  مرة   ال�دء 
 الشمال ومتا�عة هذە العمل�ة ح�� �دور
ا أ��� من 70 درجة ا أو �مين� .الجهاز �سار�

ع� رسالة  ستظهر   ، الجهاز  تدو�ر  أثناء  أنه   الحظ 

الوسط نقطة  إ�  العودة  منك  تطلب   الشاشة 
والضغط ع� زر ال�دء مرة أخرى ل�دء االتجاە التا��

ثم األول  لالتجاە  أفضل  ن��جة  ع�  للحصول  الشما��  الجانب   �
�� الجهاز  إ�قاء  األفضل   من 

� االتجاە الشما��
.الضغط ع� زر ال�دء إلجراء عمل�ة المعايرة ��
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� أو ال�سار أ��� من  كرر هذا االمر �ما �ان من ق�ل وانتظر ح�� �دور الجهاز مرة أخرى إ� ال�م��

70 درجة

العمل بتكرار  قم   ، االتجاە  هذا  من  االنتهاء   �عد 
� لعرض الرسالة التال�ة � والغر�� � الجنو��  �االتجاه��

ا ع� الشاشة � أخ��

ق والتحرك  الحظ أنه عل�ك هذە المرة الوقوف ع� النقطة المرك��ة وتأخذ الجهاز إ� اتجاە ال��

�
�� � االتجاە ال��

��.

Press on OK to calculate 

target depth status
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� حساب عمق
�� الجهاز  ، س��دأ  "ا�دأ"  الزر  االستمرار ع�  أو اضغط مع  او��   �الضغط ع� 

� الصورة
� للهدف ، �ما هو موضح ��  الهدف المدفون و�عد �ضع ثوان يتم عرض العمق التق����

التال�ة

و�تم  � تق���� المحسوب  العمق   مالحظة: 

عرضه بهامش تفاوت +/- 30 سم
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�
النظام االيو��

ا لتقن�ة � وفق�
اع أجهزة ال�شف عن المعادن ح�� اآلن ، تم تط��ر نظام ال�حث األيو��  منذ اخ��

ا عن � ا كب�� � أجهزة ال�شف عن المعادن ، وتمثل تطور�
ا ، و�� األو� من نوعها ��  جد�دة تمام�

أدق �ا��شاف  الجد�دة  التقن�ة  �سمح  ح�ث  ق�ل  من  ا  موجود� الذي �ان  التقل�دي   النظام 
 للحقول األيون�ة الناتجة عن األهداف المعدن�ة المدفونة تحت األرض �ما �ضمن دقة استق�ال
لضمان الشاشة  ع�  اإلشارة  إعدادات  �عض   �

�� التح�م  إم�ان�ة  مع   ، ومعالجتها   اإلشارات 
الحصول ع� نتائج دق�قة



 ك�ف�ة االستخدام
� من القائمة الرئ�س�ة للدخول إ� هذا النظام

حدد نظام ال�حث األيو��
� للتقدم ح�ث ُ�ظهر الجزء العلوي قوة إشارة الهدف ب�نما �ط��  تحتوي هذە الصفحة ع� ��

ُ�ظهر الجزء السف�� قوة إشارة الفراغات

�جب  ،  �
االيو�� النظام  إ� صفحة  الدخول  �عد   لل�دء 

منطقة خارج  ال�دء  زر  ع�  الضغط  المستخدم   ع� 

المستخدم ي��د  الذي  المعا�س  االتجاە   �
��  ال�حث 

 ال�حث ف�ه  لمعايرة الحساس. ثم حرك الجهاز ب�طء
قل�ً� الجهاز  امالة  ، مع  ال�عة  بنفس   ألع� وألسفل 

�اتجاە األرض

�� و�
ألي

ا
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�ط تقدم الهدف ع� الشاشة ال�س�ة المئ��ة � حالة وجود إشارة ق���ة الهدف ، س�عرض ��
�� 

لإلشارة الملتقطة

�ط تقدم التج��ف � حالة وجود إشارة تج��ف او فراغ ق���ة ، س�عرض ��
� حالة غ�� ذلك ، ��

 و��

ع� الشاشة ال�س�ة المئ��ة لإلشارة الملتقطة

 للتأ�د من صحة اإلشارة ، نقوم ب�عادة الض�ط �الضغط ع� زر ال�دء مع االستمرار مرة واحدة
� المرة األو� ، تتكرر هذە الخطوة

� اتجاە مختلف عن الذي تم التقاط اإلشارة منه ��
 ، ول�ن ��

ا � أن اإلشارة صح�حة تمام� أ��� من مرة ، إذا استمرت اإلشارة �الظهور ، فهذا �ع��

�� و�
ألي

ا

39

مؤ�� �س�ة الهدف

مؤ�� �س�ة الفراقات



� من ح�ث ط��قة العمل. ومع ذلك ، فإن
 �ش�ه نظام ال�حث هذا نظام ال�حث األيو��

. ع� س��ل � � مع��
ون�ة من جسم معد�� اإلل��� اإلشارات  التقاط  يتم   ، هنا  أنه   االختالف هو 

لألجسام مشابهة  ون�ة  ال��� إشارات  التقاط  نحو  ال�حث  توج�ه  يتم   ، الذهب  من   ،  المثال 
.المعدن�ة المدفونة تحت األرض داخل المنطقة المح�طة

� نظام �ايون�ك  يتم
ا وحرا ، ول�ن �� � �كون ال�حث عشوائ��

� نظام ال�حث األيو��
� أنه ��  وهذا �ع��

ا ا إلشارات محددة مس�ق� � ، أي وفق� ا لن�ع هدف مع�� .توج�ه ال�حث وفق�

ك
ون�

�اي
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نظام البيون�ك



Start Bu�on

 ك�ف�ة االستخدام
الن�ع من   �

المعد�� الهدف  إ�  الذ��  الحساس  رأس  بتوج�ه   قم 

 المستهدف للنموذج الذي ت��د ال�حث عنه ، ثم اضغط ع� زر
� ن�ع الهدف وكرر العمل�ة مرة أخرى � الجهاز ، لتعي��

ال�دا�ة ��

� المراد ال�حث عنه
ا ع� الهدف المعد��  �مكن للمستخدم معرفة ف�ما اذا �ان اتجاە الجهاز مؤ��

� التقاط إشارات ن�ع الهدف المطل��ة �دقة
ر. س�ساعد هذا �� � �استخدام ضوء الل��

�
� هذا النظام ، لذلك ��

�� �  مالحظة: ال يوجد إعادة تعي��

ال�دء ، س�كون الحقل  أي نقطة نضغط فيها ع� زر 
الجد�د الذي س�تم التطابق ف�ه

ك
ون�

�اي
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� هذا النظام ب��ات ولون
 س�ظهر المؤ�� ��

تأس�سها تم  إشارة  وجود  حالة   �
��  أحمر 

مع امن  � �ال��  ، الملتقطة  �اإلشارة   ش�يهة 

� �ش�� إ� الهدف
.ت�ب�ه صو��

� حالة ظهور اإلشارة ، �مكن تأ��دها من
�� 

األول  �
المعد�� الهدف  إ�  العودة   خالل 

وتكرار العمل�ة مرة أخرى

بتح��ك نقوم  النظام  هذا   �استخدام 
جميع  �

�� البيون�ك  نظام    وحدة 

إشارة � حالة وجود 
��  ، ب�طء   االتجاهات 

المؤ�� ع�  ستظهر  .ق���ة 

�  عادًة عندما ال تكون هناك إشارة مثل ال��

دائرة ستظهر   ، ق�ل  من  التقاطها   تم 
الشاشة ع�  اء  خ��  متحركة 

ك
ون�

�اي
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نظام بيون�ك - عمل�ة ال�حث

� حالة التقاط هدف
نظام بيون�ك – المؤ�� ��
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المواصفات الفن�ة
CPU

 Type ARM 

Frequency 72 MHz 
   

Memory  Type SD 

Capacity 2 GB 
   

Screen

 Type TFT LCD HMI 
Size 3.5 INCH 

Resolu�on 480 X 320 

Color 64 K 65536 

Back Light LED 
   

Sound

 Output Speaker + Headset 
Jack Type 3.5 mm 

Internal Speaker 3W 
   

Charger
 Input 100 – 220 V 50 / 60 Hz 

Output 5V - 2.5 A 
   

Ba�ery

 Type Lithium Ion 

Input 5V - 2.5 A 

Capacity 9600 mA 

Removable Ba�ery No 
   

Other

 Flash LED 5mm 

LAZER 650nm /5mw 

Vibra�on Yes 
   

Temperature  Opera�ng Temp 0 – 40 C 
   

Package
 Dimension  400 mm X 300 mm X 160 mm 

Weight 3200 g 



 ال �جوز تفك�ك الجهاز أو إصالحه إال بواسطة جيو جراند أو مرا�ز الخدمة المعتمدة التا�عة لها. يؤدي

 التفك�ك / ال�سلل غ�� الم�ح �ه للمكونات الداخل�ة لوحدة التح�م الرئ�س�ة أو الوحدات األخرى ألي
س�ب من األس�اب إ� إلغاء الضمان

ات ط��لة (درجة حرارة � درجات حرارة شد�دة االنخفاض أو عال�ة لف��
 ال تقم بتخ��ن الجهاز ومكوناته ��

درجة  140 إ�  فهرنها�ت  درجة   -4  / مئ��ة  درجة   60 إ�  مئ��ة  درجة   -20  �� المفضلة   التخ��ن 
فهرنها�ت)ء

ال تقم بتجميع الجهاز و�شغ�له ق�ل قراءة دل�ل المستخدم
ال �ستخدم شواحن متنوعة واستخدم أجهزة الشحن األصل�ة فقط

�
 حما�ة الوحدة الرئ�س�ة للجهاز من الصدمات أثناء االستخدام العادي. للنقل ، ضع ال�اشف �عنا�ة ��

ال�رتون األص�� وقم بتأمينه �استخدام عبوة مقاومة للصدمات
ا)ء ا من الجهاز (ع� مسافة أقل من 10 أمتار او 30 قدم� ا ق���� ا كهرومغناط�س�� ا آخر أو جهاز� ك �اشف� ال ت��

ال تمسك أي أجسام معدن�ة أثناء استخدام الجهاز
� الماء. ال تعرض الجهاز لب�ئات شد�دة الرط��ة

ال تغمر الجهاز أو ملحقاته ��
أو داخل الموجودة عل�ك  المعادن  الجهاز  . قد �ك�شف  � الم�� أثناء  ا عن حذائك  �ع�د� �الجهاز   احتفظ 

.حذائك �أهداف

� الداخل ح�ث يوجد العد�د
� الداخل. قد �ع�� الجهاز إشارات الهدف �استمرار ��

 ال �ستخدم الجهاز ��

� الحقول المفتوحة
� الهواء الطلق ، ��

من المعادن. استخدم الجهاز ��

تحذيرات

ت
يرا

حذ
ت
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كة جيو جراند جهاز جولد ل�جند                       من صنع ��
�ائ�ة لإلنتاج  � � مجموعة إنتاج ق�اس األرض الجيو-ف��

ا ��  تم تصم�م هذا الجهاز و�رمجته و�نتاجه ح���
� هذا الجهاز �� ح��ة

� وص�ادي ال�نوز. جميع االبت�ارات وخوارزم�ات الحساب المتوفرة ��
�ا�� �  الجيو-ف��

كة جيو جراند � من ��
كة وأي �سخ أو تقل�د لهذە التقن�ات يتطلب الحصول ع� ترخ�ص قانو�� �ةلهذە ال��

ل�
لم

ق ا
قو

ح
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Address:

Gerhard-Hauptmann-Platz
65 20095 Hamburg/ Germany

Phone1 : +49 15215332546
Phone2 : +49 15215332546
Fax : +49 15215332577
Email : info@geo-ground.com
Email : sales@geo-ground.com

حقوق المل��ة
GL-2030
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www.geo-ground.com

Made in Germany

GL-2030




