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Copyright C 2018 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, 
transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by 
any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written 
permission of AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. (“AJAX”).

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless 
such repair, modification or alteration is authorized in writing by AJAX: or (2) the serial number of the 
product is defaced or missing.

AJAX PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES FOR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO 
EVENT SHALL AJAX, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES 
FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF 
BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF AJAX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED 
FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT 
NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY AJAX. AJAX ASSUMES 
NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR 
IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks  or 
copyrights of their respective companies, and are used only for identification explanation and to the 
owner’s benefit, without intent to infringe.
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معلومات السالمة

املكونات املستخدمة يف هذا الجهاز عرضة للرضر من تفريغ الشحنات الكهربائية 

الساكنة. يرجى االلتزام بالتعليامت التالية للتأكد من تجميع الجهاز بشكل ناجح.

تأكد أن كل مكونات الجهاز متصلة بإحكام, نقاط االتصال غري املحكمة قد تؤدي إىل عدم التعرف 

عىل القطع أو الفشل يف التشغيل.

احمل الجهاز بشكل محكم أثناء التشغيل.

من املفضل تفريغ نفسك من الشحنات الساكنة عن طريق ملس سطح معدين متصل باألرض قبل 

البدء بالعمل يف الجهاز.

احفظ الجهاز ضمن بيئة خالية من الشحنات السالبة عند عدم استخدام الجهاز.

ال تقم بتجميع أو تشغيل الجهاز قبل قراءة وفهم دليل االستخدام, إن ذلك قد يؤدي إىل الرضر أو 

األذية للجهاز أو املشغل.

يف حال لزوم مساعدة أثناء عملية الرتكيب أو الضبط, لطفاً اتصل بالدعم الفني عن 

طريق الهاتف أو اإلنرتنت.

قم دامئاً بإغالق الجهاز بشكل تام قبل حفظه.

احتفظ بدليل االستخدام هذا للمرجعية يف املستقبل.

احفظ الجهاز بعيداً عن الرطوبة.

قم بالتأكد من أن املقبس الكهربايئ يوفر نفس الجهد املوضح عىل الشاحن قبل 

توصيل الشاحن باملقبس.

كافة التنبيهات والتحذيرات عىل الجهاز وضمن دليل االستخدام يجب أن تالحظ وتؤخذ ضمن 

االعتبار.

يف حالة حدوث أي من األمور التالية قم بفحص الجهاز لدى مركز الخدمة:

مادة سائلة اخرتقت الجهاز

تم تعرض الجهاز للرطوبة العالية

الجهاز ال يعمل بشكل جيد أو ال ميكنك تشغيله تبعاً لدليل االستخدام

تم سقوط الجهاز أو ترضره

يف حالة وجود عالمة رضر أو أذية واضحة عىل الجهاز

ال ترتك الجهاز يف بيئة درجة حرارتها أعىل من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) من املمكن 

أن يترضر الجهاز.

أين ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات

قم بالرجوع إىل املصادر التالية  ملزيد من املعلومات وأخر التحديثات بخصوص املنتجات واألنظمة

AJAX 1.موقع

يوفر موقع أجاكس معلومات محدثة بخصوص املعدات و التجهيزات والربمجيات. قم بالرجوع إىل 

صفحة معلومات االتصال.

2.مستندات أخرى.

من املمكن أن يتضمن املنتج مستندات إضافية كأوراق كفالة أو ضامنات إضافية متت إضافتها عن 

طريق املوزع. هذه املستندات ليست ضمن حزمة املنتج االفرتاضية.
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مقدمة

• متكنكم الواجهة الخاصة بالنتائج ومن خالل املؤرشات التفاعلية تحديد موقع الهدف بدقة بالغة تصل إىل % 100، ومعرفة الحجم أو الكتلة التقديرية للهدف الذي تم 

كشفه، مام مينحكم مراجع واضحة قبل عملية الحفر.

• يعمل هذا الجهاز عىل نظام الكشف األيوين لتحديد مواقع الذهب والكنوز الدفينة تحت األرض ألعامق كبرية تصل لغاية 20 مرتاً ومسافة كشف أمامية تصل لغاية 200 

مرت , ميكنك استخدام هذا الجهاز داخل السيارة فله قدرة كبرية ورسيعة اللتقاط األهداف وتحديد مواقعها مع إمكانية حفظ النتائج للرجوع إليها.

شكراً لرشائكم أجهزة أجاكس

دليل االستخدام يوفر توضيح حول تجميع الجهاز. بعض الفقرات يتوفر لها مقاطع فيديو. قم بالذهاب إىل الرابط عن طريق مستعرض اإلنرتنت يف جوالك أو كمبيوترك 

للمشاهدة. باإلمكان أيضاً الوصول عن طريق مسح الرمز عىل الغالف.
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نظام الكشف عن املجاالت والحقول األيونية للدفائن واملعادن الثمينةمبدأ البحث

معالجة املعطيات واإلشارات الرقمية وتحويلها إىل نتائج مرئية وسمعية وصوتيةمبدأ التشغيل

Multiprocessing, معالجة متعددةنوع املعالجة

Bit MICROCONTLLER 32معالج التشغيل

شاشة TFT ملونة بقياس WVGA 800X480 , عمق األلوان 16 بتشاشة العرض

7.4 فولت, 3300 مييل أمبريالبطارية األساسية

متوسط االستهالك 400 مييل أمبرياستهالك الطاقة

5 ساعات (وقد تختلف عىل حسب إعدادات سطوع الشاشة + مستويات الصوت والوظائف األخرى التي قد تكون يف ساعات عمل البطارية األساسية

وضعية التشغيل

مزود طاقة / مدخل الطاقة 240-100 فولت AC , مخرج الطاقة 15 فولت 1.2 أمبريالشاحن الكهربايئ

1 جيجا بايت / قابلة لتخزين 999 مسحسعة التخزين

أصوات ذات جودة عالية , KBIT/S ,MP 32 3الصوت

نعم، مع التحكم الكيل يف مستويات األصوات يف جميع الوظائفالتنبيهات الصوتية

نعم، (اختياري)التنبيه االهتزازي

ال , غري متوفربلوتوث

نعم، متعدد اللغات، مزود ب 8 لغاتاللغات

نعمالتاريخ والوقت

نعم, قابلة إلعادة التعيني / أو إلغاء كلمة املروركلمة املرور

49X21X15 سماألبعاد

54x50x20 سمابعاد الحقيبة

3.3 كغالوزن الكامل يف الحقيبة

1 كغالوزن عن التجميع

من -C° 10 إىل C° 60درجة حرارة التشغيل

من -C° 10 إىل C° 80درجة حرارة التخزين

ميكن تخزينه والعمل به يف مبعدل درجة رطوبة مبستوى 100 %.الرطوبة

املواصفات الفنية للجهاز
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محتويات الحزمة
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قم بالتأكد من وجود العنارص التالية ضمن حزمة جهازك

العنارص املرفقة مع الجهاز وامللحقات املتوفرة من املمكن أن تكون عرضة للتغيري تبعاً للمنطقة أو موفر الخدمة   •

العنارص املرفقة مصممة للتوافق مع هذا الجهاز حرصياً وممكن عدم تطابقها مع أجهزة أخرى   •

املظهر الخارجي واملواصفات عرضة للتغيري من دون إعالم مسبق   •

من املمكن رشاء ملحقات إضافية أو قطع تبديل من موزعي آجاكس. قم بالتأكد من التوافق مع الجهاز قبل الرشاء.   •

استخدم فقط ملحقات آجاكس أو امللحقات املعتمدة من قبل آجاكس. استخدام ملحقات غري معتمدة قد يلحق الرضر بالجهاز و األداء وغري مشمول بالكفالة.   •

توفر كافة امللحقات عرضة للتغيري تبعاً للرشكات املصنعة. قم بالذهاب إىل موقع آجاكس عىل اإلنرتنت من أجل املعلومات حول امللحقات وتوفرها.   •

محتويات الحزمة

الوحدة الرئيسية 1
هوايئ االستقطاب العايل 2

حزمة البطارية 3
سامعات الرأس 4

الشاحن 5
شاحن السيارة 6
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مقبس الس�عات

مدخل الشاحن

الوحدة الرئيسية

مفاتيح التحكم

شاشة العرض

ملحة عامة
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املفاتيح

التشغيل/ اإليقاف

الرجوع

أسهم التحكم

التأكيد

اإلعدادات الرسيعة

املقبض
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املفاتيح

الوظيفة املفتاح

• اضغط باستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقافه. التشغيل / اإليقاف

•  تأكيد وإدخال الخيار املحدد. التأكيد

• الرجوع إىل القامئة السابقة أو إلغاء عملية. الرجوع

• التنقل خالل واجهة املستخدم يف الجهاز. أسهم التحكم

• اضغط إلظهار قامئة اإلعدادات الرسيعة. اإلعدادات الرسيعة

• مفتاح متعدد الوظائف لسهولة الوصول أثناء البحث. مفتاح املقبض

تشغيل وإيقاف الجهاز

اضغط مع االستمرار عىل مفتاح الطاقة D لعدة ثواين لتشغيل الجهاز.

عند إقالع الجهاز ألول مرة, أو بعد إجراء تهيئة لإلعدادات, قم باتباع التعليامت عىل الشاشة إلعداد الضبط األويل قبل البدء باستخدام 

الجهاز.

.D إلغالق الجهاز قم بالضغط مع االستمرار عىل مفتاح الطاقة

استخدام األجهزة الالسلكية قد يكون محظوراً يف بعض املناطق (كاملطارات أو املشايف) لذا يرجى االلتزام بالقوانني واألنظمة املحلية والتقيد 

بالتعليامت املعطاة سواء من األشخاص العاملني أو القوائم والالفتات.
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تجميع البطارية

1

2

DETECTION TECHNOLOGY

34

1- اضغط بإحكام عىل النتوء وادفع باتجاه الخارج إلزالة غطاء 

البطارية.

2- أدخل البطارية ضمن الحجرة.

3- قم بتوصيل األسالك بإحكام مع مراعاة االتجاه واأللوان.

4- أدخل املوصل ضمن الحجرة وضع الغطاء فوق املقبض.

تجميع لكبطارية االكشلا
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التجميع

1

2
تجميع هوايئ االستقطاب العايل

1- قم مبحاذاة النتوءات الطولية يف نهاية هوايئ االستقطاب العايل 

مع األخاديد الطولية يف مقدمة الوحدة الرئيسية .

2- اضغط الهوايئ باتجاه الوحدة الرئيسية بإحكام.
 تجميع هوليئ لالستقطاب لكعايل  االكشلا
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Deutsch

English

Español

Français

Türkçe

Italiano

18

18/11/2018

46

18:46

اإلعداد األويل

عند تشغيل الجهاز للمرة األوىل أو بعد إجراء تهيئة, قم باتباع الخطوات الظاهرة 

عىل الشاشة لضبط الجهاز

عملية الضبط األويل قد تختلف تبعاً لنسخة برنامج الجهاز واملنطقة

1  قم بتشغيل الجهاز.
اضغط باستمرار عىل D لتشغيل الجهاز.  

2  اخرت اللغة لواجهة االستخدام.
حدد اللغة املفضلة لالستخدام واضغط عىل B للضبط.  

3 اضبط الوقت والتاريخ.
اضغط H  I للتنقل و J M لتغيري القيم.  

بعد ضبط اإلعدادات ستظهر القامئة الرئيسية للجهاز عىل الشاشة.

مالحظة: 

تنسيق الوقت 24 ساعة (د : س) مثال 19:42

تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال 2019/3/30
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18:46

مؤرش البطارية
الصوت

الوقت

اإلعدادات

نظام البحث

واجهة املستخدم
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Deutsch

English

Español

Français

Türkçe

Italiano

18

18/11/2018

46

اإلعدادات

اللغة

يدعم الجهاز 8 لغات لواجهة االستخدام, »اإلنكليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية 

واإليطالية والروسية والرتكية والعربية«.

اخرت اللغة واضغط B لضبطها كاللغة املستخدمة للجهاز.

الوقت

اضغط H  I للتنقل و J M لتغيري القيم

مالحظة: 

تنسيق الوقت 24 ساعة (د : س) مثال 19:42

تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال 2019/3/30



18

اإلعدادات

العرض

السطوع:

 قم بتحريك املؤرش لتعديل مستوى السطوع.

قيمة السطوع قابلة للضبط من 0 إىل 100 % بزيادة %1

قيمة السطوع العظمى 250 نت.

وضع الخمول:

ضبط التعتيم التلقايئ ملستوى السطوع من أجل توفري الطاقة.

 هذا الوضع من املمكن ضبطه عىل 15 أو 30 أو 45 أو 60 ثانية

وباإلمكان إيقاف الخمول بشكل تام.
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اإلعدادات

الصوت

 B لتغيري القيم واضغط H  I لتحريك املؤرش واستخدم J M اضغط

لتغيري الوضع.

الصوت العام

هذا الضبط يتحكم مبستوى الصوت للتنبهيات واألخطاء وشاشة البدء.

لضبط مستوى الصوت اضغط H  I. واضغط B لتغيري وضع الصوت.

1- الوضع العام  

الجهاز سيقوم بالتفاعل بواسطة الصوت واالهتزاز.  

2- الوضع الصامت  

الجهاز لن يقوم بإصدار أي صوت أو اهتزاز تفاعيل.  

3- وضع االهتزاز  

الجهاز سيتفاعل فقط عن طريق االهتزاز.  

4- الوضع العادي  

الجهاز سيقوم بالتفاعل عند طريق الصوت بدون االهتزاز.  

صوت املفاتيح

هذا الضبط يتحكم مبستوى الصوت عند ضغط املفاتيح.

.H  I لضبط مستوى صوت املفاتيح اضغط عىل مفتاحي

صوت البحث

هذا الضبط يتحكم مبستوى الصوت أثناء البحث واملسح وعمليات القراءة.

.H  I لضبط مستوى صوت املفاتيح اضغط عىل مفتاحي

مالحظة:

مستوى صوت املفاتيح ومستوى صوت البحث غري مرتبطني مبستوى الصوت العام.
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%50

اإلعدادات

الطاقة

تظهر هذه القامئة حالة وضع الطاقة للجهاز مع مستوى الشحن للبطارية وتغري 

وضع الطاقة.

لتغيري وضع الطاقة اضغط H  I للتحديد و B للتأكيد والتفعيل.

وضع حفظ الطاقة:  

هذا الوضع يقوم بحفظ الطاقة عن طريق تعطيل األجزاء الخاملة لتمديد ساعات 

عمل الجهاز من أجل عمليات البحث الطويلة.

الوضع االعتيادي:  

هذا الوضع يقوم بتفعيل كافة األجزاء من أجل أداء مستقر أثناء العمل بدون أي 

مقاطعة لعملية البحث أو املسح.
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124/999

001 04/04/2017 04:55:42
002 12/05/2017 18:41:11
003 01/06/2017 21:22:35
004 02/06/2017 09:35:58
005 27/06/2017 14:08:44
006 03/07/2017 01:19:23
007 03/07/2017 18:26:05
008 03/07/2017 19:00:14
009 03/07/2017 23:36:29
010 04/07/2017 00:11:37

اإلعدادات

التخزين

. تظهر هذه القامئة املسوحات ونتائج البحث املحفوظة سابقاً 

ميكن للمستخدم استعراض أو حذف النتائج

اضغط H  I لتحديد نتائج نظام معني

ستظهر قامئة بالنتائج التي تم حفظها سابقاً

قم باختيار النتيجة عن طريق ضغط B لعرضها أو حذفها.
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1.0.9

1.1.8

6.1.1

134h27m

اإلعدادات

معلومات

هذه القامئة توضح:

إصدار الجهاز  

إصدار الربنامج  

الطراز  

مدة التشغيل  
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18:46
18/11/2018

اإلعدادات

الحامية

تظهر هذه القامئة حالة الحامية عند اإلقالع.

لتغيري الحالة اضغط H  I لتحديد مفتاح التفعيل ثم B أو M لتفعيل 

الحامية أو J لتعطيل الحامية

قم بإدخال رمز الحامية واخرت K للتأكيد,

ثم قم بإدخال الرمز مرة أخرى للتأكيد.

 

   مالحظة: 

   رمز التعريف اإلفرتايض: »0 0 0 0 0 0 0 0«
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اإلعدادات

تهيئة

تظهر هذه القامئة خيارات إعادة التهيئة للجهاز.

مسح الذاكرة

هذا الخيار يقوم مبسح كافة نتائج املسح والبحث املحفوظة يف الجهاز.

إعادة الضبط

هذا الخيار يقوم بإعادة تهيئة كافة الضبوطات والتفضيالت إىل قيمها االفرتاضية.

ضبط املصنع

هذا الخيار يعيد تهيئة كافة الضبوطات والتفضيالت إىل قيمها االفرتاضية باإلضافة 

إىل مسح كافة املحفوظات من نتائج مسح وبحث.
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اإلعدادات الرسيعة

للوصول إىل قامئة اإلعدادات الرسيعة اضغط عىل مفتاح A يف أقىص اليسار عىل 

لوحة املفاتيح.

عند الضغط ستظهر رموز ومؤرشات اإلعدادات الرسيعة عوضاً عن رشيط العنوان.

اضغط عىل مفتاحي NO للتنقل بني الخيارات

سطوع الشاشة:  

ميكن الضبط عن طريق ضغط مفتاح M للزيادة أو مفتاح J لإلنقاص من 

مستوى السطوع.

وضع الخمول:  

ميكن ضبطه عىل 15 أو 30 أو 45 أو 60 ثانية أو تعطيله بشكل كامل.

وضع الطاقة:  

 B ميكن تغيريه عن طريق الضغط عىل مفتاح

إىل وضع حفظ الطاقة    

أو عىل الوضع العادي    

الصوت:  

J لزيادة املستوى أو  إلنقاصه M اضغط عىل مفتاح

 اضغط عىل مفتاح B الختيار اإلعداد املراد تغيريه. 

سواء صوت البحث Q   أو صوت املفاتيح P أو الصوت العام  .

الوقت:

. M J قم بضبط الوقت عن طريق ضغط مفتاحي 

عىل سبيل املثال “18:46”

مالحظة:

. C عىل أو A للخروج من قامئة اإلعدادات الرسيعة اضغط

قامئة اإلعدادات الرسيعة متوفرة يف كل الواجهات التي تحتوي عىل رشيط عنوان 

ظاهر.
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18:46

18:46

18:46

األيوين بعيد املدى

اخرت R من القامئة الرئيسية.

يجب أن يكون هوايئ االستقطاب العايل موصوالً لالستمرار إىل واجهة نظام البحث.

قم بتجميع الجهاز كام يف »الشكل2 -تجميع هوايئ االستقطاب العايل«  .

بعد توصيل هوايئ االستقطاب العايل ستظهر واجهة نظام البحث عىل شاشة العرض.
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18:46

دليل اإلشارة

عداد اإلشارة

مقياس العمق

حفظ

مؤرش الحساسية

مؤرش املعايرة

األيوين بعيد املدى
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18:46

1
2

3
4

يجب أن يكون الجهاز موازناً مع قيمة األرض قبل استكامل عملية البحث.

1- ارفع الجهاز بشكل أفقي موازي لألرض

ال تتحرك أثناء عملية املوازنة.  

2- قم بزيادة مستوى املعايرة والحظ التغيريات عىل عداد اإلشارة.

3- استمر بزيادة مستوى املعايرة حتى يصبح عداد اإلشارة مستقراً عىل املنتصف وتتوقف اإلشارة الصوتية.

4-حرّك املؤرش فوق الحساسية وقم بزيادة املستوى, يفضل زيادة مستوى الحساسية بعد املوازنة طاملا عداد اإلشارة مستقر.

ميكن زيادة مستوى الحساسية أو إنقاصها يف حال عدم استقرار اإلشارة.  

ثم وّجه الجهاز نحو االتجاه املشتبه به للهدف والحظ تغريات اإلشارة. 

يف حال كانت اإلشارة ضعيفة أو بطيئة قم بزيادة الحساسية لتوضيح اإلشارة.

رسعة التنبيه الصويت ستزداد يف القوة والوترية عند االقرتاب من الهدف.

بدء عملية البحث
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املوازنة األرضية

امسك الجهاز بشكل أفقي ثم حرّكه مينياً ويساراً حتى يتم استقبال إشارة الهدف املحتمل.

ثم تعّقب اإلشارة بالتحرك باتجاه الهدف ومشاهدة شاشة العرض ومالحظة التغيريات حيث ستتم إضاءة مزيد من الحلقات ضمن دليل اإلشارة كلام تم االقرتاب من 

الهدف وارتفاع عداد اإلشارة, العداد يف أسفل الشاشة يوضح قوة اإلشارة. الحلقات ستيضء تدريجياً كلام تم االقرتاب من الهدف.

املؤرش يف املنتصف S سييضء عند الحصول عىل أعىل مستوى لإلشارة.
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لتحديد نقطة وجود الهدف بالضبط, حرّك الجهاز إىل األعىل واألسفل أثناء عملية 

التعقب. ستقوم هذه العملية بتحديد اتجاه اإلشارة الذي بدوره يوفّر مسار 

التعّقب الصحيح إىل نقطة الهدف.

لتحديد  مكان نقطة الهدف بدقة أكرب, قف فوق نقطة الهدف املحتملة ووّجه 

الجهاز نحو األرض ثم ابدأ بامليش حتى تتخطى نقطة الهدف, التي سيتم الداللة 

عليها بهبوط مستوى اإلشارة عىل شاشة العرض.

تحديد نقطة الهدف والتحقق من الهدف
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كّرر هذه العملية من أربع جهات مختلفة للتعرّف عىل حدود الهدف وحرصه 

بشكل أدق.

عند حرص وتحديد نقطة الهدف, قم بتعليمها ثم استمر إىل عملية »مقياس العمق«.

تحديد نقطة الهدف والتحقق من الهدف
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18:46

18:46

12

مقياس العمق

بعد تحديد مكان الهدف عن طريق قوة اإلشارة املستقبلة.

1- حّدد أيقونة العمق T من واجهة نظام البحث عىل شاشة العرض.

2- بعد الدخول إىل واجهة »مقياس العمق« ستظهر نافذة تطالب بالضغط عىل مفتاح 

املقبض.

3- وّجه الجهاز نحو نقطة الهدف بشكل متعامد مع األرض ثم اضغط مفتاح املقبض 

مرة واحدة. ثّم ابدأ بامليش إىل األمام إىل أن تسمع إشارة صوتية تفيد بانتهاء عملية 

القياس للعمق.

4- الجهاز سيقوم مبعالجة شدة قراءة اإلشارة أليونات الهدف وبناًء عىل النتيجة تحسب 

قيمة العمق املقدرة.

5- يظهر خط يف واجهة مقاس العمق يوضح التقدير إىل حد 20 مرتاً.

بعد االنتهاء من عملية قياس العمق سيظهر خط يدل عىل العمق املحدد والقيمة 

بالجانب ضمن الصندوق.
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18:46

17:12
17/01/2018

الحفظ

اخرت أيقونة الحفظ B عىل واجهة نظام البحث واضغط U ألخذ النتائج عىل 

شاشة العرض وحفظها ضمن ذاكرة الجهاز للمراجعة الحقاً.

النتيجة تحتوي كالً من قيمة املعايرة والحساسية باإلضافة إىل شدة اإلشارة والوقت 

والتاريخ.

الستعراض النتائج املحفوظة اذهب إىل اإلعدادات ثم التخزين واخرت النظام األيوين, 

ستظهر قامئة باملحفوظات, اخرت النتيجة واضغط للعرض أو الحذف.
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شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام الجهاز ألول مرة أو بعد تركه دون استخدام لفرتات 

طويلة.

استخدم شاحن وبطارية وأسالك آجاكس أو ملحقات معتمدة من آجاكس.

استخدام شاحن أو أسالك غري معتمدة قد يؤدي إىل رضر البطارية والجهاز.

توصيل الشاحن بشكل خاطئ قد يحدث رضراً بالجهاز والبطارية.

األعطال واألرضار الناجمة عن سوء االستخدام غري مشمولة بالكفالة.

استخدم األسالك املرفقة مع الجهاز حرصياً, من املمكن أن يترضر الجهاز يف حالة 

استخدام ملحقات أخرى.

لحفظ الطاقة قم بفصل الشاحن من املقبس الكهربايئ عند االنتهاء من الشحن.

الشاحن ال يحتوي عىل مفتاح تشغيل لذا يجب فصل الشاحن من املقبس الكهربايئ 

يف حالة عدم االستخدام لتوفري الطاقة.

يجب أن يبقى الشاحن واملقبس الكهربايئ قريب وسهل الوصول عند الشحن.

1- قم بتوصيل سلك الشاحن يف مأخذ الشحن يف الوحدة الرئيسية للجهاز.

2- قم بتوصيل الشاحن يف املقبس الكهربايئ.

3- عند االنتهاء من الشحن قم بفصل الشاحن من الجهاز ثم قم بفصل الشاحن من 

املقبس الكهربايئ.

البطارية

احتياطات بيئة التشغيل

من املمكن أن يسخن الجهاز تبعاً لعوامل بيئة التشغيل, يف هذه الحالة يرجى أخذ 

الحيطة من األمور التالية:

كن حذراً لتفادي تقصري عمر البطارية أو إلحاق الرضر بالجهاز.

- ال تحفظ الجهاز يف منطقة باردة أو ساخنة جداً.

- ال ترتك الجهاز عرضة ألشعة الشمس لفرتات طويلة.

- ال تستخدم أو تحفظ الجهاز لفرتات طويلة يف بيئة شديدة الحرارة, مثالً داخل 

السيارة يف الصيف.

- ال تضع الجهاز يف أماكن من املمكن أن تتعرض لحرارة شديدة.

- ال تحفظ الجهاز قرب أجهزة التسخني أو فرن مايكروويف أو أجهزة جهد عايل.

- ال تستخدم بطارية أو شاحناً مترضراً أبداً.



36

نصائح واحتياطات شحن البطارية

عندما تكون البطارية منخفضة سيظهر مؤرش البطارية عىل الشاشة بشكل فارغ.

عندما تكون البطارية فارغة بشكل كامل ال ميكن تشغيل الجهاز مبارشة بعد 

توصيل الشاحن, اترك البطارية بضعاً من الدقائق بعد توصيل الشاحن قبل تشغيل 

الجهاز.

ميكن استخدام الجهاز أثناء الشحن, لكن من املمكن أن متتد مدة الشحن لفرتة 

أطول.

يف حالة عدم استقرار مصدر الطاقة أثناء الشحن من املمكن للجهاز أن يتوقف عن 

االستجابة, قم بإزالة الشاحن مبارشة من الجهاز.

أثناء الشحن من املمكن للجهاز والشاحن أن يسخنا قليالً بشكل تدريجي, هذا من 

الطبيعي وال يؤثر عىل عمر وأداء الجهاز.

يف حال كان الجهاز ال يشحن بشكل سليم يرجى مراجعة آجاكس بالجهاز والشاحن 

أو أحد املوزعني املعتمدين.

البطارية
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AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD.

Address   1201 N.W. Briarcliff Parkway, 2nd Floor, 
    Kansas City, Missouri, 64116 USA 

Telephone   +1 816 298 0485
    +1 816 399 3744

E-mail    info@ajaxdetection.com
Web site   http://www.ajaxdetctioncom

معلومات االتصال
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مالحظات
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To protect the global environment and as an 
environmentalist, AJAX must remind you that...
Under the European Union (“EU”) Directive 
on Waste Electrical and Electronic Equipment, 
Directive 2002/96/EC, which takes effect on 
August 13, 2005, products of “electrical and 
electronic equipment” cannot be discarded as 
municipal waste anymore, and manufacturers of 
covered electronic equipment will be obligated 
to take back such product at the end of their 
useful life. AJAX will comply with the product 
take back requirements at the end of life of 
AJAX-branded products that are sold into the EU. 
You can return these products to local collection 
points.

Environmental Policy
The product has been designed to enable proper 
reuse of parts and recycling and should not be 
thrown away at its end of life.
Users should contact the local authorized point 
of collection for recycling and disposing of their 
end-of-life products.
Visit the AJAX website and locate a nearby 
distributor for further recycling information.
Users may also reach us at <envo@ajaxdetctor.
com> for information regarding proper Disposal, 
Take-back, Recycling, and Disassembly of AJAX 
products.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement
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European Union:
Batteries, battery packs, and 
accumulators should not be disposed of 
as unsorted household waste. Please use 
the public collection system to return, 
recycle, or treat them in compliance with 
the local regulations.

Taiwan:
廢電池請回收

For better environmental protection, 
waste batteries should be collected 
separately for recycling or special 
disposal.

California, USA: 
The button cell and Li-ion battery 
may contain perchlorate material and 
requires special handling when recycled 
or disposed of in California.

For further information please visit: 
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement
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