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 عزيزي العميل أوال شكرا لك لشراء منتجاتنا. يُوصى بقراءة هذا الدليل بعناية لفهم 

 كيفية عمل المنتجات ثم التجربة الكتساب الخبرة. هذا جهاز علمي وإلكتروني ويجب 

 اتباع جميع التعليمات الواردة في دليل المستخدم.

 نتمنى لك التوفيق في عملك...

 

 تنبيه! اقرأ قبل استخدام المنتجات.

 المعلومات الواردة في هذا الدليل قابلة للتغيير دون إشعار. 

 تا نسخ أو توزيع أو تصوير دليل المستخدم هذا دون إذن من شركةيمنع منعا با
 BR SYSTEMS Detector 

 

 : معلومات عامة

 BR 750 PROكما هو الحال مع األجهزة اإللكترونية، ينبغي أيًضا استخدام منتجات 

 حمايتهاو يجب االنتباه إلى مجسات الكشف، والوحدة الرئيسية وكابالت الكشف ربحذ 

 .ضد الصدمات واألشياء الصلبة ويجب عدم استخدام القوة المفرطة على المقابس

 :اإلصابات

 أي ضرر أو مشاكل صحية عند تشغيلها بشكل  BR 750 PROال تُسبب منتجات 

 هديدا لجسم اإلنسان. ويجب أن تكون بعيدة عادة ال يشكل ت BR 700 PROطبيعي. 

 عن متناول األطفال كما هو الحال في األجهزة اإللكترونية األخرى.

 أوال تستخدم جهازك تحت المطر تأكد من اتخاذ جميع االحتياطات ضد أي خطر.

 عندما تكون األرض مبللة للغاية.
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 ثبتة على األرض والتأكد قم بتشغيل جهازك بعد التأكد من أن المجسات أو المسابر م

من تثبيت مقاطع الكبالت بشكل صحيح. يجب أال تتالمس المجسات مع بعضها نهائيا 

 الجهاز. يجب تثبيت المجسات في التربة بمستوى ويجب الحذر من لمسها عند تشغيل

 أكثر من المتوسط. 

عدم كفاية قد يتسبب تأكد من شحن بطارية الوحدة األساسية بالكامل قبل إجراء الكشف

 مستوى البطارية في أن تكون مخطئًا في النتائج. في نهاية الكشف، يُوصى بتنظيف 

 المجسات بقطعة قماش مبللة. 

 فولت تخرج من مجسات الكشف. ال تلمس المجسات 110تنبيه ! هناك شحنة بمقدار 

 في أثناء الكشف وحينما تكون الكابالت مربوطة. 

 :إصالح األعطال

 ( اعتبارا من 2ت الناجمة عن األعطال التقنية مجانية لمدة سنتين )جميع اإلصالحا

 تاريخ شرائكم للمنتج. اتصل بالموزع للحصول على الخدمة أو االستفسارات حول

 المنتج. يتم فحص الوحدة من قبل فني مؤهل وإصالحها إذا لزم األمر. بعد عامين، 

 سيتم فرض رسوم على جميع اإلصالحات. 

 يصبح الضمان باطالً في حالة قمت بإتالف المنتج أو بفتح الصندوق.

 يتم تسليم المنتج لك بعد تثبيته. في نطاق التسليم، يتم توفير الوحدة الرئيسية للجهاز

 كابالت كشف. 4مجسات كشف و  4وشاحن الجهاز و  
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 البدأ بالقياس والكشف عن الماء

 قبل البدء بالقياس: .1

سب شكلبحتحقق من أن البطارية مشحونة بالكامل. قم بتحضير المجسات أو المسابر 

 الكشف )مربع( على المنطقة التي تريد الكشف بها. 

 

 

 

 

 طريقة العمل على شكل مربع

اطع الكبالت تم إدخالها بشكل صحيح وكامل. قبل بدء العملية، إذا كانتتأكد من أن مق

منطقة العمل تربة جافة جدًا، قم بتنقيع المواقع التي سيتم وضع المجسات لجعلها مبللة 

 قليالً. 

 

 

 

 

 األدوات الالزمة للعمل: قفازات مطاطية للحماية من الصدمات الكهربائية، مطرقة

لتثبيت المجسات في التربة، كماشة إلزالة وسحب الكابالت من التربة، مفك البراغي  

 الستبدال صمامات التيار الكهربائي، منشفة بيضاء لحماية اللوحة من أشعة الشمس، 

 متر لتحديد موقع وبعد األقطاب الكهربائية عن بعضهم البعض. هذه األدوات سوف

 .تساعدك في عملك 
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 والكشف عن الماءالبدء بالقياس  .1.1

 عند القياس، اترك المسافة بين المجسات بمقدار ضعف مسافة العمق الذي تريد 

 .الكشف فيه

 ضعف ينكما في المثال التوضيحي أعاله، يجب أن تكون المسافة بين كل مسبار

 . ويجب تثبيت أكثر من نصف المجسات في التربة.المطلوبالعمق مقدار

 طة بطارية خارجية. يتم تسليم البطارية الخارجية لك مع يتم تشغيل جهازك بواس

الجهاز. يرجى عدم استخدام مصدر طاقة مختلف. إذا كان عليك استخدام مصدر طاقة

 بطارية :مختلف، فاستخدم  

 .ملي أمبير 2000فولت، و  12ذات 

 

 

 

 

 

 

 

لتشغيل المنتج الخاص بك، قم بتوصيل البطارية الخارجية

  

 الجهاز الموجود في BBATTERالمرفقة مع المنتج بمقبس 



BR 750 PROFESSIONAL – Water Detector Page 6 

 
 

 

 البطارية الخارجية. سيتم ىل علأدخل كابل البطارية وشغل البطارية من مفتاح التشغي

 تشغيل جهازك.

 

 

 

 الشاشة عند تشغيلسيظهر هذا الشعار على 

 جهازك ألول مرة. بعد شاشة الشعار، ستكون  

 جاهًزا إلجراء اختيارات في القائمة الرئيسية.

 

 

 

 

 

 ديمكنك البدء بالمسح الضوئي عن طريق تحدي

 كما في القائمة الرئيسيةأحد خيارات المسح  

 يمكنك ضبط اإلعدادات العامة وإيقاف تشغيل 

 .جهازك 
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في شاشة البحث هذه، يمكنك تحديد خيارات 

 البحث األوتوماتيكي أو البحث اليدوي.

 على شاشة البحث، يوجد مؤشر مستوى 

 البطارية في الركن األيمن العلوي للشاشة. 

 يجب التأكد من شحن البطارية بالكامل قبل 

إلى أخطاء في% أو أقل للبطارية سيؤدي 20البدء بالبحث. كون البطارية في مستوى 

 نتائج الكشف. 

 البحث األوتوماتيكي .1.2

 (" في خيار البحث التلقائي. سيبدأ OKفي شاشة البحث، اضغط على الزر "موافق )

 مجسات على التوالي، وذلك على النحو التالي: 4قياسات بين  6بأخذ ما مجموعه 

 بعد الكشف بين

 2و  1مجسات رقم 

 3و  2ومجسات رقم 

 4و  3ومجسات رقم 

 4و  1ومجسات رقم 

 3و  1ومجسات رقم 

 4و  2و مجسات رقم 

 تظهر النتيجة على الشاشة. وتضيء المصابيح الخاصة بالمجسات التي يتم الكشف 

 بينها. وكذلك تظهر أرقام المجسات التي يتم الكشف بينها على الشاشة. فضال يرجى 

 االطالع على الصورة أدناه.
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 إظهار الخط الذي يجري الكشف عليه في الشكل.أثناء الكشف يتم 

 بعد االنتهاء من الكشف التلقائي بين كافة المجسات، تظهر نتائج القياس على الشاشة. 

 لتحليل نتائج القياس وللحصول على معلومات العمق قم باختيار الخط.

ر كتابة تعرض شاشة النتائج، نتائج جميع الخطوط. إذا لم يتم الكشف عن الماء، تظه

NO WATER )ال ماء( 

 في حال وجود انقطاع في بين األسالك التي تُعطى مع المنتج وبين المجسات أو أي 

 شاشةال)ال يوجد اتصال( على  NO CONNECTانقطاع في األسالك، تظهر كتابة 

 وفقًا لنتائج القياسات التي أُجريت، يمكنك أن ترى على الشاشة في خيارات مختلفة 

 اه المعدنية والمياه المي

 المالحة، ومياه الشرب.
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 من أجل الوصول إلى مخططات ومعلومات العمق للقياسات التي أُجريت، يمكنك 

 اختيار الخط الذي تم اكتشافه من شاشة نتائج البحث للوصول إلى تفاصيله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : البحث اليدوي .1.3

اضغط على الزر "موافق" في 

يدوي MANUALخيار البحث 

 على شاشة البحث.  

 موافق للخط  رزعلى  ضغط ا

 الذي تريد أن تأخذ قياسه.
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 سيتم البدء بالقياس بين المجسات الموجودة على الخط الذي اخترته. سيُضيء إشارة 

المجسات التي يتم البحث بينها. وفي نفس الوقت يظهر ذلك على الشاشة. فضال يُرجى

 التوضيحية ادناهاالطالع على الصور  

 

 

 

 

 

 

 

في 3و  2تم اختيار الخطين 

 البحث اليدوي.  

 ترد كافة التفاصيل المتعلقة

بالقياس الذي تم إجراؤه في 

 صفحة تقاصيل البحث. 
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كما هو الحال في البحث التلقائي، إذا لم يتم اكتشاف أي ماء في البحث اليدوي فستظهر

. وفي حال تم اكتشاف الماء فستظهر التفاصيل بحسب جودة الماNO WATERكتابة  

)مالح(،  SALTYء في صفحة التفاصيل. ويتم الفصل بحسب جودة الماء على شكل: 

MINERAL  ،)معدني(FRESH دة(. باإلضافة إلى لذلك فإنه يظهر )نظيف، ذات جو 

 ( في صفحة التفاصيل في البحث اليدوي. وفي حال وجود Depthمعلومات العمق )

 .NOT CONNECTمشكلة في اتصاالت األسالك فستظهر كتابة 

 اإلعدادات العامة .2

 يمكنك تحديد لغة الجهاز من صفحة اإلعدادات العامة وتحديد سمات مختلفة للقائمة. 

 ًضا مشاهدة إصدار المنتج ومعلومات تفصيلية عنه. لضبط اإلعدادات، أدخل يمكنك أي

 )اإلعدادات( في القائمة الرئيسية. SETTINGSإلى قسم 
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 " Language Settingsحدد قائمة "

 لغات 9 بيناستخدامها  لتحديد اللغة. يمكنك تحديد اللغة التي تريد دادات اللغةعا

 :الجهاز أدخل على قائمةمختلفة. ولتغيير السمة الخاصة بكافة قوائم  

 “Theme Settings ”.)إعدادات الثيم أو السمة( 

لى الجهاز)موافق( الموجود ع OKحدد اللغة التي تريدها واضغط على الزر األخضر 

 . ستكون اللغة التي تحددها نشطة في جميع قوائم جهازك.
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 يار السمة :اخت

 

 يمكنك اختيار سمات مختلفة من قائمة 

السمات واستخدام جميع قوائم جهازك على 

 سمات مختلفة.

 شاشة معلومات الجهاز:

يمكنك االطالع على معلومات منتجك على 

 شاشة معلومات الجهاز. باستخدام هذه 

 المعلومات، يمكنك معرفة رقم التعريف 

 اصدار المنتج ورقم 
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 إغالق الجهاز .3

 )إغالق(.” Turn Off“ إليقاف تشغيل جهازك، يجب عليك أوالً تحديد واختيار 

 

 

 

 

 

 حوار تسألك إن كنت تريد إغالقها.عند تحديد هذا الخيار، ستظهر شاشة 

  OK).في حال أردت إغالق الجهاز، اضغط على الزر األخضر )

 لكن في حال رفضت إغالق الجهاز وأردت

 ( زر العودة.Backالعودة إلى القائمة الرئيسية فضغط على الزر األصفر )

 

 

  

 

 

 المتاعب، يرجى إيقافمالحظة هامة: الستخدام المنتج بطريقة صحية وخالية من 

 تشغيله كما هو مكتوب. إذا الطاقة مباشرةً ، فقد تتسبب في حدوث مشاكل في جهازك. 


