
دليل املستخدم السريع

تشغيل اجلهاز

ــية  ادر مفتاح احلساس
ــى  االقص ــد  احل ــى  ال
ــة  املوازان ــاح  مفت و 
االرضية الى الوسط. 

اذا مت الكشف عن اشارة خاطئة يجب خفض درجة احلساسية 
حتى تزول هذه االشارات ثم مواصلة عملية البحث. 

ــية فى عمق اجلهاز لذلك يجب خفض درجة  تتحكم احلساس
احلساسية تدريجيا لتحديد املستوى املطلوب بحيث ال يحدث  

تشويش ثم االستمرار فى عملية البحث.

ــم  ــافة 5 س يجب رفع قرص البحث مس
ــطح االرض ثم حتريكه الى اليمني  فوق س

واليسار.

ــغيل مفتاح البحث  تش
ــني جميع  على منط تعي

املعادن.

ــوف تطفى  ــد  20 ثانية س بع
ــى  عل ــودة  املوج ــح  املصابي
ــدر اجلهاز  ــض بعدها يص املقب
نعمة تشير الى ان اجلهاز جاهز 

لالستخدام.

عندما يتم الكشف عن هدف يصدر اجلهاز نغمة صوتية لتحديد نقطة مركز الهدف يجب املرور فوق الهدف بحركة قصيرة وسريعة حول الهدف.

بعد ضبط املوازنة االرضية واحلساسية 
ــع قرص البحث  ــدا عملية البحث برف تب
ــطح االرض مع  ــافة ٥ سم فوق س مس
حركة خفيفة الى اليسار واليمن موازية 

لسطح االرض.

ــداف الصغيرة االكثر  ــب فقدان االه لتجن
عمقا يجب حتريك قرص البحث من اليمني 
ــار الى اليمني فوق  ــار ومن اليس الى اليس
ــدث بعض التداخالت  منطقة البحث , حت

فى اثناء احلركة الى االمام.
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ضبط احلساسية

البحث والكشف عن املعادن3

3) املنطقة الصحيحة : يستخدم للقضاء على تاثير مكونات التربة املعدنية واال معدنية , اذا كنت على هذه االرض يصدر اجلهاز ضجيج  عندما يكون ضبط املوازنة االرضية 
على نقطة الوسط ,  ادر مفتاح توازن االرض الى اليمني بزيادة منخفضة جدا للقضاء على الضوضاء.

من اهم االشياء التى يجب مراعتها وضع  املوازنة االرضيية على املستوى الصحيح ,  يفقد اجلهاز عمق املعادن الغير حديدية ماعدا الذهب , عند وضع املوازنة االرضية على احلد 
االقصى يقوم اجلهاز بتحديد معدن احلديد والذهب والميكنه حتديد املعادن الغير حديدية.  

يحتوى جهاز قولدن سنس على ثالثة مستويات  لضبط املوازنة االرضية.

1) املستوى املتوسط : مينح القدرة على الكشف االكثر مثالية على انواع التربة اخملتلفة دون فقدان العمق.

2) املناطق التى مت البحث فيها من قبل : يعتمد على قدرة الكشف العالية الدقة . قد حتدث اشارات خاطئة 
عند تغير التربة من خالل الثقوب واحلفر اثناء عملية البحث . لذلك اذا قمت بتغير اعدادات املوازنة االرضية فى 

هذه املنطقة عليك ان تاخذ هذا العامل فى االعتبار.

GROUND BALANCE

2) املناطق التى متت فيها
عملية البحث من قبل 

3) املناطق لم يتم فيها
البحث من قبل

1) الضبط االمثل
املستوى االوسط

املوازنة االرضية



التركيب
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 1)  صندوق النظام
 2)  مقبض التحكم

 3)  قرص البحث
 4)  غطاء قرص البحث

 5)  عمود إطالة زراع التحكم 
 6)  حقيبة حمل صندوق  النظام 

 7)  البطارية
 8)  الشاحن 110/220 فولت

 9)  وصلة توصيل النظام
10) مسمار  ربط القرص اللولبى

11) مسمار التثيبت اللولبى
12) حلقات الثبيت الدائرية

13) سماعة الراس

قم بوضع حلقات التثبيت اللولبية داخل 
الفتحات على كال اجلانبني فى نهاية العمود .

ادخل مسمار تثبيت القرص من خالل الفتحة 
باستخدام  باحكام  بربطه  قم  ثم  املوجودة 

الرابط اللولبى.
قرص  نهاية   على  الكابل  رابط  بتوصيل  قم 
البحث اسفل املقبض مع احكام الربط جيدا.

ادخل العمود فى التجويف املوجد حتت املقبض 
يجب  التامني  ادارة   قبل   , التأمني  اغلق  ثم 
الضغط على العمود مرة اخرى والتأكد من انه 

فى مكانه الصحيح ثم ربطه جيدا. 

لضبط ارتفاع اجلهاز قم بفك التامني 
املوجود حول العمود, بعد ضبط الطول 

يحب اعادة ربطه جيدا.

قم بوضع النظام والبطارية فى 
احلقيبة اخملصصة لهما.

ادرج كابل البطارية فى املكان اخملصص له ثم قم 
بتوصيل مقبس البطارية حتت صندوق النظام ثم 

قم بربطه جيدا.

قم بتوصيل الطرف االخر فى صندوق النظام ثم 
توصيل مقبس الكابل فى القرص حتت صندوق 

النظام ثم قم  بربطه جيدا. 

ميكنك تعليق صندوق النظام حول 
العنق باستخدام رابط العنق او ربطه 

حول احلزام كما موضح فى الصورة.
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ادرج الوصلة فى املكان اخملصص لها فى 
صندوق النظام املوجود على املقبض ثم  

قم بربطها جيدا. 

استخدام غطاء قرص البحث اختيارى النه 
يقوم بحماية القرص من اخلدوش , اذا كنت 

ترغب فى استخدام الغطاء يجب ازالة االوراق 
الواقية داخل الغطاء ثم اضغط عليها بشدة 
حتى تلتصق ببعضها البعض مرة واحد, حتى 

ال يتم خلع العطاء.

يجب ادخال الكابل داخل زراع البحث ال تقوم 
بتمديد العمود قبل هذه اخلطوة اسحب 

الكابل من الناحية االخرى للزراع.


