
 
 

                                                                      

 

زبائننا األعّزاء ، نشكركم على تفضیلكم لمنتجات گراوندتیك ، ننصحكم أن تقرؤوا بعنایة دلیل اإلستعمال ھذا 
إلكتروني ، و اتباع ألجل تجریب المنتج بغایة فھم كیفیة عملھ و من ثمَّ كسب الخبرة . ھذا جھاز علمّي ، 

 تعلیمات دلیل استعمالھ واجب .

 نتمنى لكم النجاح في أعمالكم.

قراءة حتماً قبل إستعمال المنتجات التحذیر! یجب   

 من الممكن تبدیل محتویات دلیل اإلستعمال ھذا دون إشعار سابق .

 ونراد كشف المعدن .من الممنوع قطعیا إكثار أو نشر أو نسخ دلیل اإلسعمال ھذا دون إذن من شركة ك

 : معلومات عامة

كما ھو الحال في األجھزة اإللكترونیة ، إّن منتجات گراوندتیك أیضاً یجب إستعمالھا بدقّة . یجب اإلنتباه إلى 
عناوین البحث و الوحداة األساسیّة ، یجب حمایتھا من الضربات و من الصدام باألجسام الصلبة ، و كذلك 

 علیھا . یجب عدم تطبیق قوى مفرطة

 :یذاء إ

في العادة ال یكون إستعمال منتجات گراوندتیك اإلعتیادي سبباً  لمشاكل سالمتھا أوإلیذائھا ، إن منتجات 
گراوندتیك  عاّمةً  ال تشكل أي تھدید على جسم اإلنسان ، یجب عزلھا بعیداً عن متناول ید األطفال كما ھو 

 ى أخذ جمیع اإلحتیاطات تجاه كل أنواع المخاطر .الحال في األجھزة اإللكترونیّة ، انتبھوا إل

تحقق من أن بطاریة وحدة أم للجھاز تام التعبئة قبل إدراء الحث . عدم كفایة البطاریة قد یصبح سببا لوقوعك  
 في الخطأ .

 : الترمیم

) سنتین . 2( إعتباراً من تاریخ شرائك للجھاز ، جمیع التصلیحات الناجمة من األعطال التقنیة مجانیة خالل 
راجعوا بائعكم ألجل كل الخدمات أو المشاكل المتعلقة بالجھاز . یجري الفحص رو إن وجب التصلیح من 

 طرف تقني كفوء للوحدة ، كل التصلیحات التي تلي السنتین تقتضي دفع أجرتھا ،

 في حال إتالفك  للمسلعة أو فتحك لوحدتھا األم یضیع حقك في اإلستفادة من الضمان .
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 : عناصر الضبط  -1 
 ھناك االزرار التي تحقق الضبط العام اآللي و الیدوي و البحث الحي على الجذع األم للمنتج . 

 یمكن استعمال أزرار البحث الحي أو اآللي أو الیدوي ألجل إختیار نمط البحث .

 

 : یحقق إغالقك أو فتحك للجھاز .   اون/اوف

 :  یحقق بدءك بالبحث اآللي . أوتو

 :  یحقق بدءك بالبحث الیدوي . مان

 دءك بأخذ معطیات بیانیة حیّة ذات بعدین .  ب: یحقق  لیف

استعمالك البحث الیدوي ، یمكنك شحن جھازك باستعمال  حبل الشحن  ءالزر االمستعمل للبدء أثنا أیضاً یوجد 
 المیكرو یوس بي .

 

 

 

 

 

فولت . استعملوا فقط  5فولت . ال تشحنوا بفولتاج یزید عن  5یرجى اإلنتباه : یتم شحن الجذع األم ب 
 .المحّول الذي استلمتموه مع المنتج 

مصباح لید الموجود على القسم العلوي من الجذع األم للمنتج یعمل بألوانھ المختلفة الثالثة .  مصباح لید عن د 
 إلى شحن الجھاز یكتمل أأو أنھ ناقص : فتح المنتج یشیر بألوانھ

 األخضر: المنتج مفتوح و جاھز للعمل .
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 األزرق : یشیر إلى أن أن المنتوج في وضع اإلستعداد و في عدة ثواني سینغلق بشكل ذاتي .  

األحمر: یشیر إلى أن بطاریة المنتوج ناقص الشحن ، یرجى إیصال المنتوج بالشحن في حال الضوء األحمر  
عند شحن المنتوج  یضيء و ینطفئ مصباح لید باللون األزرق ، و عند تمام التعبئة یثبت لون األزرق  ،

 المضيء .   

 : التنصیب  -2

لي ، اشحنوا بطاریة منتوجكم فبل البدء  -منتوجك یأتیك بشكٍل جاھٍز لإلستعمال ، یوجد في المنتوج بطاریة ل 
 المنظاري من جذع المنتوج بعد ترتیبھ بالطول الذي ترغبھ .بإستعمالھ . یمكنك استخدام القسم 

 

 

 

 

: ال تفتحوا حلقات التعییر  رجاءً  یمكنك تعییر طول المنتوج عن طریق الحلقات الموجودة على جذع المنظار .
. إن فتح حلقات التعییر إلى آخرھا قد یسبب انفصال جذع األم بعضھ من بعض . شدوا حلقات إلى آخرھا 

عییر من جدید بعد انھاء تعییركم لطول المنتوج . یمكنك مشاھدة فیدیو اإلستعمال الذي استلمنھ داخل الت
 الصفیحة مع المنتوج . یمكنك مباشرة اإلستعمال بعد فتح زر ال أون/ أوف الموجود على  جھاز منتوجك . 

الثالثي األبعاد  المطبق : أنزلوا برنامج الرصد األرضي  تنزیل التمطبیق ، التأسیس و التنشیط -3
ٌس في الصفیحة  التي استلمتموھا مع المنتوج  األندرویدي العائد لمنتوجك من مخزن ألعاب الغوغل ، إنَّھ متأّسِ
، لقد استلمتموه جاھزاً للتأسیس ، حملوه على جھازكم التلفوني المحمول بعد تنزیلھ من مخزن ألعاب غوغل  

 و افتحوا التطبیق .

 
 

 التأسیس سیطلب التطبیق منكم رمز اإلجازة .بعد 

 ألجل تنشیط الرمز :  
 @comroundtechdetectorsginfo.من عنوانك اإللكتوني إلى  اتصلوا  

 1010 371 216 90 +.أو من تلفونك إلى رقم التلفون 
 ھكذا یجب تفعیل منتوجكم بمعرفتكم لرقم تسلسلھ 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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عند إدخالكم لرمز التنشیط الذ استلمتموه یتفعل التطبیق ،  یمكنكم المباشرة بالبحث بعد اتباعكم للمعلومات 
 الواردة في األسفل :

 

 

 

 أنماط التشغیل : - 4

حققوا الوصل الال سلكي بین ھاتفكم المحمول و بین الجھاز ، إختاروا الجھاز من الشاشة األم قسم أختر 
شاشة المفتوحة اختاروا جھاز  إیفو . إذا طلب منكم شیفرة الربط أثناء اإلتصال الالسلكي أدخلوا الجھاز . في ال

 . بعد وضع اإلتصال ستجدون كتابة اإلتصال في الشاشة األم : 1234الرقم 

 
 یمكنكم بعد تحقق اإلتصال أن تختاروا نمط البحث المناسب لعملكم و تستعملوه .

 البحث األرضي ثالثي األبعاد :  -4.1

إن البحث األرضي ثالثي األبعاد یحقق لكم تمشیطكم لمیدان محدد من األرض و أخذ المعلومات البیانیة ثالثیة 
 األبعاد لھ . 

 اختاروا نمط بحثكم الثالثي األبعاد من تطبیقكم .
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ربات اس الذي تأخذونھ باتجاه األمام (عدد ضمن النافذة المفتوحة ، أدخلوا  حسب كبر میدان بحثكم المقی
زاكي أو اإلشارة ) و مقیاس عدد المدة الذي تأخذونھ إلى الیسار (مدة البحث) ، أیضاً اختاروا اتجاه البحث الزك

 المتوازي .

 بعد إتمام اختیاراتكم اضفطوا زر اإلبتداء .  
 ستحققون  العبور إلى ىشاشة البحث .   

 

 

  

 تعدة في انتظاركم .شاشة البحث مس

 

 

 شاشة البحث ثالثیة األبعاد جاھزة تنتظركم لتنقلوا إلیھا المعطیات . 
 بعد اختیار النمط المناسب من أنماط بحث الجھاز یمكنكم مباشرة نقل المعطیات .

 البحث اآللي : - 4.1.1

بضغطكم على زر الذاتیة الموجود فوق الجذع األم سیأتي مصباح لید األزرق الموجود على الزر إلى حالة 
 النشاط ، و سیبدأ ذاتیاً نقل المعطیات . ال حاجة لكم إلى الضفط على أي زر . 

 

 

 

 

ثاني و أنتم ضربات ومضیة مثالً) إبدؤا بالبحث ال 10عند إتمامك إدخال عدد ضربات الومض للصف األول ( 
تنسحبون إلى الیسار .  بھذا الشكل یكون عدد الضربات الومضیة التي تدخلونھا فعالة . بعد إتمام عدد ضربات 

 الومض لكل صف إبدؤوا بصف البحث الذي یلیھ و أنتم تنسحبون إلى الیسار .
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اشة . سوف تجیب على عند إتمامك إدخال مجمل صف البحث السابق یبدأ انعكاسھ الثالثي األبعاد على الش
سوال تسجیل بیانات عملك عند انتھائك منھ بالرفض أو القبول . عند إجابتك بالقبول اعط عملك اسماً و سجلھ 

. 

 

 

 

 
 البحث الیدوي : -4.1.2

عند ضغطكم على زر ال مان الموجود فوق الجذع األم ستتنتظر الجاھزیة لنقل المعطیات . یمكنك المباشرة 
عند رؤستك ضوء  المصباح األزرق فوق الزر في فعالیتھ . ألجل نقل المعطیات الیدوي یجب  بنقل المعطیات

 ان تضغطوا على زر اإلبتداء الموجود في طرف األمام أثناء  كل ومضة .

 

 

 

 

ضربات ومضیة مثالً ) ابدؤوا بصف البحث الثاني  10عند انتھائك من إدخال عدد نبضات الصف األول ( 
الیسار . بھذا الشكل ما تدخلھ من الضربات الومضیة یكون فعاالً في كل صف . ألجل كل صف  بانزیاحكم إلى

 بعد انتھائك من إدخال عدد الصربات الومضانیة  إبدؤوا و أنتم تسحبون إلى الیسار بصف بحث آخر .

تجیب على  عند إتمامك إدخال مجمل صف البحث السابق یبدأ انعكاسھ الثالثي األبعاد على الشاشة . سوف
سوال تسجیل بیانات عملك عند انتھائك منھ بالرفض أو القبول . عند إجابتك بالقبول اعط عملك اسماً و سجلھ 

. 
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 البحث الحي : -4.2

البحث الحي ذي البعدین  یتیح نقل المعطیات في وقت واحد . یمكن رؤیة البنى والمعادن والفجوات تحت 
 األرض ، اختاروا على التطبیق نمط البحث الحي ألجل استعمال نمط البحث الحي .  

 

 

 

 

 

بنقل المعطیات  ستبدؤون نقل المعطیات عند ضغطكم على زر ال لیف الموجود فوق الجذع األم . یمكنكم البدء
في حال كون مصباح الضوء األزرق على الزر فعاالً . لن تستطیعوا تسجیل المعلومات في البحث الحي . 

 یتحقق نقل المعطیات ذي البعدین .

 ث الحي :حفي الب 

یمكن رؤیة جمیع المعادن باللون األحمر ، و الفجوات باللون 
 البرتقالي .األزرق و یرى األتربة المعدنیة باللون 

 

 فتح ملف مسجل  -4.3

البیانات  في محمولكم بفتحھا ثانیةً. ألجل إعادة فحصبعد حفظھا یمكنكم التدقیق في المعطیات التي أخذتموھا 
 . اختاروا زر افتح الملف في القائمة الرئیسیة المحفوظة

 

 

 
 

 غوب فحصھ. ستظھر البیانات المحفوظة على شكل الئحة. قوموا بإختیار البیان المر
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 تحلیل البیانات الجرافیكي  -5

إن وظائف األزرار المتواجدة في الطرف األیمن واألیسر لشاشة بحث برنامج الرصد األرضي الثالثي األبعاد 
موجودة في األسفل. في ھذا القسم، سیتم شرح البیانات المأخوذة بالشكل الجرافیكي. علیكم أخذ عدد كافي من 

 لعمل على المنتج.  القیاسات مع منتوجكم والعمل علیھ. ستكون القیاسات صحیحة بقدر ا

 
بإمكانكم إختیار وضعیات كـ (من یحقق فحص الجرافیك (الصورة) المأخوذة بأبعاد مختلفة. 

 األعلى الیمین، من األعلى الیسار، نظرة شاملة). 

یحقق لكم قیاس عمق القیاسات المأخوذة. علیكم إختیار نوعیة التربة من أجل القیاس. تقوم 
 مق القیاس الوسطي. أرقام العمق لیست نتائج دقیقة.معلومات العمق بإعطاء ع

یحقق رؤیة القیم البیانیة الرقمیة للقیاسات المأخوذة. بإمكانكم إجراء الفحص الرقمي 
 والجرافیكي. 

 یحقق فحص الجرافیك بألوان مختلفة. بإمكانكم إجراء الفحص بصبغات لونیة مختلفة. 

 نكم حفظ القیاسات من خالل كتابة إسم للعمل. یحقق حفظ القیاسات المأخوذة. بإمكا

 

 إن الشریط المتواجد على الطرف األیمن یقوم بإعطائكم معلومات بخصوص بنیة التربة. 

 معدل اللون األحمر یدل على معدل بنیة تربة معدنیة صاحبة مغناطیس عالي. 
 البرتقالي یدل على معدل بنیة التربة المعدنیة. -معدل اللون األصفر

 معدل اللون األخضر یدل على معدل تربة ذات بنیة طبیعیة. 
 معدل اللون السماوي یدل على معدل تربة محفورة ومغلقة أو تربة ذات بنیة فضفاضة. 

 اللون األزرق یدل على معدل تربة فارغة أو ممتلئة بالمیاه.  
إن المعدالت المتواجدة في ھذا الشریط قد تتغیر بسبب األجسام ذات التأثیر المغناطیسي المتواجدة 

 في الوسط حسب بنیة التربة. إن ھذه األرقام تضمن لكم أفكاراً بخصوص بنیة التربة. 
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دن) ومكان قبل القیام بالبحث، علیكم إن تكونوا أصحاب علِم بخصوص ما تبحثون عنھ (فراغ، میاه أو معا
یرجى قراءة البحث. إن األخطاء التي قد تقعون فیھا بالقیاسات یجعلكم تحصلون على صور جرافیكیة مختلفة. 

 إلزالة األخطاء من الوسط والحصول معلى بیانات صحیحة في القیاسات؛  المواد التالیة بعنایة

حث وبنیة تربة مكان علیكم معرفة معلومات حول مكان الحبث. علیكم معرفة تاریخ مكان الب  -
 البحث. 

في حال تواجد أي خطوط للطاقة في مكان البحث فھذا سیسبب في حصول خطأ في البیانات. علیكم  -
 متر.  50اإلبتعاد عن العناصر التي من شأنھا أن تؤثر في البحث كخطوط الطاقة بمسافة 

. مثال؛ علیكم البحث في حال البحث في منطقة غیر معروفة، علیكم أخذ قیاسات واسعة بشكل عام -
 تتابع.  20إشارة و  20على شكل 

إذا كنتم تبحثون عن أجسام كبیرة (قبر، غرفة  واألجسام الكبیرة)؛ بإمكانكم زیادة مدى نبض  -
إذا كنتم تبحثون عن أجسام صغیرة فعلیكم زیادة تواتر مدى سم بین كل إشارة).  50اإلشارة (مثال: 

 ).  سم 30سم،  20نبض اإلشارة (مثال: 
یحقق الحصول على بیانات دقیقة أكثر. یجب إن تقوم بالقیاسات ضمن محور الشمال والجنوب.  -

 علیكم اإلنتباه إلى ھذه الحالة قدر اإلمكان. 
إن بقاء جسم مدفون تحت التربة لفترة طویلة یدل على خلقھا مساحة مغناطیسیة واسعة وھذا یساعد  -

 في العثور علیھ بشكل أسھل. 
للتأكد. القیاسات المأخوذة بزیادة تساعدكم على  ام بالبحث بنفس الشكل مرتین على األقلعلیكم القی -

 تصفیة المعادن وتصحیح األخطاء في حال تواجدھا. 
في القیاسات المأخوذة عادةً ما تكون بیانات الجسم أو الفراغ في وسط الرسم الجرافیكي. إذا كانت  -

 م الجرافیكي علیكم توسیط البیانات وإعادة القیاس مرة ثانیة. بیانات المعدن أو الفراغ في زاویة الرس
علیكم مراقبة وضع بطاریة وشحن المنتج أثناء القیام بالبحث. علیكم القیام بالبحث بالمنتج المشحون  -

 بشكل كامل. إن مستوى البطاریة المنخفض ھو عنصر من عناصر التأثیر في القیاسات. 
) واإلنھاء في 1علیكم القیام بالبحث كما موضح في الرسم الجرافیكي أدناه بالبدء من نقطة البدایة ( -

).  بإمكانكم القیام بالبحث بشكل متعرج أو متوازي. إذا قمت بإنھاء خط المسح 2نقطة النھایة (
من المستحسن  الضوئي فیجب أن یكون الخط التالي على یساره. یجب أن تقوموا بتدویر آلة القیاس.

 أن یكون بإتجاه الشمال. 
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بقدر كثرة إعادة البحث (بحث تدقیق) عن جسم محتمل تواجده ستتمكن من إعطاء قرار جید حول ما إذا كان كائن من 
عدمھ. الحرارة، أجھزة البث اإلذاعي األخرى، الطاقة الشمسیة،  المعادن األرضیة، تربة ذات بنیة فضفاضة، الملح 

یجب أن تبقى أجھزة اإلستشعار بشكل عمودي على س بشكل سلبي. والمیاه وما شابھ من المواد قد تؤثر على نتیجة القیا
 سم.  9-8األرض وال یجوز أن تھتز. یجب أن یكون إرتفاعھا عن األرض بحدود 

 معاني األلوان في الرسم الجرافیكي في حال إستخدام األلوان القیاسیة؛ 

 تمثل األلوان المعاني التالیة: 
 األحمر: معدن

 األزرق: فراغ 
 : تربةاألخضر

 البرتقالي واألصفر: معدني   
في حال خیار لون مختلف غیر قیاسي فإن ھذه المعلومات تختلف. من الصعب تفرقة المعادن والثروة المعدنیة من أول 
نظرة. من الممكن حصلوكم على اللون األحمر للثروة المعدنیة في بعض القیاسات. بإمكانكم تدویر الرسم الجرافیكي 

 زوایا مختلفة. قوموا بإستخدام إصبعیكم من أجل تكبیر حجم الرسم الجرافیكي. ل رؤیتھ من بإصبعكم من أج

 

 

 

 

 

  إضغطوا على زر البیانات المتواجد على یسار الشریط لتدقیق البیانات بالشكل الرقمي. 

 

وحدة رقمیة  15-10بإمكانكم رؤیة المعدل الرقمي للبیانات المأخوذة في ھذه الشاشة. یجب على األقل زیادة 
رقم على األقل. ھذه  15-10بین بیانات التربة وبیانات المعادن. أما بالنسبة لبیانات الفراغات فیجب ھبوطھا 

 القیم تظھر فارقاً حسب بنیة التربة.  

دل الرقمي للبیانات المأخوذة في ھذه الشاشة. بإمكانكم رؤیة المع 
وحدة رقمیة بین بیانات التربة وبیانات  15-10یجب على األقل زیادة 

رقم  15-10المعادن. أما بالنسبة لبیانات الفراغات فیجب ھبوطھا 
 على األقل. ھذه القیم تظھر فارقاً حسب بنیة التربة.  
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 سار الشریط لتدقیق معلومات عمق البیانات المأخوذة. إضغطوا على زر العمق المتواجد على ی 

  

  

قوموا بإختیار الخیار المناسب لبنیة التربة في الصفحة المفتوحة. إذا لم تكونوا على علم ببنیة التربة فقوموا 
 بأخذ القیاسات بخیارات مختلفة. 

 

 

 

ھذه القیم تقوم بإعطاء عمق ستجدون قیم العمق في ھذه الصفحة. 
 إشارات البحث بشكل تقدیري. 

 

 

بإمكانكم فحص البیانات المأخوذة بشكل أدق من خالل نسخة ویندوز لبرنامج الرصد األرضي الثالثي األبعاد. 
 بإمكانكم التواصل مع الشركة المصنعة والحصول على برنامج ویندوز من أجل ذلك. 

لكي تتمكنوا من تحویل البیانات الموجودة على الجھاز المحمول إلى الویندوز علیكم أوالً بتوصیل الجھاز 
الموجود داخل  GroundMonitoring مجلد. قوموا بفتح USBالمحمول بجھاز الكمبیوتر عن طریق كابل 

بیانات في ھذا المجلد. یتم تخزین الفي الدلیل الرئیسي للجھاز المحمول.  Downloadsالتحمیالت  مجلد
 بإمكانكم نسخھا إلى جھاز الكمبیوتر والقیام بفتحھا على برنامج ویندوز.  


