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الت�سغيل ال�سريع
ا�ضبط مفاتيح اللوحة الأمامية على الأو�ضاع الآتية:
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الخلفية ثم اتركه )�ضفحة 25(.

اأدر مفتاح الحد الفا�ضل )�ضفحة 34( في اتجاه حركة عقارب ال�ضاعة 

حتى ت�ضمع �ضوت طنين �ضادر من �ضماعات الراأ�س.

ارفع الملف عن الأر�س وا�ضغط زر الموالفة الأوتوماتيكية 

[Auto tune] )�ضفحة 33( لخف�س الت�ضوي�س الكهربائي. ت�ضتغرق 
عملية الموالفة 60 ثانية تقريبا. ل تقم بتحريك الملف اأو تقريب 

عنا�ضر معدنية منه اأثناء عملية الموالفة.

اأثناء خف�س ورفع الملف عن الأر�س لم�ضافة 25 مم اإلى 100 مم 

 )1 بو�ضة و 4 بو�ضة( ا�ضبط مفتاح الموازنة الأر�ضية

 [Ground Balance] على و�ضع التتبع [Tracking] )�ضفحة 40(.
من المفتر�س اأن تتال�ضى اأي تغييرات في الحد الفا�ضل في غ�ضون 

3-5 ثواني. 

ا�ضبط الحد الفا�ضل )�ضفحة 34( على م�ضتوى خافت جدا على اأن 

يكون م�ضموعا. من المفتر�س اأن ين�ضبط ب�ضال�ضة اإل من بع�س 

التاأرجحات الطفيفة.

اأنت الآن جاهز لبدء البحث!
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ي�شتمتع كثير من الأ�شخ��ص حول الع�لم ب�أن�شطة البحث عن 

الذهب الممتعة والمجزية في نف�ص الوقت. وب�إمك�نك اأن ت�شبح 

واحدا من الكثيرين الذين يكت�شفون الذهب والمع�دن النفي�شة 

.GPX-4500 من خالل تعرفك على جه�ز

يعد جه�ز GPX-4500 من �شركة م�ينالب Minelab من اأكثر 

ك��شف�ت الذهب تطوراً. فهو عب�رة عن جه�ز ف�ئق الدقة مزود 

بتقنية ال�شت�شع�ر متعدد الدورات (MPS) وتقنية الڤلطية 

المزدوجة (DVT) وتقنية مواءمة المواقيت الإلكترونية الذكية 

(SETA)، واأحدث الأجزاء التن�ظرية م�شحوبة بمع�لجة رقمية 
متقدمة. 

يقوم جه�ز GPX-4500 ب�لك�شف عن الذهب في جميع اأنواع 

التربة، وخ��شة في التربة الغنية ب�لمع�دن، بفع�لية تفوق م� 

�شبقه من طرازات الك��شف�ت. 

تم اإعداد هذا الدليل لم�ش�عدة المنقبين المبتدئين والمحترفين 

على حد �شواء في الح�شول على الأداء الأمثل من جه�ز 

.GPX-4500

خال�ص تمنيات �شركة ماينالب Minelab بالتوفيق في 

بحثك عن الذهب والمعادن النفي�شة!

تهانينا على �شرائك لجهاز 

GPX-4500 من �شركة 
Minelab ماينالب



فهر�س المحتويات2

ظهر الغالف الت�شغيل ال�شريع 

4  GPX-4500 التعريف بجه�ز

6 ق�ئمة الأجزاء 

8 التجميع 

16 �شبط ك��شف المع�دن للك�شف المريح 

18 تغيير البط�رية 

20 ح�لت لمبة LED للبط�رية 

21 العن�ية ب�لبط�رية 

22 مب�دئ الك�شف عن المع�دن 

23 اأ�شوات الك��شف 

24 لوحة التحكم الأم�مية 

25 لوحة التحكم الخلفية 

26 ت�شغيل الك��شف 

27  LCD بنية ق�ئمة �ش��شة العر�ص

28 نمط البحث 

32 الموالفة/خف�ص الت�شوي�ص الكهرب�ئي 

33 الموالفة الأوتوم�تيكية 

34 الحد الف��شل/�شبط م�شتوى الخلفية ال�شوتية 

 التربة/المواقيت/تح�شين اأداء الك��شف لالأنواع المختلفة 

36
من التربة والأهداف 

38 الموازنة الأر�شية/خف�ص ال�شجيج الأر�شي 

40  [Tracking] طريقة الموازنة الأر�شية لنمط التتبع

42  [Fixed] طريقة الموازنة الأر�شية للنمط الث�بت

/ [Coil/Rx] الملف/الح�ش��شية 

44
 (Rx) تغيير حقول الإر�ش�ل وال�شتقب�ل

46 ا�شتع�دة اأو�ش�ع �شبط الم�شنع 

48 اأو�ش�ع �شبط الم�شنع 

50  [Function Select] اختي�ر الوظ�ئف

51 ال�شبط 

52 الدخول للوظ�ئف 

53 الدخول لأو�ش�ع ال�شبط 
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54  LCD ال�شوء الخلفي ل�ش��شة العر�ص

55 البط�رية/عر�ص جهد البط�رية 

56 حد �شدة ال�شوت/�شبط �شدة ال�شوت الق�شوى لجميع الأ�شوات 

58  [Ground Balance] نوع الموازنة الأر�شية

60  [Specific] طريقة الموازنة الأر�شية للو�شع الخ��ص

61  [Soil/Timings] التربة/المواقيت/[Special] خ��ص

/[Manual Tune] الموالفة اليدوية 

63
خف�ص الت�شوي�ص الكهرب�ئي 

64 التبديل بين البحث 

66 الحركة [Motion]/�شبط �شرعة الم�شح 

67 ح�ش��شية ال�شتقب�ل  [Rx Gain]/�شبط ح�ش��شية ك��شف المع�دن 

68 نمط ال�شوت/تغيير ال�شتج�بة ال�شوتية لإ�ش�رات الهدف 

69 نغمة ال�شوت/�شبط تت�بع نغمة الحد الف��شل 

70 المثبت [Stabilizer]/�شبط ثب�ت الحد الف��شل 

72 ذروة الإ�ش�رة [Signal Peak]/�شبط تغير �شوت  اإ�ش�رات الهدف 

73  [Target Volume] شدة �شوت الهدف�

74 ال�شتج�بة [Response]/عك�ص الطبقة ال�شوتية لإ�ش�رة الهدف 

76 �شرعة التتبع [Tracking]/مواكبة التغير في طبيعة الأر�ص 

78  [Iron Reject] ا�شتبع�د الحديد

80 ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject]/ا�شتبع�د الأهداف الحديدية 

82 ا�شم البحث المخ�ش�ص 

84 التحديد الدقيق [Pinpointing]/تحديد موقع الهدف 

86 ا�شتخراج الهدف 

88 ن�ش�ئح الك�شف عن المع�دن 

90 الملف�ت الكهرب�ئية الرئي�شية 

92 اختي�ر الملف المن��شب للعمل 

94 تحري الختاللت واإ�شالحه� 

95 م�شرد الم�شطلح�ت 

98 العن�ية ب�لك��شف 

99 الموا�شف�ت الفنية 

100 تف�شيالت الم�شتخدم 

102 مالحظ�ت الم�شتخدم 

103 ال�شم�ن 

104 ا�شتم�رة الخدمة والإ�شالح 

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP



التعريف بجهاز 4

GPX-4500

 (DVT) تقنية الڤلطية المزدوجة GPX-4500 ي�شتخدم جه�ز

المختبرة من �شركة م�ينالب Minelab. ويكفل ذلك موازنة 

اأر�شية دقيقة مم� يتيح العمل بح�ش��شية ع�لية وعلى عمق 

كبير في جميع اأنواع التربة.

يوفر جه�ز GPX-4500 �شتة خي�رات للمواقيت، جميعه� يعمل 

بتقنية �شيت� (SETA) الحديثة كلي�. ت�شمن تقنية مواءمة 

المواقيت الإلكترونية الذكية (SETA) تمتع جه�ز الك�شف عن 

المع�دن بمواءمة دقيقة لكل خي�ر ميق�ت على حدة. هذه 

المع�يرة المتطورة تحد من اإمك�نية التعر�ص لأنواع معينة من 

الت�شوي�ص، ويرفع ب�شكل ملحوظ من ح�ش�نة ك��شف المع�دن 

�شد ال�شخور واأنواع التربة ذات المغن�طي�شية الع�لية.

من خالل عملية مع�دلة ال�شو�ش�ء الدين�ميكية، ت�شمن تقنية 

(SETA) ثب�ت الحد الف��شل والمح�فظة عليه، مم� يتيح لك 
ت�شغيل جه�ز GPX-4500 بكف�ءة ع�لية في مختلف الظروف.

يوفر جه�ز GPX-4500 �شتة اأنم�ط مبرمجة للبحث، �شممت 

لمواكبة اأكثر تقني�ت البحث �شيوع�.

يمكن موالفة جميع الأنم�ط ب�شهولة عن طريق النتق�ل بين 

الوظ�ئف المختلفة لك��شف المع�دن و�شبط الإعدادات. 

بف�شل تح�شين الأداء الوظيفي والمواقيت الجديدة اأ�شبح جه�ز 

GPX-4500 ق�درا على اكت�ش�ف الكتل ال�شلبة في نط�ق متنوع 
من ظروف التربة ب�شهولة اأكبر من الك��شف�ت ال�ش�بقة.

 â«bGƒŸG ¿GõJG

SETA á«æ≤J ΩGóîà°SG πÑb

 áªFGƒàe â«bGƒŸG

 á«æ≤J ΩGóîà°SG ó©H ÉeÉ“

SETA á÷É©ŸG

 AÉ°Vƒ°†dG ádOÉ©e

á«µ«eÉæjódG
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(Rx) ح�شا�شية اال�شتقبال

ت�شبط وظيفة ح�ش��شية ال�شتقب�ل (Rx) م�شتوى 

الح�ش��شية الع�مة للك��شف. في المن�طق التي 

تكون فيه� ظروف التربة معتدلة يمكنك زي�دة 

ح�ش��شية ال�شتقب�ل (Rx). وفى المن�طق الأكثر 

.(Rx) شعوبة يمكن خف�ص ح�ش��شية ال�شتقب�ل�

المواقيت

يوفر جه�ز GPX-4500 العديد من المواقيت 

الجديدة، مم� يح�شن من الأداء في مختلف 

الظروف. 

(GB) نوع الموازنة االأر�شية

ي�شتمل نوع الموازنة الأر�شية ح�لي� على ثالثة 

اأو�ش�ع لل�شبط: ع�دي [Normal]، خ��ص 

GB Off]. الو�شع الع�دي  [Specific] واإيق�ف [
[Normal] هو الو�شع المن��شب لأغلب اأنواع 

 [Specific] التربة. تم ت�شميم الو�شع الخ��ص

للموازنة الأر�شية للتربة �شديدة ال�شخونة، وهو 

مفيد ب�شكل خ��ص عند ا�شتخدام الملف�ت 

الكهرب�ئية اأح�دية الحلقة. يطفئ و�شع 

GB Off] دائرة الموازنة الأر�شية  الإيق�ف [

للك�شف على العمق الأق�شى في التربة �شديدة 

الخفة والتربة الرملية وم� �ش�به.

[Response] اال�شتجابة

تتيح لك وظيفة ال�شتج�بة [Response] عك�ص 

ا�شتج�بة الهدف. ت�شدر الأهداف العميقة عندئذ 

نف�ص تت�بع النغم�ت »المرتفعة والمنخف�شة« 

الم�ألوف والخ��ص ب�إ�ش�رة الهدف ال�شطحي. 

[Motion] الحركة

توؤثر �شرعة الم�شح ب�لملف على زمن ا�شتج�بة 

الهدف و�شبط الموازنة الأر�شية. مواءمة �شرعة 

الم�شح ب�لملف المف�شلة لديك مع ال�شبط 

المن��شب للحركة [Motion] يقلل من ال�شجيج 

ويح�شن من قدرتك على التق�ط الأهداف 

العميقة.

 نمط البحث المخ�ش�ص 

[Custom Search Mode]
عند اختي�ر الو�شع المخ�ش�ص [Custom] يظهر 

نط�ق من اأنم�ط البحث المخ�ش�شة الجديدة 

عبر ق�ئمة �ش��شة العر�ص LCD. يت�شمن ذلك 

اأداة جديدة لنتق�ء اأ�شم�ء الأنم�ط. قم ب�إن�ش�ء 

اأنم�ط خ��شة بك لمختلف المواقع وا�شتخدمه� 

في الزي�رات الم�شتقبلية.

[Stabilizer] المثبت

هي خ��شية جديدة ت�شمح لك ب�لموالفة الدقيقة 

لل�شوت للح�شول على اأف�شل خي�ر يجمع بين 

�شهولة الت�شغيل وو�شوح اإ�ش�رات الهدف.

[Target Volume] شدة �شوت الهدف�

هذه الوظيفة للتحكم في م�شخم ال�شوت المدمج 

الذي يوؤثر على �شدة �شوت اإ�ش�رات الهدف. 

تعمل مع �شم�ع�ت الأذن وكذلك ال�شم�ع�ت 

الخ�رجية. يمكن ا�شتخدام خ��شية �شدة �شوت 

الهدف كذلك لتخفيف حدة الأ�شوات الأر�شية.

نظرة عامة على 

الوظائف
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ájQÉ£ÑdG IÎ°S

 »∏Ø°ùdG Oƒª©dGá°UƒH 11 DD ∞∏ŸG …ƒ∏©dG Oƒª©dG  ™ÑààdG QR ™e) ¢†Ñ≤ŸG

(Quick-Trak ™jô`°ùdG

AÉHô¡µdG πHÉcΩƒ«ã«∏dG äÉfƒjCG ájQÉ£HºµëàdG ¥hóæ°U ¢SCGôdG äÉYÉª°S

π«¨°ûàdG π«dO 

¿Éª°†dG ábÉ£Hh

(øjCGõL) ´GQòdG óæ°ùe ´GQòdG óæ°ùe »ZGôH áëæéŸG π«eGƒ°üdG

´GQòdG óæ°ùŸ

´GQòdG óæ°ùe áeõMCG  ´GQòdG óæ°ùe AÉ£Z

IQÉ«°ùdG øMÉ°T ÅjÉ¡e

 hôµ∏«a áWô`°TCG

á≤°UÓdG

 π°üØŸG) »WÉ£ŸG πÑ◊G ∂Ñ°ûe

 ádƒeÉ°üdGh »ZÈdG ™e (»°Sƒ≤dG

áëæéŸG

»WÉ£ŸG πÑ◊G

»∏Ø°ùdG Oƒª©dG äGOQh  »ZôH

»∏Ø°ùdG Oƒª©dG

 áëæéŸG ádƒeÉ°üdG

»∏Ø°ùdG Oƒª©∏d

»FÉHô¡µdG øMÉ°ûdG ÅjÉ¡e

قائمة الأجزاء
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ájQÉ£ÑdG IÎ°S
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التجميع8

كابل الملف مت�شل مبا�شرة به وغير قابل للفك. ي�شقط 

ال�شمان عند محاولة ف�شل هذا الكابل 

تركيب الملف الكهربائي بالعمود ال�شفلي:  

1  قم بتركيب الوردتين المط�طيتين داخل الفتح�ت 

الموجودة على كال ج�نبي العمود ال�شفلي.

2  تحقق اأن الخ�بور الن�ب�شي للعمود ال�شفلي متجه لأ�شفل. 

اأدخل العمود ال�شفلي في الركيزة الموجودة اأعلى الملف. 

3  مرر الم�شم�ر عبر العمود ال�شفلي والركيزة الموجودة 

اأعلى الملف. اأحكم ربطه ب�ل�ش�مولة المرفقة، مع توخي 

الحذر لكي ل يتلف ال�شن اللولبي لل�ش�مولة نتيجة 

الإحك�م الزائد للربط. قد تحت�ج لإرخ�ء ال�ش�مولة 

ل�شبط الملف على زاوية ك�شف مريحة.

  مالحظة: اإذا ارتخى الملف بمرور الوقت فربم� تحت�ج 

لتغيير الوردات المط�طية.

الخ�بور الن�ب�شي
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تو�شيل العمود ال�شفلي بالعمود العلوي:  

1  اأدر القفل الدوار للعمود العلوي عك�ص اتج�ه حركة عق�رب 

ال�ش�عة للت�أكد من تحريره. 

ا�شغط الخ�بور الن�ب�شي الخ��ص ب�لعمود ال�شفلي للداخل.   2

اأدخل العمود ال�شفلي في العمود العلوي حتى ي�شل الخ�بور 

لأحد فتح�ت ال�شبط. عنده� يرتد الن�ب�ص للخ�رج وي�شتقر 

ب�لفتحة.

اأدر القفل الدوار في اتج�ه حركة عق�رب ال�ش�عة لتثبيت   3

العمود ال�شفلي ومنعه من الحركة.

تركيب المقب�ص بالعمود العلوي:  

اأدخل م�شبك الحبل المط�طي داخل العمود العلوي.  1

قم بتحريك المقب�ص على العمود العلوي بعيدا عنك، كم� هو   2

مو�شح اأ�شفله.

تركيب م�شند الذراع بالعمود العلوي:  

ركب ن�شفي م�شند الذراع على ج�نبي العمود العلوي، حتى   1

يتح�ذى م�شند الذراع مع الفتح�ت الموجودة ب�لعمود 

العلوي.

اأدخل الم�ش�مير عبر م�شند الذراع وفتح�ت العمود العلوي.  2

اربط الم�ش�مير ب�ل�شواميل المجنحة دون اإحك�م )�شوف يتم   3

اإحك�م ربطه� بعد تركيب �شندوق التحكم(.



التجميع10

تركيب حزام م�شند الذراع بم�شند الذراع:  

ا�شغط مثبت�ت الحزامين على مثبت�ت م�شند الذراع  1

ادفع اأحزمة م�شند الذراع عبر الفتح�ت الموجودة   2

بغط�ء م�شند الذراع ثم حرك الغط�ء فوق م�شند الذراع.

تو�شيل �شندوق التحكم بالعمود العلوي:  

�شع الك��شف على �شطح م�شتو، بحيث يتجه المقب�ص   1

لأعلى.

�شع م�شند الذراع على قمة �شندوق التحكم.  2

ثبت �شندوق التحكم بم�شند الذراع، بحيث يتجه   3

ق�ب�ص البط�رية بعيدا عن الملف. 

اأحكم ربط ال�شواميل المجنحة.  4

قم بلف ك�بل زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak] حول   5

العمود العلوي وقم بتو�شيله بمقب�ص النقطة الذكية 

ب�شندوق التحكم. تحقق اأن الك�بل ملفوف ب�إحك�م 

ولكن تجنب اإلتواء الق�ب�ص.

ملحوظة: اإذا ارتخى ك�بل التتبع 

ال�شريع ]Quick-Trak[ فقم بت�مينه 

حول العمود ب��شتخدام �شريط 

ل�شق لال�شتخدام�ت الكهرب�ئية.



11

 تاأكد دائما من اإطفاء �شندوق التحكم قبل تو�شيل 

اأو ف�شل الملف لتجنب تلف المكونات االإلكترونية 

للكا�شف. 

تو�شيل كابل الملف:  

قم بلف ك�بل الملف حول العمودين ال�شفلي والعلوي   1

عدة مرات ل�شد الأجزاء المرتخية. اترك م� يكفي من 

الك�بل مرخي� عند طرفه ال�شفلي القريب من الملف 

لل�شم�ح ب�شبط زاوية الملف اأثن�ء الك�شف.

ا�شتخدم اأحزمة فيلكرو الال�شقة لت�أمين ك�بل الملف   2

الكهرب�ئي على العمود.

قم بتو�شيل ق�ب�ص الملف بمقب�ص الملف في �شندوق   3

التحكم، واأحكم ربط حلقة الربط لتثبيته في مك�نه. 
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تو�شيل البطارية:  

اأدخل البط�رية في جراب �شترة البط�رية.  1

قم بتو�شيل �شم�ع�ت الراأ�ص وك�بل الكهرب�ء في المق�ب�ص   2

الخ��شة به� في البط�رية.

التجميع

 ملحوظة: يو�شح الر�شم 

التو�شيحي اتج�ه البط�رية 

 لم�شتخدم يم�شك الك��شف 

بيده الي�شرى.

تنبيه: في ب�دئ الأمر، ينبغي �شحن البط�رية لمدة 

8 �ش�ع�ت قبل ال�شتخدام.
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:GPX-4500 ا�شتخدام م�شخم �شوت الكا�شف

في موديالت ك��شف�ت م�ينالب Minelab ال�ش�بقة، ك�ن م�شتوى 

ال�شوت ينخف�ص ب�شكل كبير عند ا�شتخدام �شم�عة خ�رجية بدل 

من �شم�ع�ت الراأ�ص. اأم� الآن، ف�إن بط�رية اأيون�ت الليثيوم 

م�ينالب Minelab الجديدة تحتوي على م�شخم �شوت اإ�ش�في 

يقوم اأوتوم�تيكي� برفع م�شتوى ال�شوت عند تو�شيل �شم�عة 

�شلكية ب�شكل �شليم.

 Minelab و�شوف تتعرف بط�رية اأيون�ت الليثيوم م�ينالب

اأوتوم�تيكي� على ا�شتخدامك ل�شم�ع�ت الراأ�ص اأو �شم�عة 

خ�رجية وت�شبط م�شتوى ال�شوت وفق� لذلك.

انظر مخطط التو�شيالت الكهرب�ئية ب�أ�شفل لتو�شيل ال�شم�عة 

بق�ب�ص ال�شوت ب�شكل �شحيح.

ملحوظة: قد ل تتوافق معززات 

ال�شوت التكميلية الالحقة مع 

م�شخم ال�شوت المدمج 

ب�لك��شف. وب�لرغم من ذلك، 

تتيح وظيفة �شبط �شدة �شوت 

الهدف ب�لك��شف�ت اإمك�نية 

تعديل �شدة �شوت اإ�ش�رة الهدف، 

وكذلك الحد الف��شل، وب�لت�لي 

فقد ل تكون هن�ك ح�جة اإلى 

معززات �شوت تكميلية.ا

تنبيه: ل تقم اأبدا بتعديل تو�شيل �شم�ع�ت الراأ�ص بحيث 

ت�شبح �شبيهة ب�ل�شم�ع�ت الخ�رجية، واإل فقد ي�شر م�شتوى 

ال�شوت ح��شة ال�شمع لديك.

�شم�عة خ�رجية

حلقة�شن

غير مو�شل
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تركيب حامل البطارية:  

اأدخل ذراعيك عبر الح�مل، بحيث ت�شتقر البط�رية   1

على ظهرك. 

اأغلق م�شبكي الو�شط وال�شدر مع�.  2

لمزيد من المعلوم�ت راجع مو�شوع �شبط ك��شف   

المع�دن للك�شف المريح )�شفحة 16(.
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تركيب الحبل المطاطي:  

قم بعمل عروة ب�لحبل المط�طي.  1

قم بفك ال�ش�مولة المجنحة البال�شتيكية واخلع   2

البرغي من الم�شبك.

مرر البرغي للخلف عبر الم�شبك والعروة لتثبيت   3

الحبل المط�طي ب�لعمود. 

اأحكم ربط البرغي ب��شتخدام ال�ش�مولة المجنحة.  4

اأ�شبك الحبل المط�طي ب�أحد حلق�ت اأحزمة الكتف   5

ب�لح�مل.

لمزيد من المعلوم�ت راجع مو�شوع �شبط ك��شف   

المع�دن للك�شف المريح )�شفحة 16(.
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ملحوظة: للقي�م بعملية ك�شف 

مريحة وطويلة الأمد، من المهم 

اأن ت�أخذ الوقت الك�في ل�شبط 

الك��شف ب�شورة �شحيحة. 

 �شبط كا�شف المعادن 

للك�شف المريح

 حمل الكا�شف:

اأدخل ذراعك عبر م�شند الذراع والحزام. اأم�شك مقب�ص الك��شف 

وقم ب�إراحة �ش�عدك على م�شند الذراع. 

 �شبط و�شعية المقب�ص:

يلزم اأن يكون المرفق م�شتقرا فوق موؤخرة م�شند الذراع 

مب��شرة، مم� يتيح اإم�ش�ك المقب�ص ب�شكل مريح. 

حرك المقب�ص اإلى الو�شعية المطلوبة. اأحكم ربط البرغيين 

المثبتين للمقب�ص ب�لعمود. قم ب�شبط حزام المقب�ص على 

و�شعية مريحة.

 �شبط طول العمود ال�شفلي:

�شتكون الموازنة والمن�ورة �شعبة اإذا ك�ن المف الكهرب�ئي 

بعيدا للغ�ية عن ج�شدك اأثن�ء الك�شف.

واإذا ك�ن الملف قريب� جدا من ج�شدك فقد يلتقط اإ�ش�رة من 

معولك اأو البط�رية اأو اأي �شيء معدني اآخر تحمله، م�شدرا 

اأ�شوات� مزعجة.

اأدر الأقف�ل الدوارة لالأعمدة عك�ص اتج�ه حركة عق�رب ال�ش�عة 

للتحقق من ارتخ�ئه�. 

ا�شغط الخوابير الن�ب�شية لالأعمدة وحركه� لأعلى ولأ�شفل 

حتى تتوائم. فور ثب�ت ك�فة الأعمدة في مو�شعه�، اأدر الأقف�ل 

الدوارة الخ��شة ب�لأعمدة في اتج�ه حركة عق�رب ال�ش�عة 

حتى تثبت ب�إحك�م.

الطول ال�شحيح للعمود ال�شفلي يتيح لك اأرجحة الملف اأم�م 

ج�شدك دون اأن تمد ج�شدك اأو تنحني ب�شكل غير مريح. 

Shaft is the 
correct length Shaft is too short

Shaft is the 
correct length Shaft is too short
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 �شبط حامل البطارية:

ي�شمن التركيب المريح لح�مل البط�رية الك�شف لأطول فترة 

ممكنة دون �شعور ب�لإره�ق.

ينبغي و�شع البط�رية على الظهر بحيث تع�دل وزن الك��شف. 

كم� ينبغي اأن يكون بمقدورك الو�شول لمف�تيح الك��شف دونم� 

�شد زائد للحبل المط�طي.

اجذب الأحزمة للخ�رج والداخل لإحك�م �شده�. ادفع الأحزمة 

للخلف عبر الم�شبك لإرخ�ءه�.

يمكنك اأي�ش� �شبط الح�مل حول ج�شدك عن طريق اإدخ�ل 

الأحزمة الأم�مية عبر العروات المتعددة لحزام الو�شط.

 �شبط م�شبك الحبل المطاطي )المف�شل القو�شي(:

الو�شع ال�شحيح لم�شبك الحبل المط�طي )المف�شل القو�شي( 

على طول العمود ي�ش�عد في تحمل جزء من وزن الك��شف.

قم ب�إرخ�ء برغي الم�شبك حتى يتمكن من النزلق عبر العمود. 

قم بتحريكه اإلى الو�شع الأكثر راحة ب�لن�شبة لك.

ملحوظة: قد تحت�ج اإلى تغيير طول الحبل المط�طي او مو�شع 

م�شبك االحبل المط�طي، وذلك عند تغيير الملف�ت اأوعند اإجراء 

عملية الك�شف على اأر�شية منحدرة.

ن�شيحة: قد يجد بع�ص الم�شغلين 

راحة اأكبر في ربط البط�رية 

حول الو�شط. برغم ذلك، تحقق 

اأن الك��شف GPX-4500 ل يلتقط 

اإ�ش�رة من البط�رية. عند ا�شتخدام 

ملف كبير، �شع البط�رية في 

اأعلى مك�ن عملي )ومريح( من 

الظهر لتجنب اأي ت�شوي�ص غير 

مرغوب.
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تحتوي حقيبة البط�رية الم�شنوعة من الألومنيوم على   

بط�رية اأيون�ت ليثيوم (Li-Ion)  7.4 ڤلط ب�لإ�ش�فة اإلى دائرة 

�شحن داخلية. تم تزويد الك��شف GPX-4500 بمه�يئ لل�ش�حن 

الكهرب�ئي ومه�يئ ل�ش�حن �شي�رة 12 ڤلط.

عند �شحنه� ب�لك�مل، توؤمن البط�رية الط�قة الالزمة لت�شغيل   

الك��شف لمدة 12 �ش�عة تقريب�.

يقوم ال�ش�حن ب�إع�دة �شحن البط�رية الف�رغة في زمن قدره   

5 �ش�ع�ت تقريب�، بينم� ت�شتغرق البط�ري�ت التي فقدت جزءا 

من �شحنته� وقت� اأقل لإع�دة ال�شحن. لي�شت هن�ك ح�جة 

لتفريغ بط�رية اأيون�ت الليثيوم كلي� قبل اإع�دة ال�شحن، بل 

يمكن اإع�دة �شحنه� في اأي وقت ل ت�شتخدم فيه الك��شف.

  ملحوظة: ت�شتهلك بع�ص الملف�ت المتوفرة في الأ�شواق ط�قة 

البط�رية بمعدل اأكبر مم� يقلل من زمن ت�شغيل الك��شف بن�شبة 

ت�شل اإلى %30.

مهايئ ال�شاحن الكهربائي   

ي�شتطيع مه�يئ ال�ش�حن الكهرب�ئي �شحن البط�رية من مق�ب�ص 

الكهرب�ء )التي�ر المتردد( المحلية.

لل�شحن با�شتخدام مهايئ ال�شاحن الكهربائي:  

اف�شل ك�بل الكهرب�ء من البط�رية.  1

قم بتو�شيل مه�يئ ال�ش�حن الكهرب�ئي بمقب�ص الكهرب�ء   2

ب�لبط�رية وب�لمقب�ص الح�ئطي.

قم بت�شغيل المقب�ص الح�ئطي.   3

تغيير البطارية

ن�شيحة: تتوفر بط�رية احتي�طية 

كملحق تكميلي. عند ال�شفر 

لمن�طق لعيدة، ت�شمن البط�رية 

الحتي�طية موا�شلة الك�شف عن 

المع�دن لفترات زمنية طويلة.

 ي�شير جدول الألوان للمبة LED ثالثية الألوان )�شفحة 20( 

اإلى ح�لة عملية ال�شحن. 
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مهايئ �شاحن ال�شيارة   

ي�شتطيع مه�يئ �ش�حن ال�شي�رة �شحن البط�رية عبر مقب�ص 

الكم�لي�ت )ولعة ال�شج�ئر( لمعظم ال�شي�رات. يجب اأن يبلغ 

جهد مقب�ص التي�ر الم�شتمر من 12 اإلى 24 ڤلط.

لل�شحن با�شتخدام مهايئ �شاحن ال�شيارة:  

اف�شل ك�بل الكهرب�ء من البط�رية.  1

قم بتو�شيل مه�يئ �ش�حن ال�شي�رة ب�لبط�رية وبمقب�ص   2

الكم�لي�ت ب�ل�شي�رة.

ي�شير الن�شق اللوني للمبة LED ثالثية الألوان )�شفحة 20(   

اإلى ح�لة ال�شحن.

  ملحوظة: ل تترك االبط�رية على ال�شحن داخل �شي�رة مغلقة 

في الأي�م الح�رة حيث اأنه� مزودة بحم�ية �شد الحرارة 

و�شوف تتوقف عن ال�شحن.

 ال تقم باإدارة محرك ال�شيارة اإذا كانت البطارية 

مو�شلة، فقد يوؤدي ذلك اإلى تلفها.

تحقق اأن بطارية ال�شيارة في حالة جيدة قبل 

.GPX-4500 ا�شتخدامها ل�شحن بطارية جهاز

تنبيه: ينبغي �شحن البط�رية لمدة 8 �ش�ع�ت قبل 

ال�شتخدام.



حالت لمبة LED للبطارية20

دورة اإ�ش�ءة �شريعة اأحمر-برتق�لي-

اأخ�شر: 

يحدث عندم� يكون ال�ش�حن مو�شال اأو عند تو�شيل 

بط�رية جديدة. 

المرحلة الأولى من ال�شحنبرتق�لي فقط:

المرحلة الأخيرة من ال�شحنبرتق�لي مع ومي�ص اأخ�شر: 

تم �شحن البط�ريةاأخ�شر فقط: 

البط�رية �ش�خنة للغ�ية. و�شلت البط�رية لدرجة حرارة ومي�ص اأحمر بطيء:

اأعلى من 50°م )122°ف( و�شوف تتوقف عن ال�شحن. 

اف�شل البط�رية واتركه� حتى تنخف�ص درجة حرارته� 

اإلى اأقل من 40°م )104°ف( في مك�ن ب�رد قبل اإع�دة 

تو�شيله�.

تعدت المرحلة الأولى من ال�شحن الوقت الالزم له�. اإذا ومي�ص برتق�لي م�شتمر: 

حدث ذلك فى كل مرة يتم فيه� �شحن البط�رية فهذا 

يعني اأن البط�رية لم تعد تعمل ب�شكل �شحيح. ات�شل 

ب�لوكيل.

هن�ك خلل ب�لبط�رية. اف�شل البط�رية ثم اأعد تو�شيله� اأحمر فقط: 

مرة اأخرى. اإذا ا�شتمرت لمبة LED م�شيئة ب�للون الأحمر 

ف�ت�شل ب�لوكيل.

موؤ�شرات الحالة

ا�شتثناءات
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.GPX-4500 تم ت�شميم بط�رية اأيون�ت الليثيوم خ�شي�ش� لجه�ز  

ل تتوافق بط�رية اأيون�ت الليثيوم مع الك��شف�ت التي ل تندرج   

�شمن طرازات GPX. تم تزويد جه�ز GPX-4500 بو�شلة كهرب�ء 

م�شممة خ�شي�ش� لتتواءم مع اأجهزة الك�شف GPX فقط. اأي 

مح�ولة ل�شتخدام بط�رية اأيون�ت الليثيوم مع الك��شف�ت 

الأخرى قد يوؤدي اإلى تلف الك��شف اأو تلف البط�رية. ل تح�ول 

مواءمة هذه البط�رية مع الطرازات الأخرى فقد يوؤدي ذلك اإلى حدوث تلفي�ت.

ل تقم ب�شحن البط�رية في درج�ت حرارة تزيد على 45°م )113°ف(.  •

ل تقم ب�شحن البط�رية في درج�ت حرارة تقل عن �شفر°م )32°ف(.  •

ل تترك البط�رية في موا�شع �ش�خنة )على لوحة القي�دة والتحكم ب�ل�شي�رة اأو الرف الخلفي،   •
على �شبيل المث�ل(.

ل تغم�ص البط�رية في اأي �ش�ئل اأو ت�شمح بت�شرب المي�ه داخله�.  •

ل تقذف البط�رية اأو ت�شدمه� ب�أي �شكل من الأ�شك�ل.  •

ل تقم بعمل قفلة كهرب�ئية على البط�رية.  •

ل ت�شتخدم البط�رية في ح�لة تلفه� اأو ت�شوهه�.  •

ل تقم بفك اأجزاء البط�رية اأو اإع�دة تجميعه�.  •

ل تحرق البط�رية.  •

في ح�لة حدوث خلل، ينبغي اإع�دة البط�رية اإلى مركز خدمة م�ينالب Minelab المعتمد   

 لإ�شالحه�.

 ا�شتخدام اأي مكون�ت غير م�شرح به� يبطل حقك في ال�شمان.

ل توجد اأي مكون�ت قد ي�شتفيد منه� الم�شتخدم داخل البط�رية.

العناية بالبطارية
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 GPX-4500 ملحوظة: اإن جه�ز 

هو ك��شف يعمل عن طريق 

الحركة. وهذا يعني اأنه لبد من 

تحريكه فوق الهدف لكي يتمكن 

من اكت�ش�فه. 

مبادئ الك�شف عن المعادن

يعمل جه�ز GPX-4500 ب�أف�شل م� يمكن عند اإبق�ء الملف 

قريب� وموازي� للتربة في جميع الأوق�ت. فهذا يزيد من عمق 

الك�شف وا�شتج�بة اأهداف العن��شر المعدنية ال�شغيرة. 

قد يوؤدي التغيير في ارتف�ع الملف في نه�ية كل حركة 

اأرجوحية اإلى �شدور اأ�شوات غير وا�شحة وكذلك اإلى تقليل 

عمق الك�شف، ين�شح ب�لم�شح بطريقة م�شتوية على ال�شطح.

قم بم�شح التربة بوا�شطة الملف بتحريكه من اأحد الج�نبين اإلى 

الج�نب الآخر، مع ال�شير لالأم�م ببطء عند انته�ء كل حركة 

م�شح. قم ب�لتداخل قليال مع اأم�كن الم�شح ال�ش�بقة للت�أكد من 

تغطية الأر�شية ب�شكل ك�مل. يبلغ متو�شط �شرعة عملية الم�شح 

الواحدة 4 ثوان من الي�ش�ر اإلى اليمين اإلى الي�ش�ر.

ن�شيحة: عند ا�شتخدام ملف اأح�دي الحلقة يتعين القي�م ب�لمزيد 

من عملي�ت التداخل للتحقق من عدم اإغف�ل الأهداف ذات العمق 

الكبير )انظر �شفحة 90 لمراجعة الر�شم التخطيطي الذي يو�شح 

اأنم�ط البحث ب��شتخدام الملف(.
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ا�شتجابة الهدف )ا�شتجابة العن�شر المعدني(

هو عب�رة عن تغير في نغمة )تت�بع( و�شدة 

�شوت الحد الف��شل عند اكت�ش�ف هدف وعدم 

ا�شتبع�ده )تج�هله(.

الحد الفا�شل )الخلفية ال�شوتية(

هي الخلفية ال�شوتية التي ي�شدره� الك��شف. 

عند اكت�ش�ف اأحد الأهداف، تتغير �شدة �شوت 

وتت�بع نغمة الحد الف��شل )�شفحة 34(. اأن�شت 

اإلى الحد الف��شل جيدا. التركيز جزء ه�م من 

الك�شف. قد يت�شبب الهدف �شديد العمق اأو 

ال�شغير في حدوث تغيرات طفيفة جدا في الحد 

الف��شل.

الت�شوي�ص الكهربائي

�شدر الك��شف اأ�شوات� ع�شوائية عندم� 
ُ
قد ي

يكون الملف �ش�كن�. وهذه الأ�شوات لي�شت 

�ش�درة عن اأهداف، واإنم� اإ�ش�رات يرجع �شببه� 

 GPX-4500 اإلى البيئة المحيطة. لدى جه�ز

)�شفحة 32( وظيفة موالفة للتغلب على 

الت�شوي�ص الكهرب�ئي.

�شجيج التربة

قد توؤدي بع�ص المع�دن اإلى �شدور اأ�شوات� 

عديدة من الك��شف، وغ�لب� م� تكون هذه 

الأ�شوات ب�شبب اإ�ش�رات خ�طئة. لدى جه�ز 

GPX-4500 خ��شية اأوتوم�تيكية للموازنة 
الأر�شية )�شفحة 38( للتغلب على �شجيج 

التربة.

[Blanking] ال�شكوت

عندم� يكون الجه�ز في و�شع ا�شتبع�د الحديد 

[Iron Reject] ويتم الم�شح فوق هدف حديدي 
ف�إن الحد الف��شل ي�شبح )عديم ال�شوت(، بم� 

ي�شير اإلى اأنه قد تم العثور على هدف اأ�شفل 

الجه�ز ولكن تم ا�شتبع�ده. خ��شية ال�شكوت 

)�شفحة 79( هي طريقة مفيدة للتمييز بين 

الأهداف المرغوبة وغير المرغوبة.

البطارية �شعيفة

عند انخف��ص جهد البط�رية، )�شفحة 55( 

ت�شدر مجموعة من اإ�ش�رات الإنذار بف��شل 

زمني مقداره دقيقة واحدة.
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نمط البحث )�شفحة 28( 

 [Search Mode] 
كل و�شع ي�شتمل على 

اأو�ش�ع �شبط الم�شنع 

المتوافقة مع هذا الأ�شلوب 

من البحث. يمكن اأي�ش� 

تخ�شي�ص اأنم�ط البحث 

لمواءمة الظروف المختلفة 

للك�شف عن المع�دن. 

التربة/المواقيت 

 [Soil/Timings]
)�شفحة 36( يتيح لك 

تغيير النب�ش�ت/

المواقيت الإلكترونية 

للك��شف للو�شول اإلى 

اأف�شل اأداء لمختلف 

اأنواع التربة والأهداف.

الموازنة االأر�شية 

 [Ground Balance]
)�شفحة 38( يقلل من 

�شجيج التربة الن�تج 

عن الت�شبع ب�لمواد 

المعدنية.

الملف/الح�شا�شية 

[Coil/Rx] )�شفحة 44( 
يتيح لك تغيير حقول 

الإر�ش�ل والإ�شتقب�ل 

(Rx) الخ��شة ب�لملف. 

 [Auto Tune] الموالفة االأوتوماتيكية 

)�شفحة 33( تم�شح اأوتوم�تيكي� نط�ق من 

قنوات التردد للم�ش�همة في خف�ص الت�شوي�ص 

الكهرب�ئي.

[Coil] قاب�ص الملف 

لتو�شيل الملف ب�شندوق التحكم.

 [Smart Point] النقطة الذكية 

هي نقطة تو�شيل زر التتبع ال�شريع 

[Quick-Trak] الموجود على المقب�ص.

الحد الفا�شل [Threshould] )�شفحة 34( 

هو ال�شوت الم�شغل في الخلفية الذي ي�شدره 

الك��شف. هذا المفت�ح يرفع/يخف�ص م�شتوى 

الحد الف��شل.
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Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

[Setting] ال�شبط

)�شفحة 51( فور اختي�ر 

اإحدى الوظ�ئف، يتيح زر 

ال�شبط [Setting] �شبط 

قيمة هذه الوظيفة.

اختيار الوظائف 

 [Function Select]
)�شفحة 50( النتق�ل 

لأعلى ولأ�شفل عبر 

لئحة الوظ�ئف.

 LCD تقوم �شا�شة العر�ص

)�ش��شة الكري�شت�ل ال�ش�ئل( 

بعر�ص جميع وظ�ئف 

الق�ئمة واأو�ش�ع ال�شبط. 

متوفرة الآن ب�إ�ش�ءة 

خلفية )�شفحة 54(.

مقب�ص البطارية 

لتو�شيل �شندوق 

التحكم ب�لبط�رية 

و�شم�ع�ت الراأ�ص.

 الت�شغيل/االإيقاف 

 [On / Off] 
)�شفحة 26( يقوم 

بت�شغيل جه�ز ك�شف 

المع�دن ويتيح لك 

 ا�شتع�دة اأو�ش�ع 

�شبط الم�شنع.
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Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

من المف�شل ت�شغيل الك��شف في الخالء فقط 

وبعيدا عن م�ش�در الت�شوي�ص الكهرومغن�طي�شية 

مثل خطوط الكهرب�ء واأجهزة الإر�ش�ل 

وال�شي�ج�ت الكهرب�ئية واأبراج اله�تف. فقد 

توؤدي هذه الم�ش�در اإلى عمل الك��شف بطريقة 

م�شو�شة، مر�شال العديد من الإ�ش�رات الخ�طئة. 

ملحوظة: اإذا اأ�شدر الك��شف �شوت التحميل 

الزائد، فقم بتحريك الملف بعيدا عن الأج�ش�م 

المعدنية الكبيرة. التحميل الزائد ل ي�شر 

ب�لمكون�ت الإلكترونية للك��شف.

 [On / Off  يوجد مفت�ح الت�شغيل/الإيق�ف [

في وحدة التحكم الخلفية.

لت�شغيل اأو اإطفاء الكا�شف:

 [On / Off ا�شغط على المفت�ح الأرجوحي للت�شغيل/الإيق�ف [

ثم اتركه.

 تجنب ت�شغيل واإطف�ء الك��شف لمرات عديدة متالحقة. اإذا 

 قمت بذلك �شوف تظهر ر�ش�لة �شحب التي�ر المفرط للملف 

[Coil Overcurrent]. اأطفئ الجه�ز وانتظر قليال قبل ت�شغيله 
مرة اأخرى.
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يتم الو�شول اإلى العديد من 

وظ�ئف جه�ز GPX-4500 عبر 

 .LCD ق�ئمة �ش��شة العر�ص

وهذه الوظ�ئف م�شروحة 

ب�لتف�شيل في ال�شفح�ت الت�لية 

من هذا الدليل.

يمكن ت�شغيل الك��شف ب�شهولة 

على اأو�ش�ع �شبط الم�شنع 

)�شفحة 48( ومن خالل اأزرار 

لوحة التحكم الأم�مية اإلى حين 

الت�آلف ب�شكل اأكبر مع جه�ز 

 .GPX-4500

اأو�شاع ال�شبطالوظائف

LCD بنية قائمة �شا�شة العر�س
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 يتيح جه�ز GPX-4500 ثالثة اأو�ش�ع لمفت�ح نمط البحث: 

.[Custom] ومخ�ش�ص [Deep] وعميق [General] ع�م

كل و�شع لمفت�ح نمط البحث يحتوى على مجموعة من اأو�ش�ع 

�شبط الم�شنع المعدة م�شبق� كي ت�شتطيع البدء في الك�شف 

مب��شرة. بعد اأن ي�شبح جه�ز GPX-4500 م�ألوف� لك يمكن 

تخ�شي�ص تلك الأو�ش�ع ب�لمف�شالت ال�شخ�شية لتتوافق مع 

ظروف الك�شف المختلفة.

اأنم�ط البحث ع�م [General] وعميق [Deep] لهم اأو�ش�ع خ��شة 

 [Custom Mode] بهم في المفت�ح. اأم� الو�شع المخ�ش�ص

)�شفحة 64(، فهو خ��ص ب�أحد اأنم�ط البحث الأربعة الأخرى 

 .LCD والتي يمكن اختي�ره� عبر ق�ئمة �ش��شة العر�ص

(G) عام 

يحقق النمط الع�م [General] اأف�شل توازن بين الح�ش��شية 

والثب�ت والعمق وال�شتج�بة لالإ�ش�رات في مختلف الظروف. 

ولهذا ال�شبب فمن الأف�شل اأن ت�شتخدم النمط الع�م كنمط بحث 

اأ�ش��شي، وتحتفظ ببقية الأنم�ط للمه�م والخطط الخ��شة. 

[Deep] عميق 

ينبغي ا�شتخدام النمط العميق [Deep] عندم� تقوم بك�شف 

منطقة �شغيرة بعن�ية وبطء، على �شبيل المث�ل، عند البحث 

المت�شل�شل اأو متق�طع الخطوط عن الكتل المعدنية ال�شلبة 

 [Deep] الموجودة على منحدر. تم تخ�شي�ص النمط العميق

للم�شح البطيء للغ�ية لإت�حة اأق�شى عمق عند التع�مل مع 

الأهداف الكبيرة.
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[Custom] مخ�ش�ص

يتيح نمط البحث المخ�ش�ص [Custom] اختي�ر اأحد اأنم�ط 

البحث الإ�ش�فية الأربعة )�شفحة 64( والتي يمكنك اختي�ره� 

 .LCD من ق�ئمة الأنم�ط ب�ش��شة العر�ص

– الرقعة [Patch] )اختي�ر و�شع �شبط الم�شنع( وهي ك�لآتي: 

[Hi-Mineral] غني ب�لمع�دن –  

[Hi-Trash] غني ب�لنف�ي�ت –  

[Test A] الختب�ر –  

وهو يتيح �شتة اأنم�ط بحث منف�شلة يمكن اإعداده� لمواجهة 

مختلف الظروف.
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 وظ�ئف الق�ئمة 

 ]Main Menu[ الرئي�شية

ث�بتة ب�لن�شبة لجميع 

اأنم�ط البحث.

 يمكن تخزين وظ�ئف 

كل نمط من اأنم�ط 

 ]Search Mode[ البحث

ب�إعدادات مختلفة.
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)ا�شتكم�ل(

[Custom] اختيار نمط البحث المخ�ش�ص

عندم� يكون مفت�ح نمط البحث م�شبوط� على النمط المخ�ش�ص 

[Custom] )�شفحة 64(، تكون جميع اأنم�ط البحث الأربعة 
.LCD مت�حة ويمكن اختي�ره� من ق�ئمة �ش��شة العر�ص

اأنم�ط البحث المخ�ش�شة الأربعة هي:

[Patch] نمط البحث المخ�ش�ص - الرقعة

تم اإعداد نمط الرقعة [Patch] لم�شح الأرا�شي المجهولة عند 

الم�شي اأو الم�شح ب�شكل اأ�شرع، للبحث عن اأول قطعة معدنية قد 

ت�شير اإلى منطقة جديدة جديرة بعملي�ت بحث اإ�ش�فية.

[Hi-Mineral] نمط البحث المخ�ش�ص - غني بالمعادن

ي�ش�عد هذا النمط من البحث على ا�شتقرار ك��شف المع�دن عند 

العمل في التربة الغنية ب�لمع�دن، مع بق�ئه ح�ش��ش� لالأهداف 

ال�شغيرة والعميقة. قد تحت�ج لتعديل �شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل 

(Rx) لكي تتوافق مع مو�شعك الخ��ص.
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[Hi-Trash] نمط البحث المخ�ش�ص - غني بالنفايات

تم �شبط اإعدادات هذا النمط من الم�شنع خ�شي�ش� من اأجل 

الك�شف في المن�طق كثيرة النف�ي�ت. تم �شبط و�شع ا�شتبع�د 

الحديد )�شفحة 78-81( من الم�شنع على قيمة مرتفعة ف�إذا 

اأردت المزيد من الحذر قد تحت�ج لخف�ص هذه القيمة. 

[Test A] نمط البحث المخ�ش�ص - االختبار

هو نمط قي��شي م�شبوط على نف�ص اإعدادات النمط الع�م 

[General]، ويمكنك ا�شتخدامه للتجريب اأو المق�رنة مع 
الأنم�ط الأخرى.

يمكن تغيير اأ�شم�ء جميع اأنم�ط البحث الأربعة المذكورة 

)�شفحة 82(.
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خف�ص الت�شوي�ص الكهرب�ئي

قد يت�أثر الك��شف ب�لت�شوي�ص الكهرب�ئي ال�ش�در من خطوط 

الكهرب�ء واأجهزة الإر�ش�ل الال�شلكية الكهرب�ئية اأو الك��شف�ت 

الأخرى الع�ملة ب�لقرب منه. يوؤدي هذا الت�شوي�ص اإلى تذبذب 

الحد الف��شل.

يمكن تغيير قنوات البحث اأوتوم�تيكي� من خالل زر الموالفة 

الأوتوم�تيكية [Auto Tune] في لوحة التحكم اأو يدوي� 

ب�ختي�ر �شبط الموالفة اليدوية [Manual Tune] )�شفحة 63( 

عن طريق ق�ئمة �ش��شة العر�ص LCD، مم� يعر�ص الجه�ز لأقل 

ت�شوي�ص ممكن من البيئة المحيطة.

توؤدي الموالفة الأوتوم�تيكية [Auto Tune] اإلى قي�م الك��شف 

ب�ل�شتم�ع اإلى كل القنوات واختي�ر اأهداأ الموا�شع. قد ت�شتغرق 

الموالفة الأوتوم�تيكية م� ي�شل اإلى 60 ث�نية.

ي�شمح لك و�شع الموالفة اليدوية [Manual Tune]، الذي يتم 

الو�شول اإليه عبر ق�ئمة �ش��شة العر�ص LCD، اأن تخت�ر يدوي� 

كل قن�ة وت�شتمع اإليه� لتقليل الت�شوي�ص اإلى الحد الأدنى.

اأف�شل قن�ة ار�ش�ل يتم اختي�ره� هي التي تتمتع ب�أقل ا�شتج�بة 

�شوتية للت�شوي�ص الكهرومغن�طي�شي )من خطوط الكهرب�ء 

مثال(.

من الأف�شل اأن تتم الموالفة بينم� الملف بعيدا عن الأر�ص وب�أكثر 

درجة ممكنة من الثب�ت. فهذا يتيح للك��شف اأف�شل فر�شة لك�شف 

ك�فة م�ش�در الت�شوي�ص المحيطة به )دون الرتب�ط ب�لأر�ص اأو 

الأهداف الموجودة به�( لختي�ر اأهداأ القنوات.

ملحوظة: قد يتغير الت�شوي�ص في بع�ص الموا�شع على مدار اليوم 

ولهذا فقد تحت�ج اإلى اإع�دة الموالفة من وقت لآخر للمح�فظة 

على ثب�ت الحد الف��شل اأثن�ء الحركة حول المنطقة الم�شتهدفة.

يوجد و�شع موالفة واحد فقط. يتم اإلغ�ء الختي�ر الأوتوم�تيكي 

عند حدوث اأية تعديالت يدوية.

Auto Tune

ن�شيحة: اإذا اأردت معرفة اأي قن�ة 

تم اختي�ره� بعد اإجراء الموالفة 

الأوتوم�تيكية، قم ب�لدخول اإلى 

 �ش��شة الموالفة اليدوية

]Manual Tune [ وتحقق من 
الرقم المعرو�ص على ال�ش��شة. 
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ملحوظة: يف�شل اإجراء الموالفة 

فى البداية بينم� مفت�ح الملف 

على الو�شع ]Double-D[ اأو 

الو�شع الأح�دي )M(. اإذا ا�شتمرت 

حدة الت�شوي�ص بعد انته�ء عملية 

الموالفة فقم ب�شبط مفت�ح الملف 

على و�شع الإلغ�ء ]Cancel[ ثم 

اأعد موالفة الجه�ز مرة اأخرى 

عند ال�شرورة.

خطوات الموالفة االأوتوماتيكية:  

اأم�شك ب�لك��شف بمح�ذاة و�شطك، والملف في الو�شع الراأ�شي،   1

وقم ب�إدارته ببطء في ن�شف دائرة. تحقق من عدم وجود اأهداف 

كبيرة الحجم اأو م�شدر ت�شوي�ص كهرب�ئي وا�شح ب�لجوار. 

قف ب�لمواجهة في اتج�ه اأكبر ت�شوي�ص واأم�شك الملف بثب�ت.  2

اإذا ك�نت لديك م�شكلة فى الإم�ش�ك ب�لجه�ز بثب�ت ت�م لمدة   

60 ث�نية، يمكنك و�شع الجه�ز على الأر�ص بينم� الملف في 

و�شع راأ�شي.

ا�شغط زر الموالفة الأوتوم�تيكية [Auto Tune]. ح�فظ على   3

ثب�ت الك��شف اأثن�ء عملية الم�شح الأوتوم�تيكي للقنوات. 

انطالق �شوت بيب مرة واحدة ي�شير اإلى بداية عملية   

الموالفة الأوتوم�تيكية. �شوف يبداأ الك��شف في م�شح كل 

قن�ة للعثور على اأقل ت�شوي�ص ممكن. قد ي�شتغرق ذلك م� 

ي�شل اإلى 60 ث�نية. 

�شوف يخت�ر الك��شف اأكثر القنوات الع�ملة هدوءا. يتم   

 الإ�ش�رة اإلى انته�ء عملية ال�شبط عن طريق 3 اأ�شوات 

»بيب« ح�دة.

  عند موالفة الجه�ز ب�لقرب من ك��شف�ت اأخرى، ينبغي اأن 

يقوم م�شتخدمو هذه الأجهزة بموالفته� واحدا تلو الآخر. ل 

تح�ول موالفة جه�زين في وقت واحد.

  يتم تو�شيح اأي ت�شوي�ص عن طريق �شبط اأ�شرع لو�شع 

الحركة ]Motion[ )�شفحة 66(. وب�لت�لي، يمكنك ت�شهيل 

عمل وظيفة الموالفة الأوتوم�تيكية ]Auto Tune[ عن طريق 

اختي�ر اأهداأ نط�ق تردد ب�ختي�ر و�شع الحركة ال�شريعة 

]Fast Motion[ قبل اإجراء عملية الموالفة الأوتوم�تيكية 
]Auto Tune[. عند اكتم�ل العملية، ل عليك �شوى اإرج�ع 

�شرعة الحركة ]Motion[ اإلى و�شع ال�شبط الأ�شلي.

الموالفة الأوتوماتيكية

500 مم )20 بو�شة(
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�شبط م�شتوى الخلفية ال�شوتية

الحد الف��شل هو النغمة ال�شوتية الث�بتة الم�شغلة في الخلفية 

اأو »الطنين« ال�ش�در عن الك��شف. الحد الف��شل هو نقطتك 

المرجعية ويتيح لك معرفة م� يلتقطه الملف، �شواء اإذا ك�ن 

هدف� اأو �شجيج� اأر�شي� اأو ت�شوي�ش� كهرب�ئي�، ولهذا فمن المهم 

�شبط الحد الف��شل بحيث يمكن �شم�عه.

ينبغي �شبط الحد الف��شل على �شوت منخف�ص ولكن م�شموع. 

الو�شع الأمثل هو اأن يكون طنين� ه�دئ� وخفيف�. اإذا قمت 

ب�شبطه بحيث ل يمكن �شم�عه فربم� تكون اأخط�أت في �شبط 

اأحد اأو�ش�ع �شبط الجه�ز الأخرى.

قد ل ُت�شدر الأهداف ال�شغيرة اأو الأهداف الكبيرة العميقة 

اإ�ش�رة �شوتية مميزة، ولكن قد ُتحدث فقط تغييرا طفيف� في 

الحد الف��شل. اإذا تم �شبط الحد الف��شل ليكون ع�لي� جدا اأو 

منخف�ش� فقد يتم اإغف�ل تلك التغييرات الطفيفة. 

اإن ال�شتم�ع لالإ�ش�رات ال�شوتية ال�ش�درة من الهدف عندم� 

يكون �شوت الحد الف��شل مرتفع� هو اأ�شبه بمح�ولة �شم�ع 

هم�شة داخل غرفة مزدحمة مليئة ب�ل�شجيج. كذلك، فقد يكون 

الحد الف��شل المرتفع غير مريح لح��شة ال�شمع.

اإذا تم �شبط الحد الف��شل ليكون منخف�ص جدا فينبغي اأن 

تكون اإ�ش�رة الهدف مرتفعة ب�شكل ك�ف ليتم �شم�عه�. ولهذا، 

فقد ل تتمكن من �شم�ع الإ�ش�رات ال�شوتية الطفيفة ال�ش�درة 

عن الأهداف ال�شغيرة اأو �شديدة العمق.

من المهم اإع�دة �شبط م�شتوى الحد الف��شل كلم� تغيرت 

الظروف. على �شبيل المث�ل، ربم� تعت�د اأذنيك على م�شتوي�ت 

ال�شوت المنخف�شة بعد �ش�عة اأو م� �ش�به اأو ربم� تزداد �شدة 

الري�ح من حولك.

Threshold
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عندم� يكون الحد الف��شل 

مرتفع للغ�ية تختفي الإ�ش�رات 

ال�شوتية الخ�فتة وتظهر فقط 

قمة الإ�ش�رة ال�شوتية المرتفعة 

عن الحد الف��شل.

اأم� عند �شبط الحد الف��شل 

ب�شكل �شليم يتم �شم�ع كال 

اإ�ش�رتي الهدف ال�شوتيتين 

ب�شهولة.

م�شتوى الحد الف��شل المنخف�ص 

للغ�ية ل يتيح �شم�ع الإ�ش�رات 

الخ�فتة للهدف.
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Soil /
Timings

Special

Enhance

N

 (Tx) خ�ش�ئ�ص كال من المر�شل GPX-4500 تحدد مواقيت جه�ز

 والم�شتقبل (Rx). يتيح لك مفت�ح التربة/المواقيت 

[Soil/Timings] الختي�ر من بين مجموعة من المواقيت 
المختلفة. وهذا يرفع من كف�ءة عمل الك��شف ب�لن�شبة لمختلف 

ظروف التربة ونوع الملف الم�شتخدم واأحج�م الأهداف 

 [Soil/Timings] المرغوبة. ت�شتطيع وظيفة التربة/المواقيت 

اأن ت�شفي تح�شين�ت ه�ئلة على اكت�ش�ف�تك.

تالئم بع�ص المواقيت اأنواع� محددة من ظروف التربة 

)المغن�طي�شية والقلوية والطبيعية، اإلخ( واأحج�م ودرجة 

تو�شيل كهربي مختلفة للهدف ب��شتخدام مفت�ح التربة/

المواقيت [Soil/Timings]، يمكن تغيير المواقيت لتح�شين 

الأداء تبع� للظروف المختلفة.

ملحوظة: عند التبديل بين اأو�ش�ع مفت�ح التربة/المواقيت 

]Soil/Timings[، يتم التوقف موؤقت� لمدة 1 ث�نية )اأي �شمت 
الحد الف��شل لمدة 1 ث�نية( قبل ا�شتكم�ل الك�شف.

[Enhance] النمط المح�ّشن

ن [Enhance] للتوقيت ب�لفع�لية الت�مة في 
ّ
يتميز النمط المح�ش

اإلغ�ء معظم اإ�ش�رات ال�شجيج الأر�شي وتقليل ا�شتج�بة 

ال�شخور ال�ش�خنة ب�شكل ملحوظ. يعمل ب�شكل متميز مع 

الملف�ت الأح�دية في جميع الظروف تقريب� ب��شتثن�ء ظروف 

التربة الق��شية للغ�ية. وهو ح�ش��ص جدا لنط�ق وا�شع من 

الأهداف مختلفة الأحج�م.

Soil /
Timings

Special

Enhance

N

التربة/المواقيت

تح�شين اأداء الك��شف لالأنواع المختلفة من 

التربة والأهداف 
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(N) النمط االعتيادي

يمنحك النمط العتي�دي (N) الأداء الأف�شل عند العمل في 

نط�ق وا�شع من ظروف التربة، ويتيح اأف�شل عمق ب�لن�شبة 

لنط�ق عري�ص من الأهداف مختلفة الأحج�م. يعمل ب�شكل جيد 

مع الملف [DD]  11 بو�شة المورد �شمن التجهيزات 

 (N) والمخ�ش�ص للك�شف الع�م. يف�شل ا�شتخدام النمط الع�دي

دائم� في من�طق الك�شف الجديدة عندم� تكون غير واثق من 

ن�شبة المع�دن ب�لتربة وعمق الأهداف.

[Special] النمط الخا�ص

يتيح النمط الخ��ص [Special] )�شفحة 61( مجموعة من 

المواقيت الخ��شة يتم الو�شول اإليه� عبر ق�ئمة �ش��شة 

العر�ص LCD. يمكنك الختي�ر بين اأنم�ط الح�ش��شية الزائدة 

 ،[Sensitive Smooth] والح�ش��شية ال�شل�شة ،[Sensitive Extra]
.[Sharp] والح�د ،[Salt-Coarse] والملح الخ�شن

Soil /
Timings

Special

Enhance

N

Soil /
Timings

Special

Enhance

N

تذكر دائم� اإع�دة الموازنة الأر�شية للك��شف بعد اإجراء اأي 

.[Soil/Timings] تعديالت على مفت�ح التربة/المواقيت
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Ground
Balance

Tracking

Fixed

Ground
Balance

Tracking

Fixed

[Ground Balance] الموازنة الأر�شية

خف�ص �شجيج التربة

ل تحتوي الأر�ص فقط على الرم�ل، واإنم� تحتوي كذلك على 

العديد من العن��شر الكيمي�ئية والمع�دن والأمالح. ي�ش�ر اإلى 

هذه المواد الإ�ش�فية بو�شف بمع�دن التربة. غ�لب� م� ي�شدر 

عن مع�دن التربة هذه اأ�شوات غير منتظمة تعرف »ب�ل�شجيج 

الأر�شي«.

تخف�ص وظيفة الموازنة الأر�شية (GB) ال�شجيج الأر�شي اإلى 

الحد الأدني بم� ي�شمن عدم الخلط بين الإ�ش�رات ال�ش�درة من 

الأهداف - ك�لكتل الذهبية مثال - والإ�ش�رات الأر�شية 

الخ�طئة. 

يقوم جه�ز GPX-4500 اأوتوم�تيكي� ب�إلغ�ء الت�أثيرات الن�تجة 

عن مع�دن التربة، وتح�فظ وظيفة التتبع Tracking على 

الموازنة الأر�شية الت�مة اأثن�ء البحث. 

[Tracking] نمط التتبع

ه نمط التتبع [Tracking] الك��شف اإلى اإلغ�ء الت�أثيرات 
ّ

وج
ُ
ي

الن�تجة عن مع�دن التربة، كم� ي�شبط اأوتوم�تيكي� و�شع 

 الموازنة الأر�شية [Ground Balance] اإذا تغيرت ظروف 

التربة اأثن�ء الك�شف.

يعمل نمط التتبع [Tracking] ب�شكل ممت�ز في الأرا�شي �شديدة 

الت�شبع ب�لمع�دن، خ��شة اإذا ك�نت ن�شبة الت�شبع ب�لمع�دن 

متغيرة اأو عندم� تريد تغطية م�ش�حة كبيرة من الأر�ص ب�شرعة 

وكف�ءة.



39

Ground
Balance

Tracking

Fixed
[Fixed] النمط الثابت

يحتفظ النمط الث�بت [Fixed] ب�آخر و�شع للموازنة الأر�شية. 

في الأرا�شي التي ت�شمح فيه� الظروف بت�شغيل النمط الث�بت 

[Fixed]، يوفر هذا النمط عمق� اأكبر وح�ش��شية اأعلى واإ�ش�رات 
هدف اأكثر حدة، ب�شرط الحف�ظ على الموازنة الأر�شية في 

و�شع ممت�ز. 

يوفر النمط الث�بت [Fixed] اأداء اأف�شل ن�شبي� ولكنه يحت�ج 

لإع�دة الموازنة )�شفحة 42( عند ال�شرورة. ا�شتخدام زر التتبع 

ال�شريع [Quick-Trak] هو الطريقة ال�شهلة لعمل ذلك.

ملحوظة: حيثم� اأمكن، قم ب�لبحث دائم� ب��شتخدام النمط الث�بت 

]Fixed[ للموازنة الأر�شية )GB( لتعظيم العمق والح�ش��شية، 
وا�شتخدم نمط التتبع ]Tracking[ فقط في المن�طق �شديدة 

ال�شجيج الأر�شي و/اأو الأر�شية التي تتغير ت�شبعه� ب�لمع�دن 

ب�شرعة، والتي ي�ش�ر اإليه� غ�لب� ب�لأر�شية المتغيرة. 

[Quick-Trak] زر التتبع ال�شريع

ي�شمح زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak] الموجود في مجموعة 

المقب�ص ب�لتبديل الموؤقت بين النمطين الث�بت [Fixed] والتتبع 

[Tracking] والعك�ص. 

يقوم زر التتبع ال�شريع [Quick-trak] بتغيير نمط الموازنة 

الأر�شية )Fixed اأو Tracking( اأثن�ء ال�شغط على الزر فقط. فور 

ترك الزر يعود و�شع �شبط الموازنة الأر�شية اإلى النمط 

المخت�ر للمفت�ح في لوحة التحكم الأم�مية.

غ�لب� م� ي�شتخدم زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak] في الموازنة 

الأر�شية للك��شف، وكذلك لتثبيت اأو الحف�ظ على و�شع �شبط 

الموازنة الأر�شية اأثن�ء التحديد الدقيق. 
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Ground
Balance

Tracking

Fixed

 طريقة الموازنة الأر�شية لنمط 
[Tracking] التتبع

 )ب�لن�شبة لنمط الموازنة الأر�شية - 

)[General] ع�م

ابحث عن قطعة من الأر�ص خ�لية من اأي اأهداف.  1

قم بتغيير و�شع مفت�ح الموازنة الأر�شية   2 

.[Fixed] اإلى النمط الث�بت [Ground Balance]

اأثن�ء اإبق�ء الملف موازي� لالأر�ص، قم برفع وخف�ص الملف   3

عن الأر�ص لم�ش�فة 25 مم اإلى 100 مم )1 بو�شة 

 و 4 بو�شة(. ح�ول خف�ص الملف لأقرب نقطة من 

الأر�ص دون لم�شه�.

اأثن�ء تحريك الملف قم بتغيير و�شع مفت�ح الموازنة   4

 [Tracking] اإلى نمط التتبع [Ground Balance] الأر�شية

ثم ا�شتمر بتحريكه لأعلى ولأ�شفل حتى ثب�ت ال�شوت 

وتوقف ال�شجيج الأر�شي.

   ملحوظة: الإ�ش�رة الم�شتمرة ربم� ت�شير اإلى هدف ب�لأر�ص. 

اإذا حدث ذلك، حرك الملف لمو�شع جديد وكرر العملية مرة 

اأخرى.

عند توقف التغير في الحد الف��شل، فهذا يعني اكتم�ل   5

الموازنة الأر�شية للجه�ز، ويمكنك ال�شروع في عملية 

الكت�ش�ف.

   ملحوظة: عند تغيير و�شع مفت�ح الموازنة الأر�شية 

]Ground Balance[ من النمط الث�بت ]Fixed[ اإلى نمط 
التتبع ]Tracking[، يتم اإجراء موازنة اأر�شية اأوتوم�تيكية 

�شريعة جدا قبل العودة اإلى ال�شرعة العتي�دية لنمط التتبع 

 ]Ground Balance[ ت�شتمر الموازنة الأر�شية .]Tracking[
 ال�شريعة لفترة ق�شيرة فقط، ولذلك من المهم اأن يكون 

الملف في ح�لة حركة قبل تغيير و�شع المفت�ح. 

Ground
Balance

Tracking

Fixed

100 مم )4 بو�شة(
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[Tracking] اإعادة �شبط الموازنة االأر�شية في نمط التتبع

اأثن�ء الم�شح ب�لملف ينبغي التحقق من اآن لآخر اأن الك��شف 

م�زال متج�ن�ش� مع الأر�شية عن طريق التوقف ثم رفع وخف�ص 

الملف. اإذا ا�شتمر �شوت الحد الف��شل ث�بت� فهذا يعني بق�ء 

الموازنة الأر�شية. اأم� اإذا حدث تغير في الحد الف��شل فعليك 

.[Ground Balance] اإع�دة �شبط و�شع الموازنة الأر�شية

اأثن�ء رفع وخف�ص الملف، ا�شغط على زر التتبع ال�شريع 

[Quick-Trak] ثم اتركه. �شوف ت�شمع �شوت »بيب« لمدة ق�شيرة 
يعلمك ببدء الموازنة الأر�شية ال�شريعة التي ت�شتغرق 3 ثوان 

قبل العودة اإلى نمط التتبع [Tracking]. فور ثب�ت ال�شوت، 

يمكنك ال�شتمرار في عملية الك�شف.

اإذا اكت�شفت اأن الموازنة الأر�شية [Ground Balance] تحت�ج 

اإلى اإع�دة �شبط ب��شتمرار، فقم ب�ختي�ر نمط التتبع الأ�شرع 

[Faster Tracking]. يتم الو�شول اإلى خي�رات ال�شرع�ت الثالثة 
لنمط التتبع [Tracking] )�شفحة 76( من خالل ق�ئمة �ش��شة 

.LCD العر�ص

عند ا�شتمرار نمط التتبع [Tracking] في تحديث 

و�شع الموازنة الأر�شية، ف�إن المرور المتكرر فوق 

اأحد الأهداف قد ينتج عنه موازنة الك��شف ب�لن�شبة 

للهدف ولي�ص لالأر�شية، مم� يوؤدي اإلى �شعف اإ�ش�رة 

الهدف وزي�دة ال�شجيج الأر�شي.

 [Fixed] وب�لت�لي، من المهم ا�شتخدام النمط الث�بت

عند التحديد الدقيق اأو البحث عن اإ�ش�رة خ�فتة 

محتملة عن طريق الم�شح المتكرر.

ملحوظة: في الأر�شية �شديدة 

التغير قد ل ي�شتطيع نمط التتبع 

]Tracking[ تحديث اإعداد 
الموازنة الأر�شية في الح�ل 

عندم� تقوم ب�لبجث فوق 

اأر�شية ذات تغير معدني كبير، 

ولهذا فقد ت�شمع بع�ص الإ�ش�رات 

الأر�شية لبع�ص الوقت. للتحقق 

من عدم ترك اأي اإ�ش�رت خ�فتة 

للهدف، ربم� تحت�ج اإلى اإع�دة 

�شبط و�شع الموازنة الأر�شية



 طريقة الموازنة الأر�شية للنمط 42
[Fixed] الثابت

 )ب�لن�شبة لنمط الموازنة الأر�شية - 

)[General] ع�م

Ground
Balance

Tracking

Fixed

100 مم )4 بو�شة(

ابحث عن قطعة من الأر�ص خ�لية من اأي اأهداف.  1

 [Ground Balance] قم بتغيير و�شع مفت�ح الموازنة الأر�شية  2

.[Fixed] اإلى النمط الث�بت

اأثن�ء اإبق�ء الملف موازي� لالأر�ص، قم بخف�ص ورفع الملف   3

عن الأر�ص بم� يتراوح من 25 مم اإلى 100 مم )1 بو�شة 

و 4 بو�شة(. ح�ول خف�ص الملف لأقرب نقطة من الأر�ص 

دون لم�شه�.

ا�شغط على زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak] وثبته اأثن�ء   4

تحريك الملف. يقوم برن�مج التتبع [Tracking] ببدء 

الموازنة الأر�شية ال�شريعة جدا لوهلة ق�شيرة. 

  ملحوظة: يوؤدي ذلك اإلى نف�ص النتيجة التى يوؤديه� تغيير 

و�شع مفت�ح الموازنة الأر�شية ]Ground Balance[ اإلى نمط 

التتبع ]Tracking[ في اللوحة الأم�مية.

ا�شتمر في تحريك الملف حتى يتوقف ال�شجيج الأر�شي.   5

تكتمل عملية »الموازنة الأر�شية« للك��شف عندم� يتوقف 

التغيير في الحد الف��شل. 

  ملحوظة: الإ�ش�رة الم�شتمرة ربم� ت�شير اإلى هدف ب�لأر�شية. 

اإذا حدث هذا، حرك الملف لمو�شع جديد وكرر العملية مرة 

اأخرى.

اترك زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak] للعودة اإلى النمط   6

الث�بت [Fixed] مرة اأخرى وال�شروع في الك�شف. 
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[Fixed] اإعادة �شبط الموازنة االأر�شية في النمط الثابت

توقف ثم ارفع واخف�ص الملف، اإذا اأردت التحقق من ا�شتمرار 

تج�ن�ص الملف مع الأر�شية اأثن�ء الم�شح. اإذا ا�شتمر �شوت الحد 

الف��شل ث�بت� فهذا يعني بق�ء الموازنة الأر�شية. اأم� اإذا حدث 

تغير في الحد الف��شل فعليك اإع�دة �شبط و�شع الموازنة 

.[Ground Balance] الأر�شية

ويتحقق ذلك بتكرار الخطوات من 3-6 لإجراء الموازنة 

.[Fixed] على النمط [Ground Balance] الأر�شية

ن�شائح حول الموازنة االأر�شية

عند الم�شح فوق الرقع القديمة )اأي، المن�طق ال�شغيرة ال�شيقة الم�شهورة ب��شتخراج الكتل 

الذهبية منه�( قم ب�لعمل مع و�شع الموازنة الأر�شية [Ground Balance] على النمط الث�بت 

 [Quick-Trak] وكرر الموازنة الأر�شية من وقت لآخر ب��شتخدام زر التتبع ال�شريع [Fixed]
كل ب�شعة اأمت�ر.

عند اإجراء الموازنة الأر�شية في رقعة مليئة ب�ل�شخور، اخف�ص الملف اإلى الرتف�ع الذي 

�شتقوم فيه ب�لأرجحة فعلي�.

قد تواجهك بع�ص الم�شكالت اأثن�ء الموازنة الأر�شية للملف في التربة الغنية ب�لمع�دن على 

طول الم�ش�فة بينه وبين الأر�شية )غ�لب� م� يحدث ذلك مع الملف�ت الأح�دية الأكبر(. اإذا 

 ،[Specific] واجهك هذا الأمر يمكنك تغيير و�شع الموازنة الأر�شية اإلى النمط الخ��ص 

 مختلف� للموازنة الأر�شية )�شفحة 60(.
ً
والذي يتطلب اإجراء

ملحوظة: عند الك�شف مع النمط 

الث�بت ]Fixed[ من المهم جدا 

التحقق من الموازنة الأر�شية 

ب�نتظ�م واإع�دة �شبطه� عند 

اللزوم. اإن الختب�ر عن طريق 

رفع وخف�ص الملف هي طريقة 

�شريعة و�شهلة وينبغي اأن تكون 

جزءا منتظم� من طريقة البحث 

الخ��شة بك. 
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يقوم المفت�ح الملف/ الح�ش��شية [Coil/Rx] بتغيير ح�ش��شية 

الملف ونمط البحث المتعلق به. ويح�شن ذلك من تعدد ا�شتخدام�ت 

وخ�ش�ئ�ص �شل�شلة (GP) ومجموعة الملف�ت الرئي�شية من النوع 

(Double-D). ويتحقق ذلك عن طريق تغيير نمط مج�لت 
الإر�ش�ل (Tx) وال�شتقب�ل (Rx) للملف، والطريقة التي يحلل به� 

�شندوق التحكم ا�شتج�بة الأهداف. يقوم كل و�شع للمفت�ح 

 اأف�شل 
ً
بتغيير المج�ل الكهرومغن�طي�شي للملف، مم� يعطي اأداء

في ظروف معينة.

قد تعمل الملف�ت غير الم�شممة عن طريق �شركة م�ينالب 

Minelab بطريقة غير منتظمة، اأو غير فع�لة في النمطين 
.[Cancel] اأو الإلغ�ء (M) الأح�دي

ملحوظة: �شوف تحت�ج لإع�دة �شبط الموازنة الأر�شية كل مرة 

ت�شبط فيه� مفت�ح الملف على و�شع جديد.

Double-D  (DD) النمط

هو الختي�ر الأمثل للمن�طق المتو�شطة الت�شبع اأو �شديدة 

الت�شبع ب�لمع�دن. كم� اأنه ممت�ز اأي�ش� للتحديد الدقيق، حيث 

تكون ا�شتج�بة الهدف اأقوى م� يمكن عند منت�شف الملف.

نوع البحث في النمط Double D هو الإ�ش�رة ال�شبيهة ب�لن�شل 

التقليدي اأو المخروطية ال�شكل الم�رة عبر مركز الملف.

(M) النمط االأحادي

يمكن ا�شتخدام هذا النمط في معظم المن�طق التي تكون ن�شبة 

الت�شبع ب�لمواد المعدنية فيه� منخف�شة اإلى متو�شطة. ين��شب 

الو�شع الأح�دي [Monoloop] كذلك اكت�ش�ف قطع المع�دن 

 [Soil/Timings] ال�شغيرة عند �شبط مفت�ح التربة/المواقيت

على نمط الح�ش��شية الزائدة [Sensitive Extra] في ق�ئمة 

 .LCD ش��شة العر�ص�

Coil /
Rx

Cancel

Double D

M

Coil /
Rx

Cancel

Double D

MCoil /
Rx

Cancel

Double D

M

[Coil/Rx] الملف/الح�شا�شية

 تغيير مج�لت الإر�ش�ل 

 (Rx) وال�شتقب�ل

من المهم جدا اإطف�ء الك��شف قبل تغيير الملف�ت.
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عند ا�شتخدام الملف DD، ف�إن العمل على الو�شع الأح�دي 

[Monoloop] �شوف يزيد غ�لب� من ح�ش��شية الك��شف ولكنه قد 
يوؤدي اإلى عدم ا�شتقراره في الأر�شية الغنية ب�لمع�دن. التحديد 

الدقيق [Pinpointing] )�شفحة 84( لي�ص متمركزا في و�شط 

الملف، ولكن على الج�نب الأي�شر، وربم� يعطي اإ�ش�رات معقدة 

عندم� يكون الهدف قريب� جدا من الملف. يف�شل ا�شتخدام 

الح�فة الي�شرى للملف لتحديد الأهداف ال�شطحية.

[Cancel] نمط االإلغاء

يتيح هذا النمط مج�ل ا�شتقب�ل م�شتقراً جدا خ�شو�ش� في المن�طق 

ذات الت�شوي�ص الكهرب�ئي. يعد هذا النمط مث�لي� عند الك�شف 

ب�لقرب من �شواحي المدينة اأو عند �شعوبة انتق�ء خ��شية 

الموالفة [Tune] لقن�ة ت�شغيل ه�دئة )مثال، ب�لقرب من خطوط 

الكهرب�ءاأو اأبراج اله�تف اأو في ظل الظروف الجوية ال�شيئة(.

يتم التحديد الدقيق في نمط الإلغ�ء [Cancel] على الج�نب 

الأي�شر من الملف وقد ت�شبح الإ�ش�رات معقدة اإذا ك�ن الهدف 

قريب� من الملف. في نمط الإلغ�ء Cancel، يتم تقليل الح�ش��شية 

والعمق قليال. 

قد ت�شتطيع زي�دة ح�ش��شية ال�شتقب�ل )Rx( )�شفحة 67( عند 

.]Cancel[ ا�شتخدام نمط الإلغ�ء

Coil /
Rx

Cancel

Double D

M

البيئ�ت الغنية ب�لأمالح:

 ]Cancel[ قد يوفر و�شع الإلغ�ء

 اأف�شل من و�شع الملح 
ً
اأداء

الخ�شن ]Salt-Coarse[، في 

البيئ�ت �شديدة الملوحة، مثل 

�شواطئ المحيط�ت اأو البحيرات 

الداخلية الم�لحة. وعند مق�رنة 

الأداء ب�شفة ع�مة، ف�إن نمط 

الإلغ�ء ]Cancel[ يكون اأكثر 

ح�ش��شية، اأم� نمط الملح الخ�شن 

]Salt-Coarse[ فيتمتع بقدرة 
اأكبر على اكت�ش�ف الأهداف 

الكبيرة على عمق كبير.

 لن ي�شتطيع الجه�ز اكت�ش�ف الأهداف عند 

 ا�شتخدام و�شع الإلغ�ء [Cancel] مع ملف 

.[Monoloop] اأح�دي

اإر�شال

ا�شتقبال

ن�شيحة: يمكن ا�شتخدام ملف�ت 

 Minelab شركة م�ينالب�

 GPX-4500 الأح�دية مع جه�ز

لإعط�ء نت�ئج ممت�زة. لتحقيق 

اأق�شى ا�شتقرار، نن�شح ب��شتخدام 

تلك الملف�ت مع وجود المفت�ح 

 ]Coil/Rx[ الملف/الح�ش��شية

 م�شبوط� على الو�شع 

 .)M( الأح�دي

هذا الر�شم التو�شيحي عب�رة عن م�شقط اأفقي للف�ئف الملف 

الداخلية، ويبين خ�ش�ئ�ص ال�شتقب�ل المختلفة لأو�ش�ع مفت�ح 

الملف/الح�ش��شية [Coil/Rx] الثالثة.

]Cancel[ نمط الإلغ�ء

+ –
T RR

]Double D[ النمط

T R

+

]Monoloop[ النمط الأح�دي

T RR

+ +
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يتم توريد جه�ز GPX-4500 مع وجود اإعدادات الق�ئمة   

 اأو�ش�ع �شبط الم�شنع، بحيث ين��شب 

On/Off
Hold for FP م�شبوطة على 

الم�شتخدمين الجدد.

يمكن ت�شغيل الك��شف ب�شهولة من خالل اأو�ش�ع �شبط   

الم�شنع واأزرار لوحة التحكم الأم�مية اإلى حين اأن تت�آلف 

 .GPX-4500 مع بجه�ز

ال�شتعادة اأو�شاع �شبط الم�شنع:  

اأطفئ الك��شف.  1

On/ Off] وثبته  ا�شغط على مفت�ح الت�شغيل/الإيق�ف [  2 

 حتى تظهر ق�ئمة ا�شتع�دة اأو�ش�ع ال�شبط القي��شية 

[Reset Defaults] )بعد 5-6 ثوان تقريب�(.

اأدر مفت�ح اختي�ر الوظ�ئف [Function Select] اإلى اليمين   3

لتحديد بند ك�فة الإعدادات [All Settings] )كم� هو مبين 

ب�لر�شم التو�شيحي(.

اأدر مفت�ح الإعداد [Setting] للي�ش�ر اأو اليمين ل�شتع�دة   4

ك�فة اأو�ش�ع �شبط الم�شنع.

  ملحوظة: عند عمل ا�شتع�دة ك�ملة لالإعدادات، يتم الإبق�ء 

على اإعدادت اأنم�ط البحث المخ�ش�شة الأربعة. وهذا لتجنب 

الم�شح غير المق�شود لإعدادات النمط المف�شل لديك مع 

ال�شم�ح ب�إع�دة اإعدادات ق�ئمة �ش��شة العر�ص LCD والو�شع 

العميق ]Deep[ والو�شع الع�م ]General[ اإلى اأو�ش�ع �شبط 

الم�شنع ب�شورة �شريعة.

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

ا�شتعادة اأو�شاع �شبط الم�شنع
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Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

طريقة اإعادة نمط البحث الحالي اإلى اأو�شاع �شبط   

الم�شنع:

  ملحوظة: اإذا كنت ترغب في اإع�دة اأحد انم�ط البحث 

 المخ�ش�شة اإلى اأو�ش�ع �شبط الم�شنع، ت�أكد من انتق�وؤه 

في الق�ئمة قبل اإطف�ء الك��شف.

اأطفئ الك��شف.  1

On/ Off] وثبته  ا�شغط على مفت�ح الت�شغيل/الإيق�ف [  2 

 حتى تظهر ق�ئمة ا�شتع�دة اأو�ش�ع ال�شبط القي��شية 

[Reset Defaults] )بعد 5-6 ثوان تقريب�(.

اأدر مفت�ح اختي�ر الوظ�ئف [Function Select] اإلى اليمين   3

لختي�ر النمط الح�لي. 

  ملحوظة: اإذا ك�ن نمط البحث المعرو�ص لي�ص هو الذي ترغب 

في اإع�دة اأو�ش�ع �شبطه، فيجب تغيير نمط البحث في مفت�ح 

لوحة التحكم الأم�مية اأو اختي�ر نمط البحث المخ�ش�ص 

.LCD ال�شحيح من ق�ئمة �ش��شة العر�ص

اأدر مفت�ح الإعداد [Setting] للي�ش�ر اأو اليمين ل�شتع�دة   4

اأو�ش�ع �شبط الم�شنع لهذا النمط.
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:]Main Menu[ النط�ق:الق�ئمة الرئي�شية

الوظ�ئف الع�مة

�شبط الم�شنع: 

2مطف�أ، 1–8ال�شوء الخلفي

�شفر–8.0 ڤلطاختب�ر البط�رية

+8.0 ڤلط

-

112–20حد �شدة ال�شوت

النمط الع�م [General]نمط الموازنة الأر�شية

[Specific] النمط الخ��ص

نمط اإيق�ف الموازنة 

[GB Off الأر�شية [

[General] النمط الع�م

:]Search Mode[ النط�ق:نمط البحث

الوظ�ئف الخ��شة لنمط البحث

:]General[ ع�م:]Deep[ عميق

[Motion] خ��شية الحركة[Very Slow] بطيء جدا

[Slow] بطيء

[Medium] متو�شط

[Fast] شريع�

[Slow] بطيء جدا بطيء 

[Very Slow]

[Rx Gain] 189–15ح�ش��شية ال�شتقب�ل

[Audio Type] نوع ال�شوت[Quiet] ه�دئ

[Normal] ع�دي

[Deep] عميق

[Boost] م�شخم

ع�دي 

[Normal]
[Deep] عميق

[Audio Tone] 15038–100النغمة ال�شوتيةِ ِ

[Stabilizer] 11010–20المثبت

[Signal] 11617–20الإ�ش�رة

 �شدة �شوت الهدف 

[Target Volume]
20–188

[Response] ال�شتج�بة[Normal] ع�دي

[Inverted] معكو�ص

ع�دي 

[Normal]
معكو�ص 

[Inverted]

[Tracking] التتبع[Slow] بطيء

[Medium] متو�شط

[Fast] شريع�

متو�شط 

[Medium]
[Slow] بطيء

[Iron Reject] جميع ا�شتبع�د الحديد( [Off مطف�أ [

)[All Metal] المع�دن

10–1

 [Off مطف�أ [

)جميع المع�دن 

)[All Metal]

 [Off مطف�أ [

)جميع المع�دن 

)[All Metal]
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الوظ�ئف الخ��شة لنمط البحث المخ�ش�ص

:]Patch[ غني ب�لمع�دن الرقعة

:]Hi-Mineral[
غني ب�لنف�ي�ت 

:]Hi-Trash[
:]Test A[ الختب�ر

[Medium] متو�شط[Medium] متو�شط[Medium] متو�شط[Slow] بطيء

6698

[Boost] م�شخم[Normal] ع�دي[Quiet] ه�دئ[Normal] ع�دي

55454050

89810

1514816

9768

ع�دي [Normal]معكو�ص [Inverted]ع�دي [Normal]ع�دي

[Medium] متو�شط[Fast] شريع�[Slow] بطيء[Medium] متو�شط

Off] )جميع  مطف�أ [

)[All Metal]ِ المع�دن

Off] )جميع  مطف�أ [

)[All Metal]ِ المع�دن

Off] )جميع 7 مطف�أ [

)[All Metal]ِ المع�دن

:]Main Menu[ النط�ق:الق�ئمة الرئي�شية

الوظ�ئف الع�مة

�شبط الم�شنع:

[Special] ملح خ�شن خ��ص

[Salt-Coarse]
ح�ش��شية زائدة 

[Sens Extra]
[Sharp] ح�د

ح�ش��شية �شل�شة 

[Sens Smooth]

[Sense Extra] ح�ش��شية زائدة

[Manual Tune] 128�شفر–255الموالفة اليدوية
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 [Function Select] يتيح مفت�ح اختيار الوظائف 

النتق�ل عبر لئحة الوظ�ئف. 

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

اأ�شهم التنقل

ت�شير اإلى اأي 

اتج�ه تنزلق 

الق�ئمة.

العنوان

ي�شير اإلى نوع الوظيفة 

المعرو�شة على ال�ش��شة 

)ع�مة اأو م�شتندة اإلى نمط(.

الوظائف

يوجد نوع�ن من 

الوظ�ئف، الوظ�ئف 

الع�مة )مندرجة تحت 

عنوان الق�ئمة الرئي�شية 

 )[Main Menu]
والوظ�ئف الخ��شة 

ب�أحد الأنم�ط )مندرجة 

تحت عنوان نمط البحث 

.)[Search Mode]

اإعداد الوظيفة

اأيقونة القيمة الجديدة

ت�شير اإلى مدى تغير قيمة 

هذه الوظيفة عن و�شع 

Function�شبط الم�شنع.
Select

Setting

On/Off
Hold for FP
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 فور اختي�ر اإحدى الوظ�ئف يعر�ص مفت�ح 

االإعداد [Setting] �ش��شة لتعديل الإعدادت.

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

اأ�شهم التنقل ت�شير اإلى 

اأي اتج�ه يمكن تعديل 

و�شع ال�شبط.

الوظيفة

عالمة و�شع �شبط 

الم�شنع

ت�شير اإلى اأن الو�شع 

الح�لي هو و�شع 

�شبط الم�شنع.

اإعداد الوظيفة

)نظريا(

اإعداد الوظيفة

)عدديا(
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 [Function Select] اأدر مفت�ح اختيار الوظائف

اإلى اليمين لالنتق�ل اإلى الأ�شفل عبر الالئحة. يتم 

تحديد الوظيفة المخت�رة ح�لي�.

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

 اأدر مفت�ح اختيار الوظائف 

 [Function Select] للي�ش�ر لالنتق�ل 
 اإلى الأعلى في الالئحة. يتم تحديد 

الوظيفة المخت�رة ح�لي�.

وظ�ئف الق�ئمة 

 ]Main Menu[ الرئي�شية

ث�بتة ب�لن�شبة لجميع 

اأنم�ط البحث.

 يمكن تخزين وظ�ئف 

كل نمط من اأنم�ط 

 ]Search Modes[ البحث

ال�شتة ب�إعدادات مختلفة.

Auto Tune

Search
Mode
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مع تحديد اإحدى الوظ�ئف اأدر مفت�ح 

االإعداد [Setting] للي�ش�ر اأو اليمين 

لتعديل و�شع ال�شبط.

الدخول لأو�شاع ال�شبط

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

للعودة اإلى لئحة الوظ�ئف اأدر مفت�ح 

 [Function Select] اختيار الوظائف

للي�ش�ر اأو اليمين.
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54LCD ال�شوء الخلفي ل�شا�شة العر�س

في ظروف الإ�ش�ءة ال�شعيفة يمكن ت�شغيل ال�شوء الخلفي 

ل�ش��شة العر�ص LCD. يمكنك اختي�ر المدة الزمنية لبق�ء ال�شوء 

الخلفي م�شغال فور تفعيله. م� بين اأو�ش�ع ال�شبط 1 و 6 تزداد 

المدة الزمنية بقيمة 10 ثوان لكل و�شع.

1 – 10 ثواني

2 – 20 ث�نية

6 – 60 ث�نية

7 – 120 ث�نية

8 – م�ش�ءة دائم�

 المدة الزمنية هي فترة بق�ء ال�شوء م�شغال بعد اآخر تعديل 

تم لمفت�ح اختي�ر الوظ�ئف [Fucntion Select] اأو مفت�ح 

.[Setting] الإعداد

يعمل ال�شوء مرة اأخرى عند تحريك اأحد المفت�حين.

اإذا كنت تقوم ب�لك�شف في �شوء النه�ر الع�دي يمكنك اختي�ر 

و�شع الإطف�ء [OFF] للحف�ظ على ط�قة البط�رية.

8–1 ،[Off ] مطفاأ

2

النط�ق

و�شع �شبط الم�شنع
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عر�ص جهد البط�رية

تتيح �ش��شة جهد البط�رية [Battery Volts] روؤية الجهد الح�لي 

للبط�رية. يمكن عر�ص هذه ال�ش��شة في اأي وقت.

عندم� ت�شبح �شحنة البط�رية �شعيفة، يتم اإ�شدار مجموعة من 

اإ�ش�رات الإنذار بف��شل زمني مقداره دقيقة واحدة.

ملحوظة: تعود بك �ش��شة اختب�ر البط�رية اأوتوم�تيكي� اإلى 

لئحة الوظ�ئف بعد مرور 7 ثواني. 

 اإطف�ء عند

7.1 ڤلط

2

0 14

4

8

م�شحونة ب�لك�مل  

8.2 ڤلط-8.4 ڤلط تقريب�

6

�شحنة البط�رية �شعيفة اإنذار �شوتي 

ل�شعف �شحنة البط�رية عند 7.3 ڤلط

1

3

5

7

9

2 4 6 8 10 12 16
الوقت )ب�ل�ش�عة(
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بط�ري�ت اأيون�ت الليثيوم تمتلك ميزة الحتف�ظ ب�لط�قة طول مدة ال�شحن قبل 

توقفه� عن العمل ب�شرعة.

�شفر–8.0 ڤلطالنط�ق

+8.0 ڤلط
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حد �شدة ال�شوت هو الحد الأق�شى لم�شتوى ال�شوت ال�ش�در من 

الك��شف عند اكت�ش�ف اأحد الأهداف.

اإذا تم �شبط حد �شدة ال�شوت على الو�شع الأق�شى �شوف يتم 

�شم�ع ك�فة اإ�ش�رات الهدف ب�لتن��شب مع حجم وعمق الهدف. 

يتيح الحد الأق�شى �شم�ع الختالف�ت بين الأهداف ال�شغيرة 

والكبيرة، ولكن قد يكون مزعج� لح��شة ال�شمع عند العثور على 

اأحد الأهداف الكبيرة ب�لقرب من الملف.

اإذا تم �شبط حد �شدة ال�شوت على القيمة المتو�شطة، فلن يوؤثر 

ذلك على الإ�ش�رة ال�ش�درة عن الأهداف ال�شغيرة، ولكنه 

�شيكون محدودا ب�لن�شبة لالأهداف الكبيرة. 

اإذا تم �شبط حد �شدة ال�شوت على الحد الأدنى، ف�شوف تكون 

معظم اإ�ش�رات الأهداف المحتملة محدودة للغ�ية. يعد ال�شوت 

المنخف�ص اأكثر راحة لح��شة ال�شمع، ولكنه يزيد من مخ�طرة 

اإغف�ل الأهداف ال�شغيرة.

ح�ول ا�شتخدام الأهداف ال�شغيرة والكبيرة لتعديل حد �شدة 

ال�شوت اإلى و�شع مريح.

ملحوظة: قد تحت�ج لإع�دة �شبط الحد الف��شل عند تعديل حد 

�شدة ال�شوت اإلى و�شع منخف�ص.

حد �شدة ال�شوت

�شبط �شدة ال�شوت الق�شوى لجميع الأ�شوات

تنبيه: ي�شتطيع الك��شف اإ�شدار �شوت مرتفع للغ�ية عند 

اكت�ش�ف الأهداف الكبيرة وال�شطحية. 

حافظ على حا�شة ال�شمع!

قد يحت�ج حد �شدة ال�شوت اإلى اإع�دة ال�شبط عند التبديل 

بين �شم�ع�ت الراأ�ص وال�شم�ع�ت الخ�رجية.

20–1

12

النط�ق

و�شع �شبط الم�شنع
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الحد االأق�شى ل�شدة ال�شوت:

لن تت�أثر ال�ش�رات الخ�فتة 

والع�لية.

النطاق االأو�شط ل�شدة ال�شوت:

لن تت�أثر الإ�ش�رات الخ�فتة، ولكن 

�شيتم خف�ص الإ�ش�رات الع�لية. 

الحد االأدنى ل�شدة ال�شوت:

يتم خف�ص الإ�ش�رات الخ�فتة 

والع�لية اإلى الم�شتوي�ت 

اله�دئة.



58[Ground Balance] نوع الموازنة الأر�شية 
)الموازنة الأر�شية، �شفحة 38(

[General] النمط العام

هو النوع الأمثل للموازنة الأر�شية لال�شتخدام في 90% من اأنواع 

 [Tracking] التربة المحتوية على الذهب وي�شتخدم نمط التتبع

الأوتوم�تيكي المريح كم� هو الح�ل مع موديالت م�ينالب 

Minelab ال�ش�بقة. في نمط التتبع [Tracking]، يمثل النمط 
الع�م [General] للموازنة الأر�شية (GB) التغيرات في ن�شبة 

ت�شبع الأر�ص ب�لمع�دن وي�شبط معدل دائم التغير لم�شتوى 

الموازنة الأر�شية. يعتبر النمط الع�م [General] للموازنة 

الأر�شية (GB) مث�لي� لمعظم الأرا�شي الغنية ب�لمع�دن وهو 

النوع المف�شل للموازنة الأر�شية ب�لن�شبة لأنواع التربة ذات 

ن�شبة المع�دن �شديدة التغير.

[Specific] النمط الخا�ص

هو نمط خ��ص للموازنة الأر�شية لال�شتخدام فى التربة الغنية 

ب�لحديد، �شديدة المغن�طي�شية. ي�ش�عد ا�شتخدام النمط الخ��ص 

[Specific] للموازنة الأر�شية في الحف�ظ على الملف قريب� من 
الأر�ص، وي�شمح ب�لموازنة الأر�شية الدقيقة للملف�ت الأح�دية 

في المن�طق التي تعتبر في الع�دة »اأ�شخن« مم� ين��شب 

ا�شتخدام هذه الملف�ت. تعتبر وظيفة التتبع [Tracking] في 

النمط الخ��ص [Specific] اأكثر تحفظ� منه� في النمط الع�م 

[General]، و�شوف تتوقف موؤقت� عند اأكثر ال�شتج�ب�ت خفوت�، 
مم� ي�شتبعد اإمك�نية »تج�هل« الإ�ش�رات الخ�فتة. 

ن�شح بتفقد و�شع �شبط الموازنة الأر�شية ب�شكل دائم عند 
ُ
ي

ا�شتخدام النمط الخ��ص [Specific] في اأنواع التربة المتغيرة. 

توقف للحظ�ت، ارفع واأخف�ص الملف، اأن�شت لأي تغييرات ثم 

اأعد عملية الموازنة الأر�شية عند ال�شرورة. من الأف�شل اأن 

يقت�شر ا�شتخدام النمط الخ��ص [Specific] على اأنواع التربة 

المتج�ن�شة اأو غير المتغيرة.

[GB Off] اإيقاف ،[Specific] خا�ص ،[General] عام

 [General] النمط العام

النط�ق

و�شع �شبط الم�شنع
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[GB Off] )و�شع االإيقاف )للموازنة االأر�شية

في التربة الع�دية اأو الطينية عديمة المع�دن اأو الرملية مثال، 

يكون هن�ك ت�أثير اأر�شي محدود اأو معدوم اأحي�ن�. هذه 

المن�طق ن�درة الوجود، ولكن يتم التعرف عليه� عندم� ل يكون 

للموازنة الأر�شية اأثر يذكر. �شوف تح�شل على عمق اأكبر 

 وح�ش��شية اأف�شل، عند تغيير و�شع الموازنة الأر�شية اإلى 

.[GB off و�شع الإيق�ف [

ت�شتخدم هذه الخ��شية غ�لب� بوا�شطة المكت�شفين على ال�شواطئ 

اأو الب�حثين عن المع�دن النفي�شة/التذك�رات، اإذ اأنه من الن�در 

للغ�ية العثور على بقعة في حقل للذهب ل تحت�ج فيه� 

الموازنة الأر�شية.

طريقة العمل:

ارفع الملف عن الأر�ص، بعيدا عن الأج�ش�م المعدنية وا�شبط 

GB Off]. بعد �شم�ع  الموازنة الأر�شية على و�شع الإيق�ف [

النغمة يمكنك ال�شروع في الك�شف مرة اأخرى.

 ]Iron Reject[ ملحوظة: ل�شتخدام وظيفة ا�شتبع�د الحديد

)�شفحة 80(، يجب اأن ت�شبط الموازنة الأر�شية على النمط 

.]General[ الع�م



طريقة الموازنة الأر�شية للو�شع 60

[Specific] الخا�س

عند النتق�ل اإلى منطقة جديدة يجب اإجراء الموازنة الأر�شية على النمط 

الخ��ص [Specific] للمرة الأولى عن طريق مفت�ح الموازنة الأر�شية 

.[Quick-Track] ولي�ص بوا�شطة زر التتبع ال�شريع - [Ground Balance]

ابحث عن قطعة من الأر�ص خ�لية من اأي   1

اأهداف. 

اختر نمط الموازنة الأر�شية الخ��ص   2

[Specific] من الق�ئمة.

قم بتغيير مفت�ح الموازنة الأر�شية   3

[Ground Balance] اإلى النمط الث�بت 
.[Fixed]

اأم�شك ب�لملف على م�ش�فة 300 مم   4

- 450 مم )12-18 بو�شة( من الأر�ص.

قم بتغيير مفت�ح الموازنة الأر�شية اإلى نمط   5

التتبع [Tracking]. �شوف ت�شمع نغمة ذات 

طبقة ع�لية ت�شتمر لمدة ث�نية واحدة فقط.

فور بدء �شم�ع النغمة المنخف�شة، قم بخف�ص   6

ورفع الملف عن الأر�شية. ح�ول خف�ص 

الملف بمح�ذاة الأر�شية ولأقرب نقطة منه� 

دون لم�شه�.

ا�شتمر في تحريك الملف لأعلى ولأ�شفل حتى   

ثب�ت ال�شوت وتوقف ال�شجيج الأر�شي. 

تكون عملية الموازنة الأر�شية للك��شف 

مكتملة عند توقف التغير في الحد الف��شل.

اأرجع الموازنة الأر�شية اإلى النمط الث�بت   7

[Fixed] قبل ال�شروع في الك�شف.
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يمكنك تحديد اأي المواقيت �شيتم تفعيله� عن طريق المفت�ح 

خ��ص [Special] في لوحة التحكم.

[Salt-Coarse] ملح خ�شن

اإن ت�أثير التمعدن ب�لأمالح القلوية مختلف تم�م� عن الت�أثير 

الن�تج عن اأحج�ر الحديد وال�شل�ش�ل المعدني. يعرف الأ�شخ��ص 

الع�ملون على الأ�شطح الم�لحة الج�فة درجة �شعوبة الك�شف 

عليه�. يف�شل تجربة الو�شع الع�دي [Normal] اأول في هذه 

المن�طق، ولكن اإذا ك�ن الحد الف��شل غير م�شتقر تم�م�، ف�شوف 

يتم الح�شول على اأداء اأف�شل في ح�لة ا�شتخدام ميق�ت الملح 

 .[Salt-Coarse] الخ�شن

قد ينتج عن ا�شتخدام توقيت ملح خ�شن [Salt-Coarse] �شعف 

طفيف لدرجة ال�شتج�بة لإ�ش�رات الأهداف ال�شغيرة. على 

الرغم من ذلك، ف�إن ا�شتج�بة الأهداف الكبيرة تظل بدون 

تغييرن�شبي وينخف�ص ال�شجيج الأر�شي اإلى اأدنى م�شتوى. 

وبن�ء عليه، عند البحث عن الكتل المعدنية في التربة ذات 

الت�شبع الع�لي ب�لمع�دن، ف�إنه يمكن ا�شتخدام توقيت ملح 

خ�شن [Salt-Coarse] للح�شول على حد ف��شل ه�دئ يتيح 

�شم�ع الإ�ش�رات اله�دئة للقطع المعدنية العميقة.

[Sensitive Extra] ح�شا�شية زائدة
ربم� يزيد هذا التوقيت من الإ�ش�رات ال�ش�درة عن بع�ص 

ال�شخور ال�ش�خنة القريبة من ال�شطح، ولكن يمكنه الم�ش�عدة 

في تهدئة الحد الف��شل في بع�ص اأنواع الأر�شي�ت، ب�لتحديد 

مع الملف�ت من نوع [Double-D]. في ح�لت التربة الطبيعية 

يعطي توقيت الح�ش��شية الزائدة [Sensitive Extra] اأف�شل 

ا�شتج�بة لالإ�ش�رات ال�ش�درة من الأهداف ال�شغيرة والعميقة.

[Special] خا�س

[Soil/Timings] التربة/المواقيت

 النط�ق

 و�شع �شبط الم�شنع

 ،[Sens Extra] ح�شا�شية زائدة ،[Salt-Coarse] ملح خ�شن

 [Sens Smooth] ح�شا�شية �شل�شة ،[Sharp] حاد
[Sense Extra] ح�شا�شية زائدة
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[Sharp] ٍحاد
 [Normal] م�ش�به للتوقيت الع�دي [Sharp] التوقيت الح�د

ولكنه ينتج حقاًل ك�شفيً� اأقوي. يمكنه تح�شين العمق، ولكنه 

اأكثر ح�ش��شية للت�شوي�ص ويزيد كذلك من حدة الإ�ش�رات 

الخ�طئة في الأر�شي�ت ال�شعبة.

ي�شتخدم هذا التوقيت ب�شكل اأمثل في الظروف اله�دئة ويمكن 

اأن يعمل جيدا ب�لتوافق مع نمط البحث العميق Deep، مع 

�شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل [Rx Gain] على و�شع منخف�ص. 

التوقيت الح�د [Sharp] هو اأداة ممت�زة للتحديد الدقيق لالإ�ش�رات 

الخ�فتة نظرا لال�شتج�بة »الح�دة« والعنيفة لالإ�ش�رات. 

قم ب�نتق�ء ح�د [Sharp] من الق�ئمة ثم قم ب�ختي�ره ب�لتبديل 

اإلى الو�شع الخ��ص [Special] في لوحة التحكم الأم�مية.

ملحوظة: يعمل النمط الح�د ]Sharp[ ب�شكل مث�لي مع الملف�ت 

من نوع )DD( في معظم مواقع حقول الذهب.

[Sensitive Smooth] الح�شا�شية ال�شل�شة

 [Sensitive Smooth] تم تح�شين توقيت الح�ش��شية ال�شل�شة

لتوفير مزيد من ال�شتج�بة مع القطع المعدنية ال�شغيرة 

وال�شطحية في اأنواع التربة الق��شية. يوجد فقدان ب�شيط فى درجة 

العمق ب�لن�شبة لالأهداف الكبيرة، ولهذا ينبغي األ ت�شتخدم هذا 

الإعداد عند البحث عن القطع المعدنية الكبيرة والعميقة.

يتيح توقيت الح�ش��شية ال�شل�شة [Sensitive Smooth] ا�شتخدام 

الملف�ت الأح�دية في المن�طق �شديدة الت�شبع ب�لمع�دن. ويقوم 

ب�لتخل�ص من معظم الإ�ش�رات الخ�طئة ال�ش�درة من ال�شخور 

ال�ش�خنة والت�شبع الأر�شي ب�لمع�دن، بينم� ي�شمح ب�لمح�فظة 

على ح�ش��شية ممت�زة لالأهداف ال�شغيرة. 

ملحوظة: توقيت الح�ش��شية ال�شل�شة ]Sensitive Smooth[ هو 

التوقيت الأف�شل لال�شتخدام مع الملف�ت الأح�دية في انواع 

التربة الق��شية.

[Special] خا�س

التربة/المواقيت [Soil/Timings] )ا�شتكم�ل(
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تتيح الموالفة اليدوية [Manual Tune] النتق�ل عبر القنوات   

واختي�ر قن�ة معينة. 

الموالفة اليدية عبر النط�ق ب�لك�مل ي�شتهلك الكثير من الوقت.   

نن�شح ب��شتخدام الموالفة اليدوية [Manual Tune] لغر�ص 

تنفيذ تعديالت دقيقة بعد اإجراء الموالفة الأوتوم�تيكية 

[AutoTune] )�شفحة 33(. 

ربم� تجد اأنه من الممكن اختي�ر اإحدى قنوات الإر�ش�ل الموجودة   

على نه�ية اأحد طرفي التدريج، اأو على الطرف الآخر، وذلك عند 

البحث في منطقة ه�دئة خ�لية من الت�شوي�ص. الأرق�م المنخف�شة 

ترمز اإلى القنوات منخف�شة التردد وترمز الأرق�م الكبيرة اإلى 

القنوات ع�لية التردد. قد تكون القنوات ع�لية التردد اأكثر 

ح�ش��شية ن�شبي� ب�لن�شبة لالأهداف ال�شغيرة القريبة من ال�شطح. 

قد تعطي القنوات منخف�شة التردد عمق� اأكبر ب�لن�شبة لالأهداف 

الكبيرة، ولكن الختالف يك�د ل يذكر.

اأم�شك ب�لملف راأ�شي� وعلى م�ش�فة 100 مم )4 بو�شة( فوق   1

الأر�شية مع التحقق من عدم وجود اأهداف كبيرة اأو ت�شوي�ص 

كهرب�ئي وا�شح ب�لجوار. 

قم ب�لو�شول اإلى �ش��شة الموالفة اليدوية عبر الق�ئمة.  2

قم بزي�دة اأو خف�ص الأرق�م ببطء، مع التوقف قليال بعد كل   3

تغيير لختب�ر ال�شتقرار.

اأن�شت اإلى كل قن�ة في النط�ق حتى ت�شمع اأقل �شجيج.  4 

  ملحوظة: اإذا ا�شتمر الت�شوي�ص الكهرب�ئي بعد ال�شبط، فقم 

بمح�ولة خف�ص اإعداد ح�ش��شية ال�شتقب�ل ]Rx Gain[، ولكن في 

المن�طق �شديدة الت�شوي�ص الكهرب�ئي قد تحت�ج ل�شبط مفت�ح 

.]Cancel[ على نمط الإلغ�ء ]Coil/Rx[ الملف/الح�ش��شية

  اإذا تم تغيير و�شع مفت�ح الإعداد ]Setting[ ب�شرعة �شوف 

تالحظ �شجيج� ن�تج� عن التنقل ال�شريع عبر القنوات. هذا اأمر 

طبيعي ولن يحدث عند اإدارة المفت�ح ببطء.

[Manual Tune] الموالفة اليدوية

خف�ص الت�شوي�ص الكهرب�ئي

)الموالفة الأوتوم�تيكية، �شفحة 33(

 100 مم

)4 بو�شة(

ملحوظة: عند اختي�ر �شرعة 

حركة ]Motion[ منخف�شة 

)�شفحة 66( �شوف يوؤدي 

الت�شوي�ص اإلى خف�ص �شعف 

ال�شتقرار. 

�شفر–255النط�ق



التبديل بين اأنماط البحث64

يتيح مفت�ح نمط البحث [Search Mode] للم�شغل الو�شول اإلى   

عدد من اأنم�ط الك�شف ل�شتخدامه� في مختلف الظروف. النمط�ن 

العميق [Deep] و الع�م [General] يمثالن اثنين من اأو�ش�ع 

 [Custom] المفت�ح ب�لإ�ش�فة اإلى الو�شع الث�لث للنمط المخ�ش�ص

الذي يتيح للم�شغل اختي�ر اأحد اأنم�ط البحث الأربعة من 

الق�ئمة.

و�شى 
ُ
لختي�ر نمط البحث المخ�ش�ص [Custom Search] الم  

به:

ا�شبط مفت�ح اأنم�ط البحث [Search Mode] على الو�شع   .1

.[Custom] المخ�ش�ص

ب��شتخدام مفت�ح اختي�ر الوظ�ئف [Function Select]، قم   .2

 ،[Custom Mode] ب�لنتق�ل عبر الق�ئمة اإلى النمط المخ�ش�ص

الرقعة [Patch] على �شبيل المث�ل.

 ،[Setting] حدد نمط البحث المرغوب عن طريق مفت�ح الإعداد  .3

.[Hi-Mineral] على �شبيل المث�ل نمط غني ب�لمع�دن

اأدر مفت�ح اخي�ر الوظ�ئف [Function Select] في كال   .4

التج�هين لتثبيت اختي�رك.

يمكنك الآن النتق�ل لالأ�شفل وروؤية الإعدادات المت�حة لنمط   .5

.[Hi-Minreal] غني ب�لمع�دن

يمكن �شبط نمط البحث [Search Mode] بوا�شطة الم�شتخدم،   

مم� يتيح اإعداد الك��شف لمواءمة اأ�شلوب الك�شف المن��شب لك 

وكذلك الموقع. على �شبيل المث�ل، قد تحت�ج لإن�ش�ء نمط بحث 

للتحديد الدقيق واختي�ره عن طريق نمط البحث المخ�ش�ص 

[Custom]، وعند البحث على النمط الع�م [General] اأو العميق 
 [Custom] يمكنك التبديل اإلى الو�شع المخ�ش�ص ،[Deep]

�شريع� لتحديد الهدف بدقة اأكبر.

Auto Tune

Search
Mode

Soil /
Timings

Ground
Balance

Coil /
Rx

CancelTrackingSpecialDeep

Custom Enhance Fixed Double D

MNG

Threshold

Coil

Smart
Point

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

.1

.2

.3



65

ن�شيحة: اإذا اأردت المق�رنة بين الإعدادت ب�شرعة يمكنك تغيير 

 ]Deep[ مفت�ح نمط البحث في اللوحة الأم�مية بين النمط العميق

والع�م ]General[ واختي�رك المخ�ش�ص ]Custom[، اأثن�ء 

.LCD م�ش�هدة الوظ�ئف المعرو�شة على �ش��شة العر�ص

تعديل اأنماط البحث ال�شخ�شية

يمكنك اإن�ش�ء اأنم�ط بحث �شخ�شية ل�شتخدامه� في مختلف 

المواقع والأهداف واأحج�م الملف، اإلخ. جميع خي�رات البحث 

 LCD المدرجة تحت ا�شم نمط البحث في ق�ئمة �ش��شة العر�ص

هي خ��شة بهذا النمط من البحث، مم� يتيح تخزين الإعدادات 

المختلفة لكل نمط.

قم ب�ختي�ر نمط البحث الذي ترغب في تعديله واختر اإعدادت 

جديدة لأي وظيفة ترغب في تعديله�. يتم تخزين ك�فة 

التغييرات اأوتوم�تيكي� عند اإطف�ء الك��شف.

يمكنك تخ�شي�ص اأحد الأ�شم�ء الأربعة ع�شر المختلفة، من 

ق�ئمة ال�شم المخ�ش�ص [Custom Name] )�شفحة 82(، اإلى 

اأي من اأنم�ط البحث المخ�ش�شة الأربعة.



66[Motion] الحركة

�شبط �شرعة الم�شح

توؤثر �شرعة الم�شح ب�لملف على زمن ا�شتج�بة الهدف وو�شع 

�شبط الموازنة الأر�شية. مواءمة �شرعة الم�شح ب�لملف المف�شلة 

لديك مع اإعداد الحركة [Motion] المعني قد ُتقلل من ال�شجيج 

وتح�شن من ال�شتج�بة لإ�ش�رة الهدف.

[Slow] وبطيء [Very Slow] النمطان بطيء جدا

يتيح �شبط النمط البطيء للحركة [Slow Motion] اأق�شى درجة 

ثب�ت عند القي�م بعملي�ت ك�شف دقيقة مت�أنية في منطقة �شغيرة، 

بم� يحقق عمق� جيدا وح�ش��شية جيدة لالأهداف ال�شغيرة. 

اأداء ممكن، يجب الم�شح ب�لملف بثب�ت وبطء  اأف�شل  لتحقيق 

ا�شتخدام  البطيئة. يمكن  ا�شتخدام خي�رات الحركة  �شديد عند 

النمط البطيء جدا للحركة [Very Slow Motion] ب�لتزامن مع 

 [Deep] ا�شتخدام ح�ش��شية ا�شتقب�ل اأعلى ونمط ال�شوت العميق

اأو الم�شخم [Boost] للو�شول اإلى الأداء الأمثل.

[Medium] متو�شط

يعد نمط الحركة هذا مث�لي� للك�شف الع�م عندم� يتم ا�شتخدام 

طرق البحث الع�دية »البطيئة والمنخف�شة«. يح�شن النمط 

المتو�شط [Medium] من ح�ش��شية التق�ط الأهداف ال�شغيرة 

عند الك�شف ب�شرعة م�شح معتدلة.

[Fast] شريع�

النمط ال�شريع للحركة [Fast Motion] مفيد عند ا�شتخدام �شرعة 

م�شح ع�لية بهدف تغطية الأر�ص ب�شكل �شريع. في مثل هذه 

الظروف، يتم ا�شتخدام ا�شتج�بة �شريعة وح�دة للهدف لتنبيه 

 [Fast] الم�شتخدم لوجود اأحد الأهداف. يتيح النمط ال�شريع

تغطية المزيد من م�ش�حة الأر�ص في فترة زمنية اأقل.

ملحوظة: توؤثر �شرعة الحركة ]Motion[ كذلك على ح�ش��شية 

الك��شف للت�شوي�ص الخ�رجي. بب�ش�طة، كلم� اأبط�أت من �شرعة 

 الحركة ]Motion[، انخف�ص الت�شوي�ص، مم� ينتج عنه هدوء 

اأكثر في الحد الف��شل.

اإذا كنت ت�شتخدم النمط ال�شريع للحركة ]Fast Motion[ وك�ن 

الحد الف��شل غير م�شتقر تم�م� فيمكنك ام� اختي�ر نمط 

ال�شوت اله�دئ ]Quiet[ )�شفحة 68( او تقليل ح�ش��شية 

ال�شتقب�ل  ]Rx Gain[ )�شفحة 67(.

 ،[Slow] بطيء ،[Very Slow] بطيء جدا 

[Fast] شريع� ،[Medium] متو�شط

النط�ق



67 [Rx Gain] ح�شا�شية ال�شتقبال

�شبط ح�ش��شية ك��شف المع�دن

 GPX-4500 للك��شف [Rx Gain] تتيح وظيفة ح�ش��شية ال�شتقب�ل

تحقيق الأداء الأمثل في مختلف الظروف، عن طريق التحكم 

بح�ش��شية الك��شف للظروف والأهداف المحيطة به.

 ،[Rx Gain] عند اختي�ر و�شع �شبط مرتفع ح�ش��شية ال�شتقب�ل

ف�إن الك��شف �شوف يلتقط الأهداف ال�شغيرة والعميقة، ولكنه قد 

ف�شل 
ُ
ي�شتجيب لل�شجيج غير المرغوب اأو لالإ�ش�رات الأر�شية. ي

 [Rx Gain] ا�شتخدام و�شع �شبط مرتفع لح�ش��شية ال�شتقب�ل

في اأحوال التربة المعتدلة والمن�طق قليلة الت�شوي�ص.

 عند ا�شتخدام و�شع �شبط منخف�ص لح�ش��شية ال�شتقب�ل 

[Rx Gain]، �شوف يلتقط الك��شف اأقل قدر من ال�شجيج غير 
المرغوب والإ�ش�رات الأر�شية، ولكن قد يتج�هل الأهداف 

ف�شل ا�شتخدام و�شع �شبط منخف�ص لح�ش��شية 
ُ
العميقة. ي

ال�شتقب�ل [Rx Gain] عند العمل في ظروف »ال�شجيج« 

المتغيرة اأو المن�طق ع�لية الت�شوي�ص.

 [Rx Gain] يجب اأن يتم تعديل و�شع مفت�ح ح�ش��شية ال�شتقب�ل

لمواءمة ظروف التربة والملف الم�شتخدم. على �شبيل المث�ل، 

اإذا اكت�شفت بع�ص الكتل المعدنية في المنطقة واأردت الك�شف 

في نف�ص المنطقة ب��شتخدام ملف اأح�دي اأكبر، قد يكون من 

.[Rx Gain] ال�شروري خف�ص و�شع �شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل

تحقق دائم� اأن الك��شف فى ح�لة موازنة اأر�شية وموالفة قبل 

.[Rx Gain] اإجراء اأي تعديالت لو�شع �شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل

ن�شيحة: ح�ول ا�شتخدام اإعداد حركة ]Motion[ اأبط�أ )�شفحة66( 

.]Rx Gain[ لإت�حة و�شع �شبط اأعلى لح�ش��شية ال�شتقب�ل

اإذا تم ا�شتخدام مفت�ح الملف/الح�ش��شية ]Coil/Rx[ في نمط 

الإلغ�ء ]Cancel[ )�شفحة 44(، قد ي�شبح من الممكن �شبط 

ح�ش��شية ال�شتقب�ل ]Rx Gain[ على و�شع اأعلى.

ملحوظة: كن م�شتعدا لتقليل 

و�شع �شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل 

]Rx Gain[ اإذا ك�ن الحد الف��شل 
الم�شغل في الخلفية غير م�شتقر. 

يف�شل اأن يكون الحد الف��شل 

�شل�ش� لأن انخف��ص ال�شجيج 

�شيعني تج�هل الإ�ش�رات 

الخ�فتة.

1–20النط�ق



نمط ال�شوت68

 تغيير ال�شتج�بة ال�شوتية 

لإ�ش�رات الهدف

تحل وظيفة نمط ال�شوت محل مفت�ح المعزز [Boost] في �شل�شلة 

ك��شف�ت (GP). يوجد اأربعة خي�رات لالختي�ر من بينه�. كل 

و�شع �شبط يغير الطريقة التي يقوم به� الك��شف بتف�شير 

الإ�ش�رة وكيفية اإ�شدار هذه الإ�ش�رة ك��شتج�بة �شوتية.

 [Quiet] النمط الهادئ 

يمنحك و�شع ال�شبط هذا اأقل م�شتوى من ال�شجيج الأر�شي 

والت�شوي�ص. تكون الإ�ش�رة ال�شوتية ه�دئة ن�شبي� ب�لمق�رنة مع 

 [Quiet] ف�شل ا�شتخدام النمط اله�دئ
ُ
اأنم�ط ال�شوت الأخرى. ي

في الظروف الق��شية.

 [Normal] النمط العادي 

ي�شتخدم هذا النمط لظروف الك�شف الع�دية. يوفر النمط الع�دي 

[Normal] اأف�شل توازن بين ال�شتج�بة لالإ�ش�رة وثب�ت الحد 
الف��شل.

 [Deep] النمط العميق 

هذا هو نمط ال�شوت المف�شل عند البحث عن الأهداف الكبيرة 

الموجودة على عمق كبير. يعمل هذا النمط جيدا ب�لتزامن مع 

خي�رات الحركة [Motion] البطيئة التي تنتج عنه� اإ�ش�رات 

مرتفعة ووا�شحة لالأهداف، اأم� ال�شجيج الأر�شي والت�شوي�ص 

الكهرب�ئي فيتم فلترتهم�.

 [Boost] النمط المعزز 

 [Boost] يعد هذا نمط� �شوتي� اأكثر حدة. يمنحك النمط المعزز

اإ�ش�رات �شوتية ح�دة للغ�ية ولكنه يزيد اأي�ش� من الإ�ش�رات 

الن�تجة من ال�شجيج الأر�شي اأو الت�شوي�ص الكهرب�ئي. يف�شل 

ا�شتخدامه في اأنواع التربة الع�دية وبعيدا عن الت�شوي�ص 

الكهرب�ئي.

ملحوظة: كل نمط من اأنم�ط ال�شوت به و�شع �شبط مث�لي 

مختلف لح�ش��شية ال�شتقب�ل ]Rx Gain[، ولهذا ينبغي فح�ص 

م�شتوى ح�ش��شية ال�شتقب�ل ]Rx Gain[ عند القي�م بتغيير نمط 

ال�شوت.

 ،[Normal] عادي ،[Quiet] هادئ 

 [Boost] معزز ،[Deep] عميق

النط�ق
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النغمة ال�شوتية [Audio Tone] هي التت�بع ال�شوتي للحد 

الف��شل ال�ش�در عن الك��شف. 

ُت�شدر الأهداف الكبيرة والعميقة ا�شتج�بة مختلفة عن الأهداف 

 ال�شغيرة وال�شطحية. من المهم �شبط النغمة ال�شوتية 

[Audio Tone] لمواءمة نوع الهدف الذي تبحث عنه. 

قد ي�ش�عد �شبط النغمة ال�شوتية [Audio Tone] على و�شع 

مرتفع في تمييز الأهداف ال�شغيرة عن اإ�ش�رات ال�شجيج 

الأر�شي، ولكن �شبط النغمة ال�شوتية [Audio Tone] على 

و�شع منخف�ص قد ي�شمح ببروز الإ�ش�رات ال�شوتية لالأهداف 

العميقة. 

قد تكت�شف اإمك�نية �شم�ع الأهداف ب�شكل اأف�شل في نط�ق 

محدد من النغم�ت ال�شوتية [Audio Tone]. للح�شول على 

اأعلى ال�ش�رات ال�شوتية للهدف المن��شبة لح��شة ال�شمع لديك 

ح�ول ا�شتخدام هدف كبير وهدف اآخر �شغير ل�شبط النغمة 

.[Audio Tone] ال�شوتية

[Audio Tone] نغمة ال�شوت

�شبط تت�بع نغمة الحد الف��شل

1–100النط�ق



70[Stabilizer] المثبت

تتحكم وظيفة المثبت [Stabilizer] في النقطة التي عنده� تبداأ 

�شم�ع التغيرات الطفيفة في الحد الف��شل. قد تكون هذه التغيرات 

الطفيفة ت�أثيرات محيطة اأو اإ�ش�رات خ�فتة للهدف. كلم� رفعت 

من و�شع �شبط مفت�ح المثبت [Stabilizer]، ارتفعت الإ�ش�رات 

الخ�فتة ولكن �شوف يرتفع كذلك م�شتوى ال�شجيج. وهذا قد 

[Stabilizer] يخفي اإ�ش�رة اأحد الأهداف المرغوبة. يتيح المثبت

اإخف�ء التغيرات الخ�فتة، للح�شول على حد ف��شل �شديد 

 ال�شتقرار، بم� يح�شن من قدرتك على تحديد الإ�ش�رات 

الخ�فتة للهدف.

يف�شل ترك المثبت [Stabilizer]على و�شع �شبط الم�شنع اإلى 

اأن يتم تحديد ظروف التربة. فور �شبط م�شتوى ح�ش��شية 

ال�شتقب�ل [Rx Gain] وفق� للظروف المك�نية، واختي�ر اأو�ش�ع 

�شبط ال�شوت الأخرى، ف�إن المثبت [Stabilizer] يمكن اأن 

ي�شتخدم للموالفة الدقيقة لثب�ت الحد الف��شل.

للعثور على الو�شع الأمثل للمثبت [Stabilizer] تحقق اأن الملف 

يتم الم�شح به عبر الأر�شية. و�شع ال�شبط المث�لي غ�لب� م� 

يكون عند الرقم الأقل من النقطة التي يبداأ عنده� طنين الحد 

الف��شل.

ملحوظة: بغ�ص النظر عن نمط 

ال�شوت المخت�ر، ف�إن الو�شع 

الأمثل للمثبت ]Stabilizer[ هو 

درجة واحدة اأ�شفل النقطة التي 

يبداأ فيه� طنين الحد الف��شل.

ن�شيحة: بتغيير و�شع مفت�ح المثبت ]Stabilizer[ اإلى الحد 

الدنى )اأقل من 3( �شوف ي�شتقر الحد الف��شل جدا، ولكن �شوف 

تفقد الكثير من الح�ش��شية لالأهداف الأ�شغر ن�شبي�. قد تكون 

هذه خ��شية مطلوبة في بع�ص الأحي�ن، مثل البحث عن القطع 

المعدنية الكبيرة في منطقة مليئة ب�لقم�مة اأو ا�شتخدام جه�ز 

GPX-4500 في البحث عن العمالت اأو المع�دن النفي�شة.

20–1 النط�ق
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يمكن القول ب�أن ت�أثير المثبت [Stabilizer] ي�شبه ت�أثير مفت�ح 

ح�ش��شية ال�شتقب�ل [Rx Gain]. وبرغم ذلك، ف�إن المثبت 

[Stabilizer] يوؤثر على مع�لجة ال�شوت فقط ول يغير من اإ�ش�رة 
ح�ش��شية ال�شتقب�ل [Rx Gain]، ولهذا يمكن ا�شتخدامه عند 

اإجراء الخطوة الأخيرة من الموالفة اليدوية. 

بعد اإجراء اأي تعديالت لو�شع المثبت [Stabilizer]، قد تحت�ج 

لإع�دة �شبط و�شع ح�ش��شية ال�شتقب�ل Rx اإذا تغيرت ظروف 

 [Stabilizer] الأر�شية اأو عند الرغبة في تغيير الملف�ت. اأعد المثبت

اإلى و�شع �شبط الم�شنع قبل القي�م بذلك. ي�شمن هذا اختي�ر 

اأف�شل م�شتوى لح�ش��شية ال�شتقب�ل [Rx Gain] لمواءمة 

الظروف وبعده� يمكنك موالفة المثبت [Stabilizer] ب�لدقة 

المطلوبة.

ن�شيحة: يف�شل �شبط هذه المف�تيح ب�لطريقة الآتية:  

اختر نمط بحث من��شب  .1

اختر نمط ال�شوت المرغوب  .2

3.  قم ب�شبط ح�ش��شية ال�شتقب�ل ]Rx Gain[ حتى يبداأ طنين الحد 

الف��شل

ا�شبط و�شع المثبت ]Stabilizer[ حتى يهداأ الحد الف��شل.  .4
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من المرجح �شم�ع اإ�ش�رة هدف عند تغير كل من �شدة ال�شوت 

ونغمة اإ�ش�رة الهدف عند اكت�ش�فه، ولي�ص تغير �شدة ال�شوت 

فقط. 

الإ�ش�رة ال�شوتية في جه�ز GPX-4500 هي اإ�ش�رة ثن�ئية 

النغمة ع�دة. اإ�ش�رة الهدف التي تنخف�ص طبقة �شوته� اأول ثم 

ترتفع هي ع�دة اإ�ش�رة الهدف العميق. يميز »ارتف�ع 

وانخف��ص« طبقة ال�شوت الهدف ال�شغير.

ي�شبط مفت�ح ذروة الإ�ش�رة [Signal Peak] م�شتوى التغير بين 

الطبقتين المرتفعة والمنخف�شة لالإ�ش�رة. 

[Signal Peak] ذروة الإ�شارة

 �شبط تغير طبقة �شوت 

اإ�ش�رات الهدف 

يزيد و�شع ال�شبط المرتفع 

 [High] لذروة الإ�ش�رة 
[Signal Peak] من تغير الطبقة 
ال�شوتية لإ�ش�رة الهدف. وعلى 

الرغم من هذا، فقد يوؤدي هذا 

التغير الكبير في الإ�ش�رة اإلى 

�شجيج ب�لك��شف عند العمل في 

الأرا�شي الغنية ب�لمع�دن.

يخف�ص و�شع ال�شبط المنخف�ص 

 [low] لذروة الإ�ش�رة 
[Signal Peak] من تغير طبقة 

ال�شوت مم� يوؤدي اإلى توحيد اأكثر 

لنغمة �شوت اإ�ش�رات الهدف.

ملحوظة: الأ�شخ��ص الذين 

يع�نون من فقدان �شم�ع 

الأ�شوات ع�لية التردد قد 

يف�شلون ا�شتخدام و�شع �شبط 

 ]Signal Peak[ ذروة اإ�ش�رة 

يبلغ 10 اأو اأقل.

Reduced Pitch Variance (Large Target)

¢†Øîæe

 

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

Increased Pitch Variance (Large Target)

Si
gn

al
 p

ea
k

IóYÉ°U áª¨f

á£HÉg áª¨f

 

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

IóYÉ°U áª¨f

á£HÉg áª¨f

™ØJôe

Reduced Pitch Variance (Large Target)

¢†Øîæe

 

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

Increased Pitch Variance (Large Target)

Si
gn

al
 p

ea
k

IóYÉ°U áª¨f

á£HÉg áª¨f

 

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

IóYÉ°U áª¨f

á£HÉg áª¨f

™ØJôe

20–1 النط�ق



73 [Target Volume] شدة �شوت الهدف�

[Target Volume] شدة �شوت الهدف�

تتحكم مف�تيح �شوت الهدف [Target Volume] في قوة 

اإ�ش�رات الأهداف، وعند �شبطه� على و�شع اأعلى من 8 ف�إنه� 

�شوف تزيد كذلك من �شدة �شوت الحد الف��شل ب�شكل طفيف. 

يعد هذا مفيدا في الظروف �شديدة الري�ح اأو لالأ�شخ��ص الذين 

يع�نون من فقدان ال�شمع اأو عند ا�شتخدام �شم�ع�ت خ�رجية. 

بف�شل تركيب م�شخم ال�شوت ببط�رية اأيون�ت الليثيوم، يمكنك 

تو�شيل ال�شم�عة مب��شرة ب�لبط�رية و�شبط م�شتوى من��شب 

 .[Target Volume] للت�شخيم عن طريق مفت�ح �شوت الهدف

كن حذرا عند التغيير من �شم�ع�ت الراأ�ص اإلى ال�شم�ع�ت 

الخ�رجية، فربم� تحت�ج لإجراء تعديالت طفيفة في الحد 

الف��شل )�شفحة 34( ومف�تيح حد �شدة ال�شوت )�شفحة 56(.

يمكن ا�شتخدام اإعداد �شوت الهدف [Target Volume] كمعزز 

لل�شوت في الظروف اله�دئة ويمكن كذلك ا�شتخدامه لتقليل اأو 

تهدئة اإ�ش�رات ال�شجيج الأر�شي في اأنواع التربة الغنية 

ب�لمع�دن. تعمل هذه الخ��شية القوية ب�لتوافق مع مفت�ح 

المثبت [Stabilizer]، بم� يتيح اأق�شى قدرة على الموالفة. ربم� 

تحت�ج اإلى القليل من التج�رب للعثور على التوافق الأمثل في 

مختلف الظروف.

 ]Target Volume[ ملحوظة: اإذا كنت ت�شتخدم مفت�ح �شوت الهدف

للتحكم في اإ�ش�رات الأر�شية اأو ا�شطررت تعديل و�شع ح�ش��شية 

ال�شتقب�ل Rx )نظرا لتغيير الملف اأو الموقع(، تحقق اأول من 

اإرج�ع �شدة �شوت الهدف ]Target Volume[ اإلى او�ش�ع �شبط 

الم�شنع. بعد ذلك يمكنك اإجراء الموالفة بم� يالئم الظروف 

الجديدة.

ن�شيحة: يف�شل اأن تكون �شدة 

ال�شوت منخف�شة في المن�طق 

المليئة ب�لنف�ي�ت.

20–1 النط�ق



74[Response] ال�شتجابة

عك�ص الطبقة ال�شوتية 

لإ�ش�رة الهدف

تتيح وظيفة ال�شتج�بة [Response] عك�ص تركيبة التت�بع 

المعت�د لنغمة اإ�ش�رات الهدف ب�لن�شبة لمختلف اأحج�م 

الأهداف.

�شدر الهدف الكبير/العميق ت�شل�شال للنغم�ت 
ُ
في الع�دة، ي

ه�بط-ثم-�ش�عد. اإذا كنت تف�شل ا�شتخدام ت�شل�شل النغم�ت 

مرتفع-ثم-منخف�ص )المم�ثل ل�شتج�بة الأهداف ال�شغيرة/

ال�شطحية( لالأهداف الكبيرة/العميقة، ا�شتخدم وظيفة 

ال�شتج�بة [Response] لعك�ص النغمة.

[Normal] النمط االعتيادي

عند اختي�ر النمط العتي�دي [Normal] وتم اكت�ش�ف هدف 

�شغير ترتفع النغمة اعتي�دي� اإلى طبقة مرتفعة ثم تنخف�ص 

اإلى طبقة اأقل. عند اكت�ش�ف هدف كبير وعميق ع�دة م� 

 تنخف�ص الطبقة ال�شوتية 

ثم ترتفع.

[Inverted] النمط المعكو�ص

اإذا ك�ن النمط المعكو�ص [Inverted] مخت�را وتم اكت�ش�ف هدف 

�شغير �شوف تهبط الطبقة ال�شوتية اإلى طبقة اأقل ثم ترتفع، 

وب�لن�شبة للهدف العميق/الكبير ف�إنه� ترتفع في الطبقة اأول ثم 

تنخف�ص.

وظيفة ال�شتج�بة [Response] هي تف�شيل �شخ�شي وتعتمد 

على �شمعك ب�شكل ملحوظ. 

 ،[Normal] النمط االعتيادي 

[Inverted] والمعكو�ص

النط�ق
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مواكبة التغير في طبيعة الأر�شية

)الموازنة الأر�شية، �شفحة 40(

�شبط مفت�ح الموازنة الأر�شية [Ground Balance] على و�شع 

التتبع [Tracking] هو الحل الأمثل عند البحث في تربة ذات 

ن�شبة مع�دن �شديدة التغير. يقوم مفت�ح الموازنة الأر�شية 

 [Tracking] عند �شبطه على و�شع التتبع [Ground Balance]
ب�شبط الموازنة الأر�شية اأوتوم�تيكي�، عند ال�شرورة، للحف�ظ 

 [Tracking] على الثب�ت وعمق الك�شف. يمكن تغيير �شرعة التتبع

لمواءمة درجة التغير في ن�شبة المع�دن.

يمتلك جه�ز GPX-4500 ثالثة خي�رات ل�شرعة التتبع 

الأوتوم�تيكي [Auto Tracking]: بطيء [Slow]، متو�شط 

[Fast] شريع� ،[Medium]

�شرعة التتبع [Tracking Speed] المف�شلة هي اأبط�أ �شرعة 

تواكب التغير في ن�شبة مع�دن التربة. يف�شل اأن تزيد تدريجي� 

من �شرعة التتبع البطيئة [Slow Tracking Speed] اإلى �شرعة 

التتبع المتو�شطة [Medium Tracking Speed] ثم �شرعة 

التتبع المرتفعة [Fast Tracking Speed] عند الح�جة.

[Slow] بطيء

يف�شل ا�شتخدام �شرعة التتبع البطيئة [Slow] عند الرغبة في 

اكت�ش�ف الأهداف الكبيرة والعميقة في الأرا�شي المتغيرة، 

ولكن ينبغي فح�ص الموازنة الأر�شية ب��شتمرار واإع�دة 

�شبطه� )�شفحة 41( عند الح�جة.

Ground
Balance

Tracking

Fixed

 ،[Medium] متو�شط ،[Slow] بطيء 

[Fast] شريع�

النط�ق
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[Medium] متو�شط

 [Fixed] في ظروف التربة التي تجعل الت�شغيل في النمط الث�بت

غير عملي، ف�إن اأو�ش�ع �شبط الم�شنع للنمط المتو�شط 

[Medium] تمنحك اأف�شل موازنة بين الحف�ظ الفع�ل على 
الموازنة الأر�شية واإيق�فه� ب�شورة موؤقتة عند تحديد الهدف.

[Fast] شريع�

نمط التتبع ال�شريع [Fast] �شديد الفع�لية في �شبط الموازنة 

الأر�شية في اأنواع التربة �شديدة التغير. تقت�شر الح�جة اإليه 

على الح�لت �شديدة الخ�شو�شية.

[Tracking] ا�شتخدام الملفات مع نمط التتبع

عند ا�شتخدام ملف اأح�دي ف�إن طبيعة التتبع [Tracking] تميل 

اإلى الحدة. قد يتم تج�هل الأهداف الخ�فتة والعميقة. ربم� 

تح�شل على اأداء اأف�شل في اأنواع التربة الق��شية و�شديدة التغير 

ب��شتخدام ملف من نوع [Double D] بدل من ملف اأح�دي، ثم 

اختي�ر �شرعة التتبع [Tracking] المالئمة.

الموازنة االأر�شية االأولية عالية ال�شرعة

يقوم جه�ز GPX-4500 بعمل موازنة اأر�شية اأوتوم�تيكية 

ع�لية ال�شرعة في كل مرة تقوم فيه� ب�لتغيير من النمط الث�بت 

[Fixed] اإلى نمط التتبع [Tracking] �شواء من لوحة التحكم 
الأم�مية اأو عبر زر التتبع ال�شريع [Quick-Trak]. ل توؤثر �شرعة 

التتبع [Tracking] على �شرعة الموازنة الأر�شية الأوتوم�تيكية 

الأولية ع�لية ال�شرعة.
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ي�شتطيع جه�ز GPX-4500 ا�شتبع�د الكثير من الأهداف 

الحديدية بينم� ي�شتمر في اكت�ش�ف الأهداف غير الحديدية. 

عند الك�شف في حقول الذهب المليئة ب�لنف�ي�ت قد يتم تج�هل 

الكثير من النف�ي�ت الحديدية ال�شطحية مع احتم�ل كبير بعدم 

اإغف�ل الأهداف الثمينة.

عند اإيق�ف وظيفة ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject]، لن يتم 

ا�شتبع�د الأهداف الحديدية. وب�لت�لي، �شوف ُت�شدر ك�فة اأنواع 

 المع�دن ا�شتج�بة هدف. يعرف ذلك بنمط »ك�فة المع�دن« 

[All Metal] وهو الو�شع الأمثل في اأغلب الأحي�ن. 

ي�شدر الك��شف في نمط [All Metal] �شدة �شوت وتت�بع نغمة 

متغيرين لالإ�ش�رة. هذه المعلومة ل تت�شمن نوع المعدن 

الموجود ب�لعن�شر.

اإذا كنت تحدد الهدف بدقة قبل التنقيب، ف�شوف تح�شل على 

 اأف�شل النت�ئج من خالل ا�شتخدام وظيفة ا�شتبع�د الحديد 

.[Iron Reject]

[Iron Reject] ا�شتبعاد الحديد

¿OÉ©ŸG áaÉc äƒµ°ùdG/OÉ©Ñà°S’G
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ملحوظة: عند اكت�ش�ف اأحد 

الأهداف، ينبغي تمرير الملف 

للخلف والأم�م فوق مركز 

الهدف عدة مرات. تذكر �شبط 

الموازنة الأر�شية على الو�شع 

الث�بت ]Fixed[ وا�شتمر في 

الم�شح فوق الهدف ب�رتف�ع 

ث�بت وب�أقرب م� يكون من 

الأر�ص. 

10-1 ،)[All Metal] جميع المعادن( [Off] مطفاأ النط�ق
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عند تفعيل وظيفة ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] �شوف يرف�ص 

الك��شف الأهداف الحديدية عن طريق اإغف�ل اإ�ش�رة الهدف 

العتي�دية. �شوف تالحظ �شكوت نغمة الحد الف��شل مع 

ا�شتمرار مرور الملف فوق الهدف الحديدي.

يتوقف التمييز على كون اإ�ش�رات الهدف قوية بم� يكفي لكي 

يحدد جه�ز GPX-4500 اإذا ك�ن الهدف حديدي� اأم ل. اإذا ك�نت 

الإ�ش�رة �شعيفة، ف�شوف يعطي الك��شف ا�شتج�بة غير حديدية 

اإلى حين ت�شبح الإ�ش�رة قوية، كوجود حفرة مثال واقتراب 

 الملف من الهدف. تم ت�شميم وظيفة ا�شتبع�د الحديد 

 [Iron Reject] بهذه الطريقة لل�شم�ح ب�أعلى قدر من الدقة، 
مع تحجيم فر�ص ا�شتبع�د الأهداف المرغوبة.

يمكنك اختي�ر م�شتوي�ت حذر اأقل من التمييز للمن�طق المالئمة. 

من المحتمل األ يتم اكت�ش�ف بع�ص من�طق التعدين ب�شبب م�شتوى 

 [Iron Reject] النف�ي�ت الكبير. تتيح وظيفة ا�شتبع�د الحديد

الآن القدرة على زي�دة ن�شبة ال�شتبع�د مع القبول بمخ�طرة 

مح�شوبة ل�شتبع�د الكتل المعدنية قليلة القيمة.
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تنبيه: ل تح�ول التمييز عن 

طريق رفع وخف�ص الملف فوق 

الهدف العميق اأو الب�رز جزئي�. 

يتطلب التمييز الدقيق تحريك 

الملف ب�شورة منتظمة من 

الج�نب -اإلى- الج�نب. يف�شل 

التنقيب عن ك�فة الأهداف التي 

ل تعطي ا�شتبع�دا وا�شح�.

ن�شيحة: لتح�شين دقة التمييز، 

يف�شل اأن تقوم دائم� ب�ختب�ر 

الهدف من اتج�هين كحد اأدنى 

)متع�مدين على بع�شهم� 

بزاوية 90°( حتى يحلل 

الك��شف الهدف من جوانب 

مختلفة.
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ا�شتبع�د الأهداف الحديدية

لي�شت كل الأهداف على درجة من النق�ء لت�شنف على اأنه� 

حديدية اأو غير حديدية. يمكن و�شف الكثير من الأهداف ب�أنه� 

»يحتمل« اأن تكون حديدية. يتحكم م�شتوى ا�شتبع�د الحديد 

[Iron Reject] في اعتم�د الأهداف الحديدية »المحتملة« على 
اأنه� حديدية ب�لفعل. تمثل الأرق�م المتدنية حذرا اأكبر و�شوف 

تعتمد معظم الأهداف الحديدية »المحتملة« على اأنه� غير 

حديدية. وبزي�دة م�شتوى ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] تقل 

درجة الحذر الم�شتخدمة حتى يعتمد الم�شتوى الع�لي من 

ا�شتبع�د الحديد المزيد من الأهداف الحديدية »المحتملة« على 

اأنه� حديدية ب�لفعل.

الم�شتوى المنخف�ص من ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] يوؤدي 

اإلى بق�ء التمميز متحفظ�. ت�شتجيب الأهداف »المحتملة« 

ب�إ�ش�رة غير حديدية، والأهداف الحديدية الحقيقية فقط هي 

التي �شتوؤدي اإلى �شكوت الحد الف��شل واإ�ش�رة الهدف. اإذا ك�نت 

ا�شتج�بة الهدف �شعيفة جدا للتمييز الدقيق، �شوف يعطي 

الك��شف اإ�ش�رة هدف اعتي�دية حتى تحفر ب�لقرب من الهدف 

وتتح�شن قوة الإ�ش�رة.

الم�شتوى المتو�شط من ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] اأقل 

تحفظ� ويتيح لك ا�شتبع�د اأهداف حديدية اأكثر من الأهداف غير 

غفل« اأو ي�شتبعد معظم الكتل الذهبية.
ُ
الحديدية، ولكن لن »ي

الم�شتوى المرتفع من ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] ح�د جدا، 

ولكنه فع�ل للغ�ية في اإغف�ل الأهداف الحديدية. عند ا�شتخدام 

الم�شتوى المرتفع قد يتم اإغف�ل بع�ص الأهداف ال�شغيرة 

المرغوبة )مثل الذهب المغطى بحجر الحديد( لعتب�ره� هدف 

حديدي. ين�شح ب��شتخدام هذا الو�شع في المن�طق المليئة 

ب�لنف�ي�ت فقط، اأو عند ا�شتخدام الك��شف في و�شع التعدين 

المنخف�ص عند البحث عن العمالت والتذك�رات.

10-1 ،)[All Metal] جميع المعادن( [Off] مطفاأ النط�ق



81

 [Iron Reject] يتطلب الم�شتوى المنخف�ص من ا�شتبع�د الحديد

اإ�ش�رة حديدية اأقوى قبل حدوث التمييز. ت�شدر ال�شتج�ب�ت 

ال�شعيفة جدا لالأهداف الحديدية اإ�ش�رات ع�دية خ��شة بنمط 

ك�فة المع�دن [All Metal]. يوؤدي الم�شتوى المرتفع من ا�شتبع�د 

الحديد [Iron Reject] اإلى اإغف�ل الأهداف الحديدية ال�شعيفة.

اختر م�شتوى ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] بن�ء على م�شتوى 

التحفظ المرغوب وكمية النف�ي�ت في المنطقة. 

اإذا ك�نت المنطقة مليئة ب�لنف�ي�ت، فقد يكون من الأف�شل خف�ص 

درجة الحذر وا�شتخدام الم�شتوى الأعلى من ا�شتبع�د الحديد 

[Iron Reject]. اإذا ك�ن هن�ك القليل من النف�ي�ت في المنطقة 
 وك�نت قريبة جدا من ال�شطح، فربم� يكون من المن��شب 

اختي�ر م�شتوى اأقل واأكثر تحفظ� من وظيفة ا�شتبع�د الحديد 

.[Iron Reject]

غ�لب� م� يكون من الأف�شل ا�شتخراج ك�فة الأهداف، خ�شو�ش� 

عندم� تكون في موقع م�شهور ب��شتخراج الذهب اأو في بقعة 

مب�شرة. برغم هذا، ف�إن ال�شتخدام الحذر لخ��شية ا�شتبع�د 

الحديد [Iron Reject] قد يكون ك�في� في المن�طق التي تجنبه� 

المكت�شفون الآخرون.

ن�شيحة: �شوف تعطي وظيفة 

 ]Iron Reject[ ا�شتبع�د الحديد

اأف�شل النت�ئج عند ا�شتخدامه� 

ب�لتزامن مع مجموعة )GP( ذات 

 )DD( الت�شميم الخ��ص اأو ملف�ت

الرئي�شية، ولن تعمل عند 

ا�شتخدام الملف�ت الأح�دية.

¢†Øîæe §Ñ°V ™°Vh ™ØJôe §Ñ°V ™°Vh

…ójóM  ÒZ

¢Sôa AGòM IQƒ°ùµe ICGó°U áë«Ø°U ójó◊G ôéëH áØ∏¨e á«fó©e á∏àc á«≤f á«fó©e á∏àc á«°SÉëf á∏ªYQÉª°ùe

…ójóM

تنبيه: �شوف يعمل ا�شتبع�د الحديد [Iron Reject] عند �شبط 

الموازنة الأر�شية على النمط الع�م [General] اأو الث�بت 

[Fixed] فقط، غير اأنه يعطي النت�ئج المثلى في نمط الموازنة 
.[Fixed] الأر�شية الث�بت

ملحوظة: لن تعمل وظيفة 

 ]Iron Reject[ ا�شتبع�د الحديد

ب�شكل دقيق عند �شبط مفت�ح 

 ]Coil/Rx[ الملف/الح�ش��شية

على النمط الأح�دي ]Mono[ اأو 

.]Cancel[ نمط الإلغ�ء
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عند اإن�ش�ء نمطك المخ�ش�ص في اأحد الخي�رات الأربعة لنمط   

البحث المخ�ش�ص [Custom Mode]، يمكنك جعل النمط 

�شخ�شي� عن طريق اختي�ر ا�شم له من الق�ئمة. 

على �شبيل المث�ل، اإذا كنت تقوم ب�لك�شف ب�نتظ�م فوق   

�شخر الأديم المك�شوف يمكنك اعتم�د نمط البحث المخ�ش�ص 

 :[Bedrock] لك على

ا�شبط مفت�ح نمط البحث [Search Mode] )الموجود في   .1

،[Custom] لوحة التحكم الأم�مية( على النمط المخ�ش�ص

قم ب�لنتق�ل عبر الق�ئمة اإلى اأ�شفل ليتم تحديد نمط البحث   .2

[Search Mode]، نمط الرقعة [Patch] على �شبيل المث�ل.

اأ�شماء البحث المخ�ش�شة 

[Custom Names]

[Patch] الرقعة

[Bedrock] شخر الأديم�

[Pinpoint] تحديد دقيق

[Gridding] شبكة�

[Diggings] حفري�ت

[Salt Lake] بحيرة م�لحة

[Hi-Mineral] غني ب�لمع�دن

[Lo-Mineral] فقير ب�لمع�دن

[Very Deep] عميق جدا

[Shallow] شطحي�

[Hi Trash] غني ب�لنف�ي�ت

[Beach] ش�طئ�

[Test A] الختب�ر

[Test B] الختب�ر

Auto Tune

Search
Mode

Soil /
Timings

Ground
Balance

Coil /
Rx

CancelTrackingSpecialDeep

Custom Enhance Fixed Double D

MNG

Threshold

Coil

Smart
Point

.1

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

.2
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Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

Function
Select

Setting

On/Off
Hold for FP

.3

.4

انتقل اإلى اأ�شفل الق�ئمة حتى يظهر بند ال�شم المخ�ش�ص   .3

.[Custom Name]

ب��شتخدام زر الإعداد [Setting] انتقل لأ�شفل حتى يتم   .4

اختي�ر �شخر الأديم [Bedrock]، ثم حرك زر الوظيفة 

للموافقة على تغيير ال�شم.

ا�شم نمط البحث [Search Mode] الآن هو �شخر الأديم   .5

[Bedrock] و�شوف يتم حفظ اأي تغييرات في اإعدادات هذا 
النمط الخ��ص اأوتوم�تيكي� عند اإطف�ء الك��شف.

يمكنك الآن التبديل بين نمط البحث العميق [Deep] والع�م   .6

 [Custom/Bedrock] والمخ�ش�ص/�شخر الأديم [General]
عن طريق مفت�ح نمط البحث [Search Mode] في لوحة 

التحكم الأم�مية.

  ملحوظة: حتى عند اإجراء ا�شتع�دة ك�ملة لأو�ش�ع �شبط 

الم�شنع ف�شوف يتم الحتف�ظ ب�إعدادات نمط �شخر الأديم 

]Bedrock[ الخ��ص بك او اأنم�ط البحث المخ�ش�شة الأخرى.



84[Pinpointing] التحديد الدقيق

تحديد موقع الهدف

للعثور على العن�شر وتقليل حجم الحفرة المطلوبة ل�شتخراجه 

من الأر�شية، من ال�شروري تحديد مك�ن العن�شر بدقة. 

اإذا �شمعت الهدف، ت�أكد من ذلك اأول عن طريق اإجراء موازنة 

دقيقة لالأر�شية بعيدا عن الهدف. لإجراء الموازنة الأر�شية، في 

ح�لة الك�شف ب�لنمط الث�بت [Fixed]، احتفظ بمفت�ح التتبع 

ال�شريع [Quick-Trak] م�شغوط� ثم مرر الملف حول المنطقة 

المحيطة ب�لهدف، مع التحقق من عدم اكت�ش�ف الهدف )اأبعد 

الملف جيدا عن مك�ن الهدف(. فور النته�ء، اترك الزر.

عند القي�م ب�لك�شف في نمط التتبع [Tracking]، حرك الملف 

ببطء حول منطقة تواجد الهدف مع البتع�د جيدا عن الهدف 

نف�شه. ا�شغط على مفت�ح التتبع ال�شريع [Quick-Trak] واحتفظ 

به م�شغوط� للو�شول اإلى النمط الث�بت [Fixed] والتحديد 

الهدف بدقة.

ملحوظة: يعد التحديد الدقيق 

ال�شليم ه�م� لمنع تلف العن�شر 

المدفون، الأمر الذي يقلل ب�شدة 

من قيمته.
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لتحديد الهدف المكت�شف بدقة قم بم�شح المنطقة الع�مة 

المحيطة به بينم� يالحظ الملف مك�ن اأقوى اإ�ش�رة ورادة منه. 

بتقليل طول حركة الم�شح، يمكن ر�شم خط تخيلي على الأر�ص 

يمثل مك�ن اأقوى الإ�ش�رات الواردة.

قم ب�لتع�مد على الهدف بزاوية 90° على التج�ه الأ�شلى 

وكرر المح�ولة. يقع الهدف في نقطة تق�طع الخطين 

التخيليين.

]Coil/Rx[ م�شبوط�  ملحوظة: بينم� مفت�ح الملف/الح�ش��شية 

 ،]Cancel[ اأو نمط الإلغ�ء ]Monoloop[ على النمط الأح�دي

واأثن�ء ا�شتخدام ملف من النوع )DD(، لن يقوم التحديد 

الدقيق بتحديد مك�ن الهدف في مركز الملف، بل �شيقع الهدف 

جهة الي�ش�ر قليال. يمكن ا�شتخدام ح�فة الملف الي�شرى للتحديد 

الدقيق لالأهداف ال�شطحية.

و�شع �شبط 

[Double-D]

اأقوى اإ�ش�رة

)DD مع الملف( (M) و�شع �شبط النمط االأحادي

اأقوى اإ�ش�رة

Coil /
Rx

Cancel

Double D

M

ن�شيحة: عند الك�شف على الطين 

الرطب اأو الح�شى يمكنك ر�شم 

خطوط حقيقية ب��شتخدام 

الحذاء اأو المعول.
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من ال�شروري حمل واحدة على الأقل من اأدوات الحفر الآتية   

اأثن�ء الك�شف: 

معول ذو ن�شل عري�ص للحفر )اأ�ش��شي(  –
عتلة )للعن��شر المتعمقة جدا في الأر�شية ال�شخرية(  –

مجراف �شغير وقوي للحفر )للتربة الن�عمة والرملية اإلخ.(  –

اأعد ردم جميع الحفر التي قمت بحفرها

 قم دائم� ب�إع�دة ردم اأي حفر وكذلك مخلف�ت الحفر والحط�م ال�شطحي، قبل 

ترك المنطقة. �ش�هم في اإع�دة المنطقة اإلى و�شعه� الأ�شلى للم�ش�عدة في منح 

المنقبين الإلكترونيين عن الذهب �شمعة ح�شنة، وكذلك لإخف�ء منطقة عملك 

ال�شرية! ينبغي اأن تتخل�ص من النف�ي�ت التي تكت�شفه� ب�لطريقة المالئمة. 

ي�ش�عد اإع�دة ردم الحفر وا�شتبع�د النف�ي�ت في الحف�ظ على �شمعة جيدة 

للمنقبين من م�شتخدمي الك��شف. ومن �ش�أن ذلك اأن يوؤدي ذلك اإلى المزيد من 

المن�طق الج�هزة للك�شف.
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نظف المنطقة من المواد ال�شطحية ال�ش�ئبة وتحقق اأن اإ�ش�رة   1

الهدف م�زالت موجودة. اإذا لم تعد الإ�ش�رة موجودة، ف�إن 

الهدف يكون قد تحرك مع المواد ال�شطحية. 

تذكر اإذا ك�نت هن�ك اإ�ش�رات اأخرى ب�لقرب من الهدف. يعد   2

ذلك ه�م�، فعندم� تحفر الحفرة ل تكوم مخلف�ت الحفر فوق 

اأحد الأهداف الأخرى الموجود �شلف� ب�لأر�ص.

اذا ا�شتمر �شوت اإ�ش�رة الهدف، ا�شتخدم المعول للحفر لم�ش�فة   3

50 مم )2 بو�شة( تقريب�. 

ام�شح ب�لملف فوق الحفرة لتحديد م� اإذا ك�ن الهدف قد تم   4

اإزالته اأثن�ء الحفر. اإذا لم ت�شمع اإ�ش�رة الهدف، ف�إن الهدف 

يكون �شمن الكومة التي قمت بحفره� للتو. واإل، فقم ب�لحفر 

لم�ش�فة اأعمق وتحقق من جديد. 

ابداأ في الحفر لم�ش�فة 100 مم )4 بو�شة( تقريب� في مواجهة   5

الهدف لتقليل فر�شة اإتالفه. تلف القطعة المعدنية قد يقلل من 

قيمته�. 

اإذا اختفت اإ�ش�رة الهدف من الحفرة، ام�شح ب�لملف فوق   6

مخلف�ت الحفر وحدد مك�نه بدقة. 

اأم�شك بحفنة من مخلف�ت الحفر ومرره� فوق الملف.  7

اإذا لم تكون هن�ك اأي اإ�ش�رة، �شع الحفنة بحذر على كومة   8

جديدة، وحدد مك�ن الهدف بدقة مرة اأخرى، ثم كرر هذه 

العملية م�شتخدم� حفنة جديدة من التربة. 

فور وقوع الهدف في يدك، انقل ن�شف الرك�م اإلى اليد   9

الأخرى. افح�ص كال الحفنتين عبر الملف.

اإذا ك�ن الهدف �شغيرا جدا بحيث ل يمكن روؤيته، األقي   10

مخلف�ت الحفر فوق الملف وحرك الأهداف المحتملة 

ب�إ�شبعك. ي�شدر الهدف اإ�ش�رة فقط عند تحريكه.

ملحوظة: يجب اأن تكون يديك 

ور�شغيك خ�ليين من اأي جواهر 

معدنية اأو �ش�ع�ت عند اإمرار 

مخلف�ت الحفر فوق الملف.

ملحوظة: عند القي�م ب�لحفر، 

تجنب الحواف الح�دة للحفرة، 

فقد ت�شدر اإ�ش�رات خ�طئة ربم� 

توؤدي اإلى اخف�ء الهدف. قم 

ب�إم�لة حواف الحفرة لتجنب 

الم�ش�كل. 

ملحوظة: جه�ز GPX-4500 هو 

ك��شف يعمل عن طريق الحركة. 

وهذا يعني اأنه لبد من تحريكه 

فوق الهدف لكي يتمكن من 

اكت�ش�فه. 
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عليك ب�تب�ع هذه الن�ش�ئح والأ�ش�ليب كمع�ونة لك في   

ال�شتف�دة من كف�ءة جه�ز GPX-4500، لكي ت�شمن اأن كل 

جولة ك�شفية تمثل نج�ح�.

تحديد اإ�شارات الهدف  

ت�شدر الأهداف المعدنية اإ�ش�رات �شوتية موحدة عند تمرير   •
الملف فوق العن�شر من اأي اتج�ه. ي�شدر الهدف المعدني ع�مة 

اإ�ش�رة ق�شيرة وح�دة تكون متج�ن�شة في الغ�لب. غ�لب� م� 

ي�شدر ال�شجيج الأر�شي اإ�ش�رة عري�شة غير متج�ن�شة عند 

الم�شح ب�لملف من اتج�ه�ت مختلفة وغ�لب� م� يعطي اإ�ش�رة 

من اتج�ه واحد ول يعطي اإ�ش�رة عند الم�شح في التج�ه 

المع�ك�ص.

اإذا لم تكن مت�أكدا م� اإذا ك�ن ال�شوت �شجيج� اأر�شي� اأم اإ�ش�رة   •
هدف ينبغي اأن تتحقق دائم� من الأمر. قم بحفر حفرة �شطحية 

بعمق 30 مم )1 بو�شة( فوق الهدف المحتمل. ام�شح ب�لملف 

فوق الحفرة في م�شتوى الأر�شية الأ�شلي. ل تغم�ص الملف في 

الحفرة. اإذا انخف�شت �شدة �شوت الإ�ش�رة اأو ك�ن من ال�شعب 

تحديده� فهذا يعني وجود �شجيج اأر�شي. اإذا ظلت الإ�ش�رة 

كم� هي اأو ارتفع �شوته�، فهذا يعني وجود هدف معدني. اإذا 

لم تكن مت�أكدا قم بتعميق الحفرة ثم كرر العملية مرة اأخرى. 

»ت�أثير اله�لة« الذي يحيط ب�لعن��شر المعدنية المدفونة تجعل   •
العن�شر يظهر اأكبر من حجمه الحقيقي ب�لن�شبة للك��شف. يقل 

ت�أثير هذه اله�لة فور قلقلة الهدف عن مو�شعه ب�لأر�ص )على 

�شبيل المث�ل، قد يكون الهدف ال�شغير المكت�شف على عمق 

كبير اأكثر �شعوبة فى اكت�ش�فه عند قلقلته من الأر�شية 

واختالطه مع مخلف�ت الك�شف. اإذا اأعيد دفن الهدف مرة اأخرى، 

ف�شوف يختفي »ت�أثير اله�لة«(.

ن�شائح ال�شتخراج اأق�شى 

قدر من الذهب

احتفظ ب�لملف قريب� من 

الأر�ص قدر المك�ن.

اأن�شت جيدا. هذا اأكثر اأهمية 

من النظر.

هدئ من �شرعتك، ل تتعجل، 

وخذ وقتك.

تمتع بروح اإيج�بية وتوقع 

وجود كتلة معدنية في كل 

عملية م�شح!

تذكر اأن تغطية جزء �شغير 

من الأر�شية ب�شكل ت�م 

�شيكون اأكثر انت�ج� من 

البحث في منطقة كبيرة 

ب�شكل ع�شوائي.
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ل تح�ول التخل�ص مم� يبدو �شجيج� اأر�شي� خ�فت� ومعزول   •
 عن طريق موازنة الك��شف فوق الهدف، فذلك قد يوؤدي اإلى 

فقد ال�شتج�بة ال�ش�درة من الهدف المعدني المدفون على 

عمق كبير. من الأف�شل موازنة الأر�شية حول الهدف، دون 

الم�شح فوقه، ثم ال�شبط على النمط الث�بت Fixed ومح�ولة 

التحديد الدقيق.

احفر لمت�بعة ك�فة اإ�ش�رات الهدف، حتى في المن�طق التي تم   •
الك�شف فيه� �ش�بق�. يمتلك جه�ز GPX-4500 موازنة اأر�شية 

وعمق منقطعي النظير، ولهذا من الممكن العثور على اأهداف 

جديدة في المن�طق التي تم م�شحه� جيدا في ال�ش�بق حيث 

عجزت الك��شف�ت الأخرى عن مواكبة التغير الكبير في ن�شبة 

المع�دن و/اأو الأمالح. 

في بع�ص حقول الذهب قد ت�شدر بع�ص ال�شتج�ب�ت من   •
تركيزات م�دة طوقية برتق�لية/حمراء اأو طين. تذكر، �شوف 

يرتفع �شوت الهدف المعدني عند تحريك الملف ولو 

ل�شنتيمترات قليلة ب�لقرب منه. 

اإذا كنت تقوم ب�لك�شف في منطقة �شديدة التغير في ن�شبة   •
المع�دن فقم ب�لك�شف على امتداد خطوط الأر�شية فهذا اأف�شل 

من الك�شف خالله� ب�لتق�طع. فهذا �شيوؤدي في الغ�لب اإلى 

ا�شتقرار الت�أثير.

في المن�طق �شديدة الت�شبع ب�لمع�دن قد يحت�ج الم�شغل   • 
 للم�شح ب�لملف فوق الأر�شية بم�ش�فة 10-20 مم 

 )1/2-1 بو�شة(. ينبغي اأن ينتج عن ذلك ثب�ت� اأكثر في 

الحد الف��شل و�شجيج اأر�شي اأقل. 

قد توؤدي التغيرات الكبيرة في ن�شبة المع�دن لمنطقة م� اإلى   •
�شدور اإ�ش�رة من الك��شف. غ�لب� م� تكون هذه الإ�ش�رة عري�شة 

جدا وتوجد فقط في اتج�ه واحد.

قطع الذهب الكبيرة

قطع الذهب الكبيرة المدفونة 

على عمق تعطي ا�شتج�بة 

مغ�يرة تم�م� للقطع 

 ال�شغيرة ال�شطحية. غ�لب� 

م� تكون الإ�ش�رة عري�شة، 

 ويكون هن�ك تغير ب�شيط 

في تت�بع النغمة.

االإ�شارات الخاطئة

اإذا حدثت اإ�ش�رات خ�طئة 

عند الم�شح ب�لملف، تحقق 

اأنه� لت�شدر من اأي �شيء 

معدني تحمله، مثل المعول 

اأو البط�رية اأو الحذاء. 

حرك الملف قريب�، ثم بعيدا 

عن ج�شدك، لكي تتحقق م� 

اإذا ك�نت الإ�ش�رات ت�شدر 

من هذه العن��شر. اإذا ك�ن 

ذلك �شحيح�، قم بزي�دة 

الم�ش�فة بين الملف وهذه 

العن��شر.

تجنب حمل العن��شر 

المعدنية في جيوب �شروالك 

اأو تلك الموجودة ب�لقرب من 

الملف.
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…OÉMCG Double-D Double-D  
(»ÑfÉL ô¶æe)

الملفات الكهربائية الرئي�شية

تم تزويد �شل�شلة GPX-4500 بملف من النوع Double-D  11 بو�شة. 

يتيح هذا الملف توازن ممت�ز بين العمق والح�ش��شية والتزان.

عالوة على ذلك، تتوفر العديد من الملف�ت الأخرى لتح�شين اأداء الك��شف. 

تعد هذه المجموعة من الملف�ت ال�شغيرة التي تعطي ح�ش��شية اأكبر 

لالأهداف ال�شغيرة اأخف واأكثر ق�بلية للمن�ورة في المن�طق الع�شبية 

فيم� توفر الملف�ت الأكبر عمق� اأكبر وتغطية اأو�شع لالأر�ص.

الملف البي�شاوي Double-D 10 × 5 بو�شة

هذا هو الملف الذي ينبغي على جميع الم�شتك�شفين حمله حيث اأن 

ا�شتخدام�ته ل نه�ئية. وهو ممت�ز لال�شتخدام في الأر�شية ال�شلبة 

والمعدنية والمليئة ب�لنف�ي�ت، حيث يتمتع هذا الملف ال�شغير 

بح�ش��شية رائعة وعمق مده�ص. يتميز كذلك ب�لتحديد الدقيق لالأهداف 

العميقة التي تم اكت�ش�فه� ب��شتخدام ملف اأكبر، ويتمتع ب�لثب�ت الت�م 

في جميع اأنواع التربة. 

الملف �شبه البي�شاوي Double-D 15 × 12 بو�شة

 DD يتمتع هذا الملف بعمق اأكبر وتغطية اأو�شع لالأر�ص مق�رنة ب�لملف

 11 بو�شة، كم� يوفر ثب�ت� في الت�شغيل في جميع اأنواع التربة. هذا 

الملف ممت�ز لال�شتخدام الأمثل في التربة �شديدة التغير في المع�دن 

وهو خي�ر اأخف واأقدر على المن�ورة من الملف DD  18 بو�شة عند 

البحث عن الكتل الكبيرة في الأر�شية كثيفة المع�دن. اإن ت�شميمه �شبه 

البي�ش�وي يتيح ح�ش��شية مده�شة مق�رنة بحجمه. 
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المف الم�شتدير Double-D  18 بو�شة

ملف ج�د للم�شتك�شفين الج�دين. ي�شتطيع الملف Double-D  18 بو�شة 

اختراق المع�دن الثقيلة بينم� يعمل ب�شال�شة، مم� يتيح �شم�ع 

ا�شتج�ب�ت الكتل المعدنية العتيقة المتعمقة في التربة.

الملف االأحادي الم�شتدير 8 بو�شة

هو الملف الأكثر ح�ش��شية في المجموعة الرئي�شية، يتيح الملف 

الم�شتدير 8 بو�شة اأف�شل عمق ب�لن�شبة للكتل المعدنية الأقل من جرام 

في اأنواع التربة الخفيفة اإلى المعتدلة في ن�شبة المع�دن. ملف �شهير 

لال�شتخدام مع الحفر القديمة، وهو ملف ممت�ز كذلك للك�شف في 

المن�طق ذات النب�ت�ت الكثيفة. 

الملف االأحادي الم�شتدير 11 بو�شة

 ،Double-D اأخف واأكثر ح�ش��شية واأ�شد عمق� من �شقيقه من النوع

الملف الأح�دي 11 بو�شة ملف رائع لمواجهة ك�فة المواقف تقريب�. 

وهو ث�ني اأكثر الملف�ت الأح�دية الرئي�شية ح�ش��شية، ويعد واحدا من 

اأثبت الملف�ت الأح�دية المت�حة ويظل ث�بت� في مختلف اأنواع التربة. 

الملف االأحادي �شبه البي�شاوي 15 × 12 بو�شة

ب�لن�شبة للكتل المعدنية الكبيرة، هذا هو الملف الذي يوفر عمق� اأف�شل 

من الملف الأح�دي 11 بو�شة والملف Double-D  15×12 بو�شة. اإنه 

ح�ش��ص جدا مق�رنة بحجمه. هذا الملف ممت�ز للبحث في المن�طق 

المفتوحة عن الرقع الجديدة، وكذلك عند البحث عن القطع المعدنية 

العميقة في المن�طق �شديدة الع�شبية التي ل تتيح ال�شتخدام الفع�ل 

للملف الأح�دي 18 بو�شة. اإنه ملف �شديد الثب�ت ويعمل ب�شال�شة في 

جميع اأنواع التربة عدا الق��شية منه�. اأ�شبح هذا الملف الخي�ر المف�شل 

للعديد من المنقبين. 

الملف االأحادي الم�شتدير 18 بو�شة

يتيح عمق� مده�ش� وح�ش��شية جيدة في ن�شبة المع�دن القليلة اإلى 

متو�شطة. يعثر هذا الملف على الأهداف في المن�طق التي تم العمل به� 

بكث�فة من قبل والتي ي�أ�ص منه� المنقبين الآخرين.
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ينبغي مراع�ة خم�ص قواعد رئي�شية عند تقرير اأي الملف�ت 

اأف�شل ب�لن�شبة لت�ش�ري�ص الأر�ص والهدف:

حجم الملف والعمق

ي�شتطيع الملف الكبير العثور ب�شكل نموذجي على الأهداف 

المدفونة بعمق في الأر�ص ولكنه يكون اأقل ح�ش��شية لالأهداف 

ال�شغيرة. الملف ال�شغير اأكثر ح�ش��شية لالأهداف ال�شغيرة، اإل 

اأنه ل ي�شتطيع التغلغل اإلى الأعم�ق ك�لملف الكبير.

المعادن االأر�شية

يقدم الملف الأح�دي اأداء اأف�شل من الملف Double-D ولكن 

قد يكون اأ�شعب في الموازنة الأر�شية وب�لت�لي ي�شدر �شجيج� 

اأكبر. الملف Double-D غ�لب� م� يكون اأكثر ثب�ت� في المن�طق 

كثيفة المع�دن.

االأر�شية والنباتات

الملف ال�شغير اأ�شهل في المن�ورة بين ال�شجيرات الكثيفة اأو في 

الأر�ص الوعرة. كذلك، ف�إن الملف ال�شغير اأخف وزن� من الملف 

الكبير.

التمييز

في المن�طق التي تتطلب التمييز، من ال�شروري ا�شتخدام الملف 

 .[Iron Reject] لكي تعمل خ��شية ا�شتبع�د الحديد Double-D
يف�شل ا�شتخدام الملف الأ�شغر في المن�طق المليئة ب�لنف�ي�ت.

نمط البحث

يوفر الملف Double-D نمط من الك�شف »ي�شبه الن�شل« من 

مقدمة الملف اإلى موؤخرته، مم� يتيح تغطية ممت�زة لالأر�شية. 

اأم� الملف الأح�دي فلديه حقل ا�شتك�ش�ف ي�شبه المخروط، مم� 

يتطلب اإجراء تداخل بين حرك�ت الم�شح للت�أكد من تغطية 

الأر�ص ب�شكل ك�مل.

ملحوظة: في بع�ص الأحي�ن يمكن 

 Double D اأن تعمل الملف�ت

والملف�ت الأح�دية غير 

الم�شنعة ب�شركة م�ينالب 

 .GPX-4500 مع جه�ز Minelab
وبرغم هذا، ف�إن هن�ك بع�ص 

القيود التي قد ل ت�شمح بعمل 

بع�ص الوظ�ئف كم� ينبغي. في 

بع�ص الح�لت، يمكن اأن يوؤدي 

ا�شتخدام ملف�ت غير م�شممة 

لجه�ز GPX-4500 اإلى عدم 

اتزان و�شجيج الك��شف.
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الكتل 

المعدنية 

ال�شغيرة 

وال�شطحية

الكتل 

المعدنية 

الكبيرة 

والعميقة

غني 

ب�لمع�دن

فقير 

ب�لمع�دن

اأر�ص 

مفتوحة

�شجيرات 

كثيفة

 تمييز

الحديد.

الملف البي�شاوي 

Double-D بو�شة 
10 × 5 بو�شة

الملف ن�شف 

Double-D البي�شاوي 

15 × 12 بو�شة

الملف الدائري 

 Double-D
 18 بو�شة

الملف االأحادي 

الدائري 8 بو�شة 

الملف االأحادي 

الدائري 11 بو�شة

 الملف االأحادي 

�شبه البي�شاوي 

15 × 12 بو�شة 

الملف االأحادي 

الدائري 18 بو�شة 

– المن�طق المظللة ت�شير اإلى ال�شتخدام�ت المف�شلة لكل ملف.
–  ربم� يعمل مع نمط المواقيت المح�شن Enhance اأو الح�ش��شية 

.Sensitive Smooth ال�شل�شة
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تحقق اأن الك��شف م�شغل )البط�رية، ك�بل الط�قة، ال يوجد �شوت  •
)LCD التو�شيالت و�ش��شة العر�ص

اأدر مفت�ح الحد الف��شل كلي� في اتج�ه حركة عق�رب   •
ال�ش�عة

اأدر مفت�ح حد �شدة ال�شوت [Volume Limit] اإلى الحد   •
الأق�شى )20(

تحقق من تو�شيل �شم�ع�ت الراأ�ص  •

ح�ول ا�شتخدام �شم�ع�ت راأ�ص اأو بط�رية اأخرى  •

يوجد حد فا�شل ولكن ال توجد 

اإ�شارة هدف

ح�ول اختب�ر ملف�ت مختلفة لهدف معلوم  •

اأعد الموازنة الأر�شية�شجيج ع�شوائي  •

اأعد الموالفة ب��شتخدام مفت�ح الموالفة الأوتوم�تيكية  •

ا�شبط مفت�ح الملف/الح�ش��شية [Coil/Rx] على   • 
[Cancel] الإلغ�ء

قم بخف�ص درجة الح�ش��شية  •

تحرك بعيدا عن الك��شف�ت الأخرى التي تعمل ب�لجوار  •

ابتعد عن تجمع�ت العوا�شف الرعدية  •

تحقق من وجود كهرب�ء بمقب�ص الكم�لي�ت ب��شتخدام البطارية ال ُت�شحن   •
�ش�حن ال�شي�رة

افح�ص فيوز ق�ب�ص ال�ش�حن 12 ڤلط )M205- 5 اأمبير(  •

تحقق من ح�لت لمبة LED للبط�رية )�شفحة 20(   •

ا�شتخدم مه�يئ �ش�حن اآخرالبطارية ال تحتفظ بال�شحن  •

ا�شتبدل البط�رية  •

ظهور ر�شالة �شحب التيار المفرط 

[Coil Overcurrent] للملف

اأطفئ الك��شف، انتظر لب�شع ثوان قبل ت�شغيله مرة اأخرى  •
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�شندوق التحكم

ي�شتمل على الوحدات الإلكترونية للك��شف. يولد 

�شندوق التحكم اإ�ش�رات الإر�ش�ل (Tx) التي يقوم 

الملف ب�إر�ش�له� ويقوم كذلك بمع�لجة الإ�ش�رات 

الواردة (Rx) التي يقوم الملف ب��شتقب�له�. جميع 

الوظ�ئف مدمجة في لوح�ت التحكم الأم�مية 

والخلفية ل�شندوق التحكم.

التمييز

هي قدرة الك��شف على تمييز م� اإذا ك�ن الهدف 

المكت�شف عب�رة عن معدن حديدي )حديد اأو 

فولذ( اأم من معدن غير حديدي )غير 

مغن�طي�شي(.

Double-D الملفات

 عب�رة عن اثنين من لف�ت ال�شلك المتداخلة 

على هيئة حرف D مزدوج )اأحده� معكو�ص(. 

خ�ش�ئ�ص الملف Double-D هي الثب�ت 

)ب�لذات في الأر�شية الغنية ب�لمع�دن( والعمق 

الجيد والح�ش��شية، وكذلك نمط بحث ف�ئق 

التغطية.

المجال الكهرومغناطي�شي

يعرف ع�دة »ب�لإ�ش�رة ال�ش�درة من الملف«. 

يتولد المج�ل الكهرومغن�طي�شي بداخل اللف�ت 

ال�شلكية لملف البحث ويتم نب�ص اأو اإر�ش�ل هذا 

المج�ل اإلى الأر�ص. ي�شتت وجود الهدف المعدني 

خطوط هذا المج�ل ويتم ا�شت�شع�ر هذا الت�شتت 

بوا�شطة نظ�م ال�شتقب�ل في الك��شف وي�ش�ر 

بذلك للم�شغل عن طريق �شوت »بيب« م�شموع.

م�شرد الم�شطلحات

االإ�شارات الخاطئة

هي اإ�ش�رات �شبيهه ب�إ�ش�رات الهدف ولكنه� 

ن�تجة من عوامل اأخرى. الأ�شب�ب التقليدية 

لالإ�ش�رات الخ�طئة هي التوازن الأر�شي غير 

ال�شليم وال�شخور ال�ش�خنة و ال�ش�رات الن�تجة 

عن ا�شطدام الملف ب�لعوائق، اإلخ. و�شوف يتعلم 

الم�شغل ب�لخبرة طرق تقليل الإ�ش�رات الخ�طئة 

اإلى الحد الأدنى و�شم�ع الختالف�ت الدقيقة 

بين اإ�ش�رات الهدف والإ�ش�رات الخ�طئة.

المعادن الحديدية

هي المع�دن المكونة من اأو المحتوية على الحديد. 

تنجذب القطع الحديدية للمغن�طي�ص وهي 

مكونة جزئي� اأو كلي� من الحديد اأو الفولذ.

[Ground Balance] الموازنة االأر�شية

هي قدرة ك��شف المع�دن على مع�دلة ت�أثيرات 

 GPX-4500 المع�دن الأر�شية. ي�شتمل جه�ز

على »موازنة اأر�شية اأوتوم�تيكية«. عند ا�شتخدام 

 [Tracking] الموازنة الأر�شية في نمط التتبع

ف�إنه� ت�شتمر في مع�دلة التغييرات في المع�دن 

الأر�شية.

تاأثير الهالة

بعد بق�ء العن�شر المعدني دون قلقلة لفترة 

طويلة من الزمن، يحدث انت�ش�ر حول العن�شر. 

وهذا يوؤدي اإلى ظهور العن�شر بحجم اأكبر 

للك��شف.
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ال�شخرة ال�شاخنة

هي ال�شخرة المنفردة التي تحتوى على درجة 

ع�لية من المع�دن ب�لمق�رنة ب�لأر�ص المحيطة 

به�. وب�شب هذا الختالف ف�إن الك��شف ل 

يمتلك الفر�شة على موازنة الأر�شية ب�لن�شبة 

لل�شخرة ال�ش�خنة المنفردة ويعطي ب�لت�لي 

اإ�ش�رة خ�طئة. �شوف تختفي الإ�ش�رة ب�شرعة 

عند زي�دة ارتف�ع الملف اأعلى ال�شخرة 

ال�ش�خنة.

الت�شوي�ص

الكهرب�ء اأو الموج�ت الال�شلكية التي يتم 

اكت�ش�فه� في المنطقة يمكن اأن توؤدي اإلى عدم 

التزان اأو �شوت طقطقة للحد الف��شل. يحدث 

الت�شوي�ص غ�لب� ب�شبب خطوط الكهرب�ء اأو 

الك�بالت الأر�شية اأو الرادار اأو الك��شف�ت 

الأخرى اأو ظروف الطق�ص مثل العوا�شف 

الرعدية.

المعادن االأر�شية

تحتوي معظم الأرا�شي على بع�ص المع�دن 

التي قد تت�شبب في التق�ط اإ�ش�راة اأر�شية 

خ�طئة. الأر�شية الغنية ب�لمع�دن تتطلب 

مع�لجة مختلفة من الك��شف عن التي تتطلبه� 

الأر�شية طبيعية اأو خفيفة المع�دن. الأر�شية 

المحتوية على تركيز مرتفع من الأمالح 

الخ�شنة تتطلب مع�لجة مختلفة تم�م�.

الملفات االأحادية

الملف�ت الأح�دية هي نوع الملف الذي تلتف 

فيه عدة خطوط من الأ�شالك في لفة واحدة حول 

محيط الملف. مج�ل البحث للملف�ت الأح�دية 

يميل اإلى ال�شكل المخروطي. تتيح هذه الملف�ت 

عمق� اأكبر في الأر�شية المعدنية الخفيفة اإلى 

معتدلة مق�رنة ب�لملف Double-D الم�ش�وي 

في الحجم.

المعادن غير الحديدية

هي المع�دن التي ل تحتوي على م�شتوى يذكر 

من الحديد. المع�دن غير المغن�طي�شية مثل 

الحديد والف�شة والنح��ص والنح��ص الأ�شفر 

والر�ش��ص والألومنيوم.

التحديد الدقيق

هي طريقة تمييز المك�ن الدقيق للهدف قبل 

الحفر. ي�شتخدم التحديد الدقيق ت�شميم لف�ت 

ملف البحث لتحديد المك�ن الدقيق للهدف 

المكت�شف.

الح�شا�شية (Rx) )اال�شتقبال(

ت�شير اإلى ال�شتج�بة اأو المج�ل 

الكهرومغن�طي�شي الذي يتم ا�شتقب�له بوا�شطة 

الملف وت�شتخدمه دوائر �شندوق التحكم 

لكت�ش�ف القطع المعدنية ب�لأر�ص.

م�شرد الم�شطلحات

)ا�شتكم�ل(
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المعادن الملحية

ي�شبب المحتوى الملحي لالأر�ص ا�شتج�بة 

�ش�لبة (−) بدل من ا�شتج�بة موجبة (+) للتربة 

الحمراء.

الت�شبع الأر�شي الكبير ب�لأمالح يوؤثر بطريقة 

مختلفة على الك��شف بخالف اأنواع المع�دن 

الأخرى. وب�لت�لي، فينبغي اأن ي�شتخدم الك��شف 

تقنية مختلفة للفلترة للتغلب على هذا الت�أثير.

ملف البحث

ملف البحث هو القر�ص الم�شتدير الم�شتخدم في 

م�شح �شطح الأر�ص اأثن�ء الك�شف. وهو ير�شل 

موج�ت كهرومغن�طي�شية اإلى الأر�ص وي�شتقبل 

ال�شتج�بة.

عينة البحث

عينة البحث هي المنطقة من الأر�ص اأ�شفل الملف 

والتي يتم م�شحه�. اعتم�دا على نوع الملف 

)Double-D اأو اأح�دي( وو�شع �شبط مفت�ح 

/Double-D( الم�شتخدم Rx الملف/الح�ش��شية

اأح�دي Monoloop/اإلغ�ء Cancel( �شوف 

تغطي الملف�ت المختلفة الأر�شية ب�شكل 

مختلف لكل عملية م�شح.

الحد الفا�شل

يعرف الم�شتوى ال�شوتي الم�شموع ب��شتمرار 

الذي ي�شدره الك��شف ب�لحد الف��شل. يمكن 

�شبط الحد الف��شل على اأي و�شع بين �ش�مت 

ن�شح ب��شتخدام م�شتوى 
ُ
وع�لي ال�شوت، لكن ي

�شل�ص وم�شموع.

اإ�شارة الهدف

هي عب�رة عن تغير في النغمة )التت�بع( و�شدة 

�شوت الحد الف��شل عند اكت�ش�ف هدف وعدم 

ا�شتبع�ده )تج�هله(.

[Tracking] التتبع

هو وظيفة الموازنة الأر�شية الأتوم�تيكية حيث 

يقوم الك��شف بعمل تعديالت م�شتمرة للموازنة 

الأر�شية لمع�دلة التغييرات في ن�شبة المع�دن 

الأر�شية.

اإ�شارات (Tx) )االإر�شال(

ت�شير اإلى اإ�ش�رات الإر�ش�ل اأو النب�ش�ت 

الكهرومغن�طي�شية، التي ير�شله� الملف اإلى 

الأر�ص.



العناية بالكا�شف98
)العن�ية ب�لبط�رية، �شفحة 21(

جهاز GPX-4500 هو جه�ز تقني ع�لي الكف�ءة. 

اعتن بك��شفك على النحو الآتي:

�شندوق التحكم مق�وم للم�ء ولكن لي�ص �ش�مد 

للم�ء. احتفظ بجميع الو�شالت الكهرب�ئية 

نظيفة وج�فة. 

يمكن ا�شتخدام الك��شف في الأمط�ر الخفيفة 

ولكن احذر غم�شه في الم�ء. 

ينبغي األ يتعر�ص �شندوق التحكم اأو الملف 

للبنزين اأو اأي من ال�شوائل النفطية الأخرى. 

قم ب�إزالة الت�ش�خ�ت الرطبة والأتربة عن 

�شندوق التحكم ب��شتخدام فر�ش�ة طالء ج�فة. 

نظف عمود الك��شف والملف بقطعة قم��ص 

رطبة ومنظف �ش�بوني خفيف. ل ت�شتخدم 

المذيب�ت.

�شوف يت�آكل مبيت الملف اإذا حككته ب�لأر�ص 

اأثن�ء البحث. ا�شتخدام قر�ص حم�ية بديل �شوف 

ي�ش�عد على حم�يته. قم ب��شتمرار ب��شتبدال 

وردات الملف وقر�ص الحم�ية لإط�لة عمر 

الك��شف.

لتجنب دخول الت�ش�خ�ت بين الملف وقر�ص 

الحم�ية، يمكن ا�شتخدام ال�شريط الحريري 

الال�شق )®Leukosilk مثال( المت�ح ب�ل�شيدلي�ت. 

ا�شتخدام الأ�شرطة الال�شقة الكربونية الأخرى 

- ك�ل�شريط الع�زل - قد ي�شبب فقد بع�ص 

الح�ش��شية.

ل تعر�ص الك��شف لدرج�ت حرارة مرتفعة اأو 

تعر�شه لل�شم�ص لفترات اأطول من المطلوب. 

�شوف ي�ش�عد الظل على حم�يته. ل تترك الك��شف 

في عربة مغلقة وخ��شة في ال�شم�ص.

ل تفتح �شندوق التحكم حتى ل يبطل ال�شم�ن. 

لعمل الإ�شالح�ت، ينبغي اإر�ش�ل كل من 

�شندوق التحكم والبط�رية والملف اإلى �شركة 

م�ينالب Minelab اأو مركز اإ�شالح معتمد من 

.Minelab م�ينالب
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حث نب�شي مزدوج الم�شتوىالإر�ش�ل

ال�شت�شع�ر متعدد الدورات (MPS) والڤلطية المزدوجة التقنية

 (SETA) ومواءمة المواقيت الإلكترونية الذكية (DVT)

المف الدائري Double-D  11 بو�شةالملف )القي��شي(

مقب�ص �شم�ع�ت راأ�ص 6.35 مم )1/4 بو�شة(/مقب�ص خرج ال�شوت

�شم�ع�ت خ�رجية �شم�ع�ت الراأ�ص موردة مع الك��شف

LCD 128 بيك�شل�ش��شة العر�صx64

انعك��شية، �شوء خلفية اأبي�ص

مطول: 1300 مم )51.2 بو�شة(الطول

غير مطول: 1100 مم )43.3 بو�شة(

الوزن مت�شمن� الملف 11 بو�شة، 

)ب��شتثن�ء البط�رية والملحق�ت(

 2.4 كجم )5.3 رطل(

من 0°م اإلى 45°م )32°ف اإلى 113°ف(نط�ق درجة حرارة الت�شغيل

-20°م اإلى +°م )-4°ف اإلى +149°ف(نط�ق درجة حرارة التخزين

اأيون�ت ليثيومالنوع

7.4 ڤلط جهد م�شتمر، 8.4 ڤلط جهد م�شتمر عند خرج الجهد الكهرب�ئي

ال�شحن الك�مل.

الحد الأق�شى لتي�ر التفريغ 1 اأمبير

9.2 اأمبير�ش�عة ال�شعة

12-24 ڤلط جهد م�شتمر / 2-3 اأمبيرالدخل )ال�شحن(

780 جم )1.72 رطل(الوزن

0°م اإلى 45°م )32°ف اإلى 113°ف(نط�ق درجة حرارة الت�شغيل

-5°م اإلى 65°م كحد اأق�شى، ويف�شل: 5°م اإلى 25°م. نط�ق درجة حرارة التخزين

)23°ف اإلى 149°ف كحد اأق�شى، ويف�شل: 4°ف اإلى 

77°ف(

0°م اإلى 45°م )32°ف اإلى 113°ف(نط�ق درج�ت حرارة �شحن البط�رية: 

البطارية

الكا�شف



تف�شيالت الم�شتخدم100

:]Main Menu[ تف�شيالت الم�شتخدم:النط�ق:الق�ئمة الرئي�شية

  [Backlight] مطف�أ، 1–8�شوء الخلفية

[Volume Limit]  1–20حد �شدة ال�شوت

[GB Type] نمط الموازنة الأر�شية[General] نمط ع�م

[Specific] نمط خ��ص

 نمط اإيق�ف الموازنة 

[GB Off الأر�شية [

 [Special] النمط الخ��ص[Salt-Coarse] ملح خ�شن

 ح�ش��شية زائدة 

[Sense Extra]
 ح�ش��شية �شل�شلة 

[Sens Smooth]
 [Sharp] ح�د

[Manual Tune] شفر–255الموالفة اليدوية�

ا�شم النمط:

[Motion] الحركة[Very Slow] بطيء جدا

[Slow] بطيء

[Medium] متو�شط

[Fast] شريع�

[Rx Gain] 1–15ح�ش��شية ال�شتقب�ل

   [Audio Type] نمط ال�شوت [Quiet]
َ
ه�دئ 

  [Normal] ع�دي 

 [Deep] عميق 

[Boost] م�شخم

[Audio Tone] 1–100النغمة ال�شوتية

[Stabilizer] 1–20المثبت

[Signal] ٍ1–20الإ�ش�رة

[Target Volume] 1–20�شدة �شوت الهدف

[Response] ال�شتج�بة[Normal] ع�دي

[Inverted] معكو�ص

[Tracking] التتبع[Slow] بطيء

[Medium] متو�شط

[Fast] شريع�

[Iron Reject] جميع ا�شتبع�د الحديد( [Off  مطف�أ [

)[All Metal] المع�دن

10–1
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103 ال�شمان

يتمتع �شندوق التحكم للك��شف GPX-4500 ب�شم�ن ع�مين 

�ش�مال الأجزاء والعم�لة. 

تتمتع مجموعة (GP)/الملف�ت الرئي�شية ب�شم�ن لمدة ع�م �شد 

عيوب ال�شن�عة. 

 من ت�ريخ ال�شراء. للتف��شيل الخ��شة 
ً
ي�شرى ال�شم�ن ابتداء

ارجع اإلى بط�قة �شم�ن المنتج. 

ل ي�شمل �شم�ن �شركة م�ينالب Minelab التلفي�ت الن�تجة عن 

الحوادث اأو �شوء ال�شتخدام اأو الإهم�ل اأو التعديالت اأو الخدمة 

غير المعتمدة. 

هذا ال�شم�ن غير ق�بل للتحويل. ينبغي اإع�دة بط�قة الت�شجيل 

 Minelab Electronics Pty المرفقة اإلى �شركة م�ينالب

 المحدودة اأو الموزع المحلي المعتمد ل�شركة م�ينالب

 Minelab Electronics Pty خالل 14 يوم� من الت�ريخ 
الأ�شلي لل�شراء.

اإذا اأردت اإع�دة الك��شف اإلى م�ينالب Minelab لل�شي�نة، يرجى 

ملء ا�شتم�رة م�ينالب Minelab للخدمة والإ�شالح. يرجى 

ذكر ال�شم والعنوان ورقم اله�تف ب�لإ�ش�فة اإلى ت�ريخ ال�شراء 

والرقم الم�شل�شل عند اإر�ش�ل اأجزاء الك��شف لالإ�شالح. رج�ء 

تزويدن� ب�أكبر قدر ممكن من المعلوم�ت عن الخلل لم�ش�عدة 

مهند�شي الخدمة في اإ�شالح الم�شكلة ب�شرعة وكف�ءة. اأر�شل 

ال�شتم�رة مع الك��شف/الأجزاء بداخل غالف كرتوني لحم�يته�. 

ل تفتح �شندوق التحكم حتى ل يبطل ال�شم�ن. 

م�ش�ريف �شحن الك��شف هي م�شوؤولية الم�لك وعليه اأن يدفعه� 

 .Minelab اإلى �شركة م�ينالب

اإذا ك�ن الك��شف م�زال تحت ال�شم�ن ف�شوف يتم تو�شيله 

مج�ن� بعد اإ�شالحه.



ا�شتمارة الخدمة والإ�شالح

و�شف الخلل

ير
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ل
 ا
و
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ا

يرجى تو�شيح كيفية مح�ك�ة الم�شكلة لكي يتم اإ�شالح الك��شف.

تاريخ اليوم

الكا�شف/الطراز

الرقم الم�شل�شل

ا�شتمارة ال�شراء

تاريخ ال�شراء

االأجزاء الموردة

ا�شم المالك

العنوان

اليوم        منزل رقم الهاتف )  ( 

جوال

فاك�ص )  (

بريد اإلكتروني



رقم القطعة: 0116-1 - 4901 

املراجعة: 3

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 

من ل�ائح هيئة االت�شاالت 

FCC الفيدرالية

تخ�ضع عملية الت�ضغيل لل�ضرطين الآتيين: )1( �أال 

ي�ضدر عن هذا الجهاز اأي ت�ضوي�س �ضار، و )2( 

يجب اأن يقبل هذا الجهاز اأي ت�ضوي�س ي�ضتقبله، 

بما في ذلك الت�ضوي�س الذي يوؤدي لعمليات غير 

مرغوبة.

ت��شيح: 

اإن كا�ضف المعادن ماينالب Minelab الم�ضروح 

في دليل الت�ضغيل تم ت�ضميمه وت�ضنيعه ككا�ضف 

معادن عالي الكفاءة للهواة وين�ضح با�ضتخدامه 

لك�ضف العمالت، والمعادن الثمينة والك�ضف عن 

المعادن عامة في بيئات غير خطرة. لم يتم 

ت�ضميم كا�ضف المعادن هذا بغر�س الك�ضف عن 

الألغام اأو كاأداه للك�ضف عن الذخيرة الحية.

نعمل من اأجل م�ستقبل اأكثر نظافة 

وبيئة اأكثر خ�سرة

للعمالء داخل التحاد الأوروبي: ل تتخل�س من 

هذا الجهاز �ضمن النفايات المنزلية العادية.

ي�ضير رمز الحاوية المدولبة الم�ضطوب على هذا 

الجهاز اإلى اأنه ل يجوز التخل�س من هذه الوحدة 

�ضمن النفايات المنزلية العادية، ولكن ينبغي 

تدويرها بالتوافق مع القوانين الحكومية المحلية 

والعتبارات البيئية.

رجى التخل�س من هذا الجهاز من خالل خدمة 
ُ
ي

تدوير اأو مركز تدوير، اأو عن طريق اإعادة الوحدة 

اإلى وكيل �ضركة ماينالب Minelab الأقرب لكم 

بما يتنا�ضب مع وحدتك. وبذلك ن�ضمن التخل�س 

من الجهاز بطريقة �ضديقة للبيئة.

التخل�س من الأجهزة الإلكترونية الم�ضتهلكة في 

اأر�س مليئة بالنفايات ربما يترك اأثرا �ضلبيا 

طويل المدى نتيجة ت�ضرب المواد الملوثة وال�ضامة 

الموجودة في بع�س الأجهزة الإلكترونية.

©  �ضركة Minelab Electronics Pty المحدودة
  يحتوى هذا الكتيب على معلومات الملكية 

المحمية بموجب قانون حماية حقوق الطبع 

والن�ضر. با�ضتثناء ال�ضتخدام الم�ضموح به طبقا 

لقانون حقوق الطبع والن�ضر العام 1986، فاإنه 

ل يجوز اإعادة طبع اأي جزء من هذا الكتيب باأية 

و�ضيلة دون اإذن كتابي من �ضركة ماينالب 

Minelab Electronics Pty المحدودة، 118 
جادة هايوارد، تورن�ضفيال، SA 5031، اأ�ضتراليا.

  تحذير. يحتوى هذا الكتيب على حقوق �ضركة 

Minelab Electronics Pty المحدودة، 
والبيانات الفنية اأو بيانات الحقوق المحدودة 

اأو كليهما. ت�ضري براءات الختراع والعالمات 

التجارية.

  براءات االختراع بالواليات المتحدة اأرقام: 

5506506، و 5576624، و 6636044، 
و6653838 ، و 6686742، و 7652477.

   براءات االختراع باأ�ستراليا اأرقام: 

2001079376، و 2001079439، 
و 2001079440، و 2004290091.

رائدة تكنولوجيا ا�ست�سعار المعادن على م�ستوى العالم

منذ ن�ضاأتها عام 1985، تخ�ض�ضت �ضركة ماينالب Minelab في التقنيات الإلكترونية 

المتقدمة. ومن فورها تولدت عبقرية تناف�ضية من رحم الكفاءة العالية والمثابرة البحثية 

الإبداعية وروح فريق الأبحاث والتطوير، الم�ضتوحاة من عبقرية ال�ضيد برو�س كاندي. 

اإن التزامنا بالبتكار وانحيازنا لالإبداع اأتاح الت�ضويق الناجح لكا�ضفات العمالت والمعادن 

النفي�ضة متعددة المزايا التي ي�ضتمتع بها الهواة حول العالم بالإ�ضافة اإلى كا�ضفات الذهب 

عالية الجودة التي ي�ضتخدمها المحترفين والهواة على حد �ضواء. ت�ضمل تقنيات ماينالب 

Minelab المتقدمة اأي�ضا تجهيزات الك�ضف عن الألغام المخ�ض�ضة للم�ضروعات الع�ضكرية 

والإن�ضانية للك�ضف عن واإزالة الألغام حول العالم.

وفى الوقت الحالي، تقوم ماينالب Minelab بالت�ضنيع والتوزيع وخدمة العمالء في 

اأ�ضتراليا، واأوروبا والوليات المتحدة، وتحمل �ضهادة الجودة اأيزو 9001. اإن �ضهادة الجودة 

اأيزو 9001 هي �ضهادة قيا�ضية ل�ضمان الجودة على م�ضتوى العالم ت�ضمن تمتع منتجاتنا 

باأعلى م�ضتويات الجودة من اجل عمالئنا.

ملحوظة:

نظرا لتوفر العديد من الخيارات لهذا الكا�ضف، قد 

تختلف التجهيزات ح�ضب الطراز اأو الأجزاء التي 

قمت بطلبها مع كا�ضف المعادن الخا�س بك. قد 

تختلف كذلك بع�س ال�ضروحات اأو الر�ضوم 

التو�ضيحية )في هذا الدليل( عن الطراز الذي قمت 

ب�ضراوؤه. عالوة على ذلك، تحتفظ �ضركة ماينالب 

Minelab بحقها في مواكبة التقدم التقني الم�ضتمر 
باإدخال تعديالت على الت�ضميم اأوالتجهيزات اأو 

الموا�ضفات الفنية في اأي وقت.



تهتم �ضركة ماينالب Minelab دائما بمعرفة اآرائكم. واإذا كانت لديكم 

اأي ا�ضتف�ضارات اأو تعليقات على جهاز GPX-4500 اأو اأيا من منتجات 

ماينالب Minelab الأخرى، فال تترددوا في الت�ضال بنا عبر وكيل 

ماينالب Minelab المحلي المعتمد، اأو مرا�ضلتنا على:

�شركة Minelab Electronics Pty المحدودة

هاتف: 0888 8238 8(0) 61+

minelab@minelab.com.au :بريد اإلكتروني

�شركة Minelab International المحدودة

هاتف: 2352 423 21(0) 353+

minelab@minelab.ie :بريد اإلكتروني

Minelab Americas Inc م�ؤ�ش�شة

هاتف: 8150 401 630 1+

info@minelabamericas.com :بريد اإلكتروني

لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وطرق الك�ضف عن 

رجى الرجوع اإلى موقع:
ُ
المعادن، ي

www.minelab.com




