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 Metal and Water Finder



 للمستخدمتحذيرات هامة

قراءة دليل االستخدام
جيد� قبل بدأ البحث .

يفضل عدم استخدام الجهاز في المناطق 

التي يتواجد بها محطات الكهرباء ذات 

الضغط العالي , مما قد يسبب قصر في 

أداء الجهاز ونتائجه .

عدم استخدام جهاز بحث أخر يعمل 

بنفس النظام في منطقة البحث .

تجريد المستخدم لنفسه من المعادن ، 

مثل الخواتم أو ساعة ، أو حزام معدني

إن محاولة فتح الجهاز أو العبث به 

يسقط حق الكفالة .

يجب على المستخدم الممارسة على كيفية استخدام الجهاز قبل 
االنطالق لعمليات الكشف والبحث في الجهاز.

يمكن تخزين الجهاز في درجة حرارة من C°15 إلى  C°40 درجة مئوية 

عدم تخزين الجهاز في مكان ذو 

درجارت حرارة أو رطوبة مرتفعة .

  , إغالق المستخدم للهاتف المحمول 

مما قد تسبب إشارات الهاتف الجوال 

بالتشويش على الجهاز في حالة تلقي 

 . المكالمات والرسائل 

يمكن تخزين الجهاز والعمل به بمعدل درجة الرطوبة لمستوى الهواء 
2الصفحة رقممن 5 % إلى 75 %

تحذير



المواصفات التقنية

3الصفحة رقم

: البحث عن المعادن الثمينة في باطن ا·رض.مهمة البحث 

نظام البحث بعيد المدى لكشف مستويات الطاقة نظام البحث :
حول موضع وجود الهدف

(نظام البحث بعيد المدىالراداري المدمج).

: التشغيل  معالج 

نوع المعالجة :
معالجة مستويات الطاقة المتكونة حول منطقة وجود

  LRL RADAR BUILTIN  الهدف في طبقات ا·رض بنظام 

25 متربرنامج عمق البحث  :

: 1250 متر برنامج مسافة البحث 

 : نعمتنبيهات صوتية 

3 بطاريات 3.7 فولت ما يعادل 11.1 فولت قابلة للشحنالطاقة :

نعم ,  من خالل الواجهة الرسومية واتجاه حركة الجهاز نظام التوجيه ا¿لي 

والذكي : 

12 ساعة عملساعات عمل البطارية :

: شاحن خارجي زكي 1 امبير UNIVERSAL SMART CHARGEالشاحن 

شاشة TFT  ملونة 3.5 إنش, 65.536 لون سرعة المعالجة 48 نوع العرض :

CDMA GPU ميجا هرتز

MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

INSPECTOR 900-PLUS



المواصفات التقنية

4الصفحة رقم

من C° 15 درجة مئوية إلى C° 60 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل : 

من C° 15 درجة مئوية إلى C° 40 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين : 

الرطوبة :

الحقيبة: ابعاد 

يمكن تخزينه والعمل به  بمعدل درجة رطوبة الهواء بمستوى 

5 % إلى 80 %.

الوزن:

ا·بعاد: 

مركبÁ: 700 غرام – مع الحقيبة: 3 كغ

400X330X210  Mm

190X120X55  Mm

INSPECTOR 900-PLUS

@ عدم البحث في ا·جواء الماطرة .

@  ال تستخدم السماعات اثناء البحث البعيد المدى لعدم تقييد حركة الجهاز
     يتم استخدام السماعات فقط عند التحقق الراداري اثناء الحفر  .

مالحظات عامة لÃستخدام



INSPECTOR 900-PLUSقطع جهاز

5الصفحة رقم

هوائيا اÄرسال و اÄستقبال للموجات المرتدة من الهدف نتيجة 
  . الحساسية  العالية  المرسلة  للموجات 

هوائيا اÄرسال واالستقبال 

مقبض حر الحركة يتيح للجهاز حركة دائرية محورية.مع ميزة  
التركيب و الفك المباشر بشكل سهل وعملي. 

مقبض 

يوصل في مقبس المستشعر في الوجه العلوي للجهاز .يستخدم مع 
نظام البحث بعيد المدى .وللتحقق النقطي اثناء الحفر

المستشعر الراداري المدمج 

شاحن البطارية 

يوصل في مقبس الشحن في الوجه الجانبي  لوحدة الجهاز

سماعات الرأس 

توصل في مقبس السماعات على القسم الجانبي من الوحدة 
الرئيسية

هي الوحدة المسؤولة عن قيادة البحث ومعالجة البيانات المستخرجة من 
التفاعلية  البرامج وا·نظمة  باطن ا·رض وعرضهاعلى الشاشة باستخدام 

ا·حدث وا·كثر تطور� .  

الوحدة الرئيسية
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الوحدة الرئيسية

INSPECTOR 900-PLUSالوحدة الرئيسية
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قم بتوصيل الهوائيات في ا·ماكن الخاصة 
بهاالمتواجد في مقدمة الجزء ا·مامي من 

الجهاز  كما هو موضح في الرسم .

1

الراداري قم بتوصيل المستشعر  2

الشحن3 مقبس 

4

5

زر التشغيل واÄطفاء

قم بتوصيل مقبض الحمل

مقبس سماعة الرأس

6

زر الليزر لتحديد إتجاه الهدف بدقة عالية 7

 الليزر لتحديد التوجه الى الهدف بدقة عالية
مالحظة: يعمل فقط اثناء البحث. في حالة واجهة 

( البدء بالبحث )

8



إعداد الجهاز 

7الصفحة رقم

إعداد الجهاز والعمل عليه

INSPECTOR 900-PLUS

اليسار  الجانب  على  الموجود  التشغيل  مفتاح  على  بالضغط  قم  الجهاز  لتشغيل   

. المرفقة  بالصورة  المبينة  اÄقالع  شاشة  لتظهر  الجهاز   من 

. المرفقة  بالصورة  المبينة  الرئيسية  الواجهة  إلى  تلقائيا  الجهاز  ينتقل  ثم 

اللغة

ENGLISH Dutch فارسى بية  لعر ا

عند التشغيل ا·ول للجهاز تظهر شاشة اختيار اللغة تستطيع التنقل بين اللغات من 
خالل زر اÄنتقال ويتم إختيار اللغة المطلوبة بالضغط على زر التأكيد لينتقل الجهاز إلى 

الرئيسية . الواجهة 



عند إختيار أيقونة اÄعدادات والضغط على زر اÄدخال تظهر لدينا واجهة اÄعدادات التي 

تمكننا من إعادة ضبط الجهاز .بحيث تحتوي واجهة اÄعدادات على خيارات ضبط كل من 

الصوت و السطوع  باÄضافة إلى لغة الجهاز .

8الصفحة رقم

عند التحديد على أيقونة البحث .عند التحديد على أيقونة اÄعدادات .

INSPECTOR 900-PLUSإعداد الجهاز 

القائمة الرئيسية 

البحث اإلعدادات 

تحتوي الواجهة الرئيسية على أيقونتي البحث للدخول الى نظام البحث والبدء بالبحث  

واÄعدادات لضبط إعدادات الجهاز باÄضافة إلى مؤشر يدل على مستوى شحن البطارية موجود 

في جميع الواجهات , يتم اÄنتقال بين ا·يقونات بالضغط على زر اÄنتقال , لتأكيد أحد الخيارين 

. OK نقوم بالضغط على زر التأكيد

القائمة الرئيسية 

البحث اإلعدادات 

القائمة الرئيسية 

البحث اإلعدادات 

اللغة

ENGLISH Dutch فارسى بية  لعر ا

اللغة السطوع الصوت 
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ضبط السطوع : عند التحديد على أيقونة السطوع يتم تغيير قيمة سطوع الشاشة وذلك 

بالضغط على زر اÄدخال OK لتتغير قيمة السطوع  من 10% الى %100

ضبط الصوت : عند التحديد على أيقونة الصوت يتم تغيير مستوى الصوت  وذلك بالضغط على 

زر اÄدخال OK ليتغير مستوى الصوت  باÄضافة إلى الوضع الصامت  .

INSPECTOR 900-PLUSإعداد الجهاز 

السطوع

اللغة السطوع الصوت 

الصوت 

اللغة السطوع الصوت 

اللغة

ENGLISH Dutch فارسى بية  لعر ا

اللغة السطوع الصوت 

Ä OKختيار احد اللغات المتوفرة  ضبط اللغة : نضغط مفتاح 

اÄنكليزية - ا·لمانية - الفارسية - العربية  



OK تظهر لدينا واجهة نظام البحث  عند إختيار أيقونة البحث والضغط على زر 

حيث يتم التنقل لتحديد بارامترات البحث باستخدام زر االنتقال في البداية يتم تحديد نوع 

الهدف المراد البحث عنه من بين ا·هداف ا·ربعة المتعددة المتاحة التالية:

( الذهب  - فضة - برونز - نحاس  ) بالضغط على زر اÄدخال, بنفس الطريقة يتم تحديد كل من 

 25M 1250 والعمق اللذي يصل الىM بارامتر المسافة والتي تصل الى

نضغط بدء البحث بعد ان  نقوم بتركيب وتجهيز مرفقات الجهاز  

10الصفحة رقم

للعودة إلى واجهة اÄعدادات نضغط على زر العودة ,

INSPECTOR 900-PLUSإعداد الجهاز 

القائمة الرئيسية 

البحث اإلعدادات 

بدء البحث 

الهدف 

بدء 
المسافة 

العمق 

ذهب

م 

م 

بدء البحث 

الهدف 

بدء 
المسافة 

العمق 

ذهب

م 

م 



إعداد الجهاز للبحث

11الصفحة رقم

عند الضغط على بدء البحث تظهر لنا واجهة البحث والتي تحوي خيارات البحث,

التي تم تحديدها سابقا. باÄضافة الى  مستشعر رسومي  يعبر عن قوة استقبال تحسس 

الهدف واللذي يتعلق بحجم ومدى قدم الدفين .

مالحظ :

� هو مؤشر يرمز الى خاصية التعديل على التردد ا·ساسي لكل هدف، يمنح  التردد 

� هرتز، وذلك من أجل ���إمكانية تعديل تردد البحث من � لغاية ��� هرتز ومن � لغاية 

التحقق من طبيعة ا·هداف الدفينة ومدى جودتها، إذ يحافظ الهدف الدفين على اÄشارة 

حتى لو قمنا بتغيير قيمة تردد البحث. 

نستطيع التحكم بتردد الموجات الرادارية بعيدة المدى زيادة ونقصان من خالل الضغط 

المتكرر على زر (اÄنتقال) اثناء البحث.

 

طريقة العمل بنظام البحث

INSPECTOR 900-PLUS

بدء البحث 

الهدف 

المسافة 

العمق 

ذهب hz10

م 

م 



مبدأ عمل النظام
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يعمل هذا النظام على تقنية اÄرسال واالستقبال المدمج مع اÄستشعار الراداري , يرسل 

موجات ويتلقاها بنفس الوقت , يقوم بالبحث عن الهدف وفق أنواعه من خالل الكشف عن 

تردداته فكل نوع له تردده الخاص به على حسب الشوارد وا·مالح  الموجودة فيه , في حالة 

تواجدها تحت ا·رض فإنها تتأثر بالحقول المغناطيسية لÍرض , وتكتسب أيضÁ تيارات 

كهربائية ساكنة من التربة من خالل تأثر التربة بالتيارات المختلفة مثل محطات الكهرباء 

,محطات البث , الراديو , ا·قمار االصطناعية , البرق ,والكثير من ا·شياء المولدة للطاقة 

 . , والطاقة الساكنة  الكهربائية 

يعتمد هذا الجهاز في كشفه عن مختلف أنوع المعادن الثمينة من خالل تأثير الموجات 

الخارجة من الجهاز بمجاالت الكهرباء الساكنة المتكونة حول الهدف نتيجة تواجده تحت 

ا·رض , تعمل موجات الجهاز على تضخيم حجم هذه الحقول وتصعيدها لسطح التربة مما 

يساعد الجهاز في تحديد موقع الهدف من مسافات بعيدة , فيتلقى الجهاز إشارة التضخيم 

هذه ويتوجه بإتجاه موقع الهدف بشكل مباشر دقيق الوجهة  . 

التربة

الهدف

INSPECTOR 900-PLUS
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التربة

يجب على المستخدم حمل الجهاز من خالل مقبض الحمل بحيث يكون الجهاز أفقي مع 
ا·رض ومائل بشكل بسيط بإتجاه التربة كما هو موضح في الرسم . 

وبعدها نقوم بعملية تحفيز للموجات والمجاالت الخارجة من الجهاز حيث نقوم بتحريك 
الجهاز باليد يمينÁ ثم يسار� ببطئ ومن ثم يتم تثبيت اليد التي يحمل بها الجهاز  , 

عند الضغط على زر اوك ومعايرة الجهاز تتم المعايرة بزاوية دوران 45 درجة وعند 
الدوران اكثر من 45 درجة تحتاج لتكرار الضغط على زر اوك ومعايرة الجهاز.

ثم نضغط على زر ok لمعايرة الجهاز مع نوع التربة .

نبدأ بالتحرك والمشي ببطئ ومراقبة قراءات الجهاز و اتجاه حركته 

واليسار اليمين  التحريك لجهة 

يمين

يسار

إعداد الجهاز للبحث

بدء البحث بالموقع

INSPECTOR 900-PLUS

مالحظة

45
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في حالة وجود الهدف الذي تم تحديد البحث عنه  , سوف يتلقى الجهاز قراءة وإشارة وذلك يكون 

بتغيير مسار الجهاز  تلقائيÁ من المسار الطبيعي الذي كان مستقر عليه إلى مسار أخر يكون 

هذا اÄتجاه هو إتجاه موقع تواجد الهدف. نحفظ هذا اÄتجاه نظريا او نضع اشارة معينة بإتجاه 

التفاف الجهاز لحفظ االتجاه  , ثم  نقوم بالضغط على زر اوك مرة اخرى ونتوجه بمسار جانبي 

مغاير للقراءة االولى  في حالة كان الهدف أكيد� سيتوجه الجهاز مرى أخرى بإتجاه الموقع نفسه 

و من الممكن أن نقوم بهذه الطريقة ·كثر من مرة لكي نتأكد من صحة إتجاه الهدف  , وذلك 

بأخذ أكثر من قراءة من الجهاز من نقاط مختلفة , نالحظنا بشكل نظري إن جميع القراءات التي 

قمنا بها تكون متقطاعة بنقطة واحدة وهي مكان و نقطة الهدف . 

يمكن للمستخدم معرفة وتقدير بعد الهدف عن نقطة بدء البحث , وللقيام بذلك نقوم بتغيير 

مستوى المسافة , و نقوم باختيار مسافة من قائمة المسافات   وعلى سبيل المثال لو كنا قد 

إخترنا في بداية البحث مسافة  بحث 500 متر , نقوم بتقليل المسافة إلى 250 متر   ثم نبدأ 

البحث مرة أخرى ونقوم بالخطوات السابقة ,وفي هذه ا·ونة نحمل الجهاز وننتظر قراءة في 

 250 حالة تلقينا قرائة للهدف نكون قد عرفنا إن الهدف يبتعد عن نقطة البحث ضمن مسافة 

متر  ومن الممكن أيضÁ إعادة هذه اÄعدادات مرة أخرى وتقليل المسافة . لتقدير بعد الهدف 

بشكل أفضل , ومن ثم ننتقل إلى مرحلة تحديد موقع مكان الهدف.  

الهدف التقاطع نقطة 

القراءة ا·ولى

المستخدم

الثانية القراءة 

الثالثة القراءة  المستخدم

المستخدم

INSPECTOR 900-PLUSإعداد الجهاز للبحث



15رقم الصفحة

 يلتف الجهاز عن مساره
بعد تجاوز نقطة الهدف

التربة

الهدف

كيفية تحديد موقع الهدف
في البداية يجب على المستخدم توجيه هوائيات المسح إلى ا·سفل بإتجاه اÄرض قليالً .

ok للمعايرة ثم نتحرك بخط مستقيم  بعد تأكيد أكثر من قراءة Äتجاه تواجد الهدف ,نضغط على زر 
يإتجاه الهدف إلى أن نصل إلى نقطة تتجاوز بها موقع الهدف وسنالحظ إن الجهاز قد غير إتجاهه 

 Áإلى موقع ونقطة وجود الهدف , هنا نقوم بالدوران أيض Áمن مساره الطبيعي ليلتف  خلف Áتلقائي
مع الجهاز إلى موقع تواجد الهدف ونمشي ببطئ وحين تواجدنا فوق موقع الهدف مباشرة 

سنالحظ أن الجهاز سيبدأ بالدوران يمينÁ ويسار� وهذا يدل على إننا حددنا نقطة تواجد الهدف .

INSPECTOR 900-PLUSإعداد الجهاز للبحث



الجهاز اتجاه 

المستخدم

الجهاز اتجاه 

المستخدم

از
جه

ال
ه 

جا
ات

المستخدم
جهاز

جاه ال
ات

المستخدم

الهدف

يمكن للمستخدم معرفة العمق التقريبي للهدف وذلك بالرجوع إلى القائمة الرئيسية وتحديد إعدادات 

البحث من جديد كاملة وتغيير مستوى العمق من خالل قائمة ا·عماق , أي على سبيل المثال إذا كان 

10متر  ونقوم بإدخال  20 متر نقوم بتقليل مستوى العمق إلى  العمق الذي تم تحديده أول مرة 

20 متر� ونحمل الجهاز وننتظر قرائة لموقع الهدف , إذا كان هناك  المعلومات , ونبتعد عن موقع الهدف 

10 متر , ونقوم بهذه العملية بتقليل مستوى  قرائة لموقع الهدف هنا نعرف إن العمق قد يكون ضمن 

العمق إلى أن نعرف العمق التقريبي للهدف.

هناك طريقة أخرى لكي نتمكن من تحديد نقطة تواجد الهدف بدقة أكبر , نقوم بعملية تربيع

4 قرائات لنقطة الهدف من اربعة زوايا بشكل مربع من بعد ثالث متر  موقع الهدف وذلك بأخذ 

  عن موقع الهدف , سنالحظ نقطة تقاطع إتجاه ا·ربع قرائات بشكل نظري ستكون

 نقطة الوسط للهدف . 
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 - طريقة ثانية لتحديد العمق :

بعد التأكد من نقطة تواجد الهدف نقوم بتقليل مسافة البحث الى اقل مستوى 

والحفاظ على عمق البحث الى اعلى مستوى ونكمل خطوات العمل, ونقف بوحدة 

الكشف المحددة فوق الهدف مباشرة ونمشي بإتجاه مغاير لموقع الهدف بسرعة 

متوسطة حتى تقوم الوحدة باÄلتفاف الى موقع الهدف ونقيس المسافة الناتجة 

من هذه النقطة الى موقع الهدف فيكون عمق الهدف

 يلتف الجهاز عن مساره
بإتجاه موقع الهدف

إتجاه مغاير لوحدة البث

متوسطة سرعة 

هذه المسافة تساوي عمق الهدف

ف
هد

ال
ق 

م
ع

الهدفالتربة



عند بدء الحفر نقوم بإزالة هوائيات اÄرسال واÄستقبال وإزالة المقبض وإبقاء المستشعر الراداري 

مركبÁ بالوحدة الرئيسية وحمل الجهاز وإستخدامه كوحدة تحقق نقطية حيث نقوم بتوجيه الجهاز 

ok للمعايرة  ونقوم بالبحث في مجال الحفر وتلقي  بأتجه  الهدف مباشرة اثناء الحفر ونضغط على زر 

.٪100 القراءات الرسومية والصوتية للتأكد من اننا نقترب من الهدف ونحفر في المكان الصحيح 

التربة

الهدف
مستوى

 المؤشر الرسومي
مستوى

 المؤشر الصوتي

hz10

hz10

hz10
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الشحن
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تحذيرات

- قم بإطفاء الجهاز اثناء الشحن (يتم اطفاء الجهاز اوتوماتيكيا اثناء الشحن في حال عدم 
اطفاءه قبل الشحن).

- إستخدم الشاحن المرفق مع الجهاز فقط و ال تستخدم غيره .

- قم بتخزين الجهاز والشاحن في مكان آمن بعيد� عن المواد المشتعلة.  

- قم بالتأكد من إطفاء الجهاز بعد اÄنتهاء من إستخدامه او قبل تخزينه.

- عدم إبقاء الشاحن موصول بالجهاز بعد إنتهاء عملية الشحن .

-اثناء الشحن ال تستطيع تشغيل الجهاز .اذا اردت تشغيل الجهاز يجب عليك فصل مقبس الشحن

INSPECTOR 900-PLUS

نالحظ حاالت البطارية أثناء العمل حيث تعبر عن مدى إمتالء شحن البطارية بالترتيب من 

الممتلئة الى الفارغة كما هو موضح بالرسم.

ممتلئة البطارية 

بالكهرباء  الشاحن متصل 

بالجهاز) (غير متصل 
جار الشحن

بالجهاز)  (متصل 

تم شحن البطارية

بالجهاز)  (متصل 
إزالة مقبس الشحن يجب عليك 

منخفضة  البطارية 
يجب عليك اعادة شحن البطارية
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Metal and Water Finder 


