دليل الت�شغيل

الت�شغيل ال�سريع
ا�ضبط مفاتيح اللوحة الأمامية على الأو�ضاع الآتية:
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ا�ضغط على مفتاح الت�شغيل/الإيقاف ]  [On/Offفي لوحة التحكم
الخلفية ثم اتركه (�صفحة .)25
�أدر مفتاح الحد الفا�صل (�صفحة  )34في اتجاه حركة عقارب ال�ساعة
حتى ت�سمع �صوت طنين �صادر من �سماعات الر�أ�س.
ارفع الملف عن الأر�ض وا�ضغط زر الموالفة الأوتوماتيكية
]�( [Auto tuneصفحة  )33لخف�ض الت�شوي�ش الكهربائي .ت�ستغرق
عملية الموالفة  60ثانية تقريبا .ال تقم بتحريك الملف �أو تقريب
عنا�صر معدنية منه �أثناء عملية الموالفة.
�أثناء خف�ض ورفع الملف عن الأر�ض لم�سافة  25مم �إلى  100مم
( 1بو�صة و  4بو�صة) ا�ضبط مفتاح الموازنة الأر�ضية
] [Ground Balanceعلى و�ضع التتبع ]�( [Trackingصفحة .)40
من المفتر�ض �أن تتال�شى �أي تغييرات في الحد الفا�صل في غ�ضون
 5-3ثواني.
ا�ضبط الحد الفا�صل (�صفحة  )34على م�ستوى خافت جدا على �أن
يكون م�سموعا .من المفتر�ض �أن ين�ضبط ب�سال�سة �إال من بع�ض
الت�أرجحات الطفيفة.

�أنت الآن جاهز لبدء البحث!
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تهانينا على �شرائك لجهاز
 GPX-4500من �شركة
ماينالب Minelab
ي�ستمتع كثير من الأ�شخا�ص حول العالم ب�أن�شطة البحث عن
الذهب الممتعة والمجزية في نف�س الوقت .وب�إمكانك �أن ت�صبح
واحدا من الكثيرين الذين يكت�شفون الذهب والمعادن النفي�سة
من خالل تعرفك على جهاز .GPX-4500
يعد جهاز  GPX-4500من �شركة ماينالب  Minelabمن �أكثر
كا�شفات الذهب تطوراً .فهو عبارة عن جهاز فائق الدقة مزود
بتقنية اال�ست�شعار متعدد الدورات ) (MPSوتقنية الڤلطية
المزدوجة ) (DVTوتقنية مواءمة المواقيت الإلكترونية الذكية
) ،(SETAو�أحدث الأجزاء التناظرية م�صحوبة بمعالجة رقمية
متقدمة.
يقوم جهاز  GPX-4500بالك�شف عن الذهب في جميع �أنواع
التربة ،وخا�صة في التربة الغنية بالمعادن ،بفعالية تفوق ما
�سبقه من طرازات الكا�شفات.
تم �إعداد هذا الدليل لم�ساعدة المنقبين المبتدئين والمحترفين
على حد �سواء في الح�صول على الأداء الأمثل من جهاز
.GPX-4500

خال�ص تمنيات �شركة ماينالب  Minelabبالتوفيق في
بحثك عن الذهب والمعادن النفي�سة!
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 4التعريف بجهاز
GPX-4500

ي�ستخدم جهاز  GPX-4500تقنية الڤلطية المزدوجة )(DVT
المختبرة من �شركة ماينالب  .Minelabويكفل ذلك موازنة

â«bGƒŸG ¿GõJG

SETA á«æ≤J ΩGóîà°SG πÑb

�أر�ضية دقيقة مما يتيح العمل بح�سا�سية عالية وعلى عمق
كبير في جميع �أنواع التربة.

يوفر جهاز � GPX-4500ستة خيارات للمواقيت ،جميعها يعمل
بتقنية �سيتا ) (SETAالحديثة كليا .ت�ضمن تقنية مواءمة
المواقيت الإلكترونية الذكية ) (SETAتمتع جهاز الك�شف عن
المعادن بمواءمة دقيقة لكل خيار ميقات على حدة .هذه
المعايرة المتطورة تحد من �إمكانية التعر�ض لأنواع معينة من
الت�شوي�ش ،ويرفع ب�شكل ملحوظ من ح�صانة كا�شف المعادن
�ضد ال�صخور و�أنواع التربة ذات المغناطي�سية العالية.
من خالل عملية معادلة ال�ضو�ضاء الديناميكية ،ت�ضمن تقنية
) (SETAثبات الحد الفا�صل والمحافظة عليه ،مما يتيح لك
ت�شغيل جهاز  GPX-4500بكفاءة عالية في مختلف الظروف.

AÉ°Vƒ°†dG ádOÉ©e
á«µ«eÉæjódG

يوفر جهاز � GPX-4500ستة �أنماط مبرمجة للبحث� ،صممت
لمواكبة �أكثر تقنيات البحث �شيوعا.
يمكن موالفة جميع الأنماط ب�سهولة عن طريق االنتقال بين
الوظائف المختلفة لكا�شف المعادن و�ضبط الإعدادات.
بف�ضل تح�سين الأداء الوظيفي والمواقيت الجديدة �أ�صبح جهاز
 GPX-4500قادرا على اكت�شاف الكتل ال�صلبة في نطاق متنوع
من ظروف التربة ب�سهولة �أكبر من الكا�شفات ال�سابقة.

áªFGƒàe â«bGƒŸG
“á«æ≤J ΩGóîà°SG ó©H ÉeÉ
SETA á÷É©ŸG
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نظرة عامة على
الوظائف
ح�سا�سية اال�ستقبال

)(Rx

الحركة

][Motion

ت�ضبط وظيفة ح�سا�سية اال�ستقبال ) (Rxم�ستوى
الح�سا�سية العامة للكا�شف .في المناطق التي
تكون فيها ظروف التربة معتدلة يمكنك زيادة
ح�سا�سية اال�ستقبال ) .(Rxوفى المناطق الأكثر
�صعوبة يمكن خف�ض ح�سا�سية اال�ستقبال ).(Rx

ت�ؤثر �سرعة الم�سح بالملف على زمن ا�ستجابة
الهدف و�ضبط الموازنة الأر�ضية .مواءمة �سرعة
الم�سح بالملف المف�ضلة لديك مع ال�ضبط
المنا�سب للحركة ] [Motionيقلل من ال�ضجيج
ويح�سن من قدرتك على التقاط الأهداف
العميقة.

يوفر جهاز  GPX-4500العديد من المواقيت
الجديدة ،مما يح�سن من الأداء في مختلف
الظروف.

نمط البحث المخ�ص�ص

المواقيت

نوع الموازنة الأر�ضية

)(GB

ي�شتمل نوع الموازنة الأر�ضية حاليا على ثالثة
�أو�ضاع لل�ضبط :عادي ] ،[Normalخا�ص
] [Specificو�إيقاف ]  .[GB Offالو�ضع العادي
] [Normalهو الو�ضع المنا�سب لأغلب �أنواع
التربة .تم ت�صميم الو�ضع الخا�ص ][Specific
للموازنة الأر�ضية للتربة �شديدة ال�سخونة ،وهو
مفيد ب�شكل خا�ص عند ا�ستخدام الملفات
الكهربائية �أحادية الحلقة .يطفئ و�ضع
الإيقاف ]  [GB Offدائرة الموازنة الأر�ضية
للك�شف على العمق الأق�صى في التربة �شديدة
الخفة والتربة الرملية وما �شابه.

اال�ستجابة

][Response

تتيح لك وظيفة اال�ستجابة ] [Responseعك�س
ا�ستجابة الهدف .ت�صدر الأهداف العميقة عندئذ
نف�س تتابع النغمات «المرتفعة والمنخف�ضة»
الم�ألوف والخا�ص ب�إ�شارة الهدف ال�سطحي.

][Custom Search Mode

عند اختيار الو�ضع المخ�ص�ص ] [Customيظهر
نطاق من �أنماط البحث المخ�ص�صة الجديدة
عبر قائمة �شا�شة العر�ض  .LCDيت�ضمن ذلك
�أداة جديدة النتقاء �أ�سماء الأنماط .قم ب�إن�شاء
�أنماط خا�صة بك لمختلف المواقع وا�ستخدمها
في الزيارات الم�ستقبلية.

المثبت

][Stabilizer

هي خا�صية جديدة ت�سمح لك بالموالفة الدقيقة
لل�صوت للح�صول على �أف�ضل خيار يجمع بين
�سهولة الت�شغيل وو�ضوح �إ�شارات الهدف.

�شدة �صوت الهدف

][Target Volume

هذه الوظيفة للتحكم في م�ضخم ال�صوت المدمج
الذي ي�ؤثر على �شدة �صوت �إ�شارات الهدف.
تعمل مع �سماعات الأذن وكذلك ال�سماعات
الخارجية .يمكن ا�ستخدام خا�صية �شدة �صوت
الهدف كذلك لتخفيف حدة الأ�صوات الأر�ضية.
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 8التجميع

تركيب الملف الكهربائي بالعمود ال�سفلي:

	1قم بتركيب الوردتين المطاطيتين داخل الفتحات
الموجودة على كال جانبي العمود ال�سفلي.
	2تحقق �أن الخابور الناب�ضي للعمود ال�سفلي متجه لأ�سفل.
�أدخل العمود ال�سفلي في الركيزة الموجودة �أعلى الملف.
	3مرر الم�سمار عبر العمود ال�سفلي والركيزة الموجودة
�أعلى الملف� .أحكم ربطه بال�صامولة المرفقة ،مع توخي
الحذر لكي ال يتلف ال�سن اللولبي لل�صامولة نتيجة
الإحكام الزائد للربط .قد تحتاج لإرخاء ال�صامولة
ل�ضبط الملف على زاوية ك�شف مريحة.
	مالحظة� :إذا ارتخى الملف بمرور الوقت فربما تحتاج
لتغيير الوردات المطاطية.

الخابور الناب�ضي

كابل الملف مت�صل مبا�شرة به وغير قابل للفك .ي�سقط
ال�ضمان عند محاولة ف�صل هذا الكابل

9

تو�صيل العمود ال�سفلي بالعمود العلوي:

�	1أدر القفل الدوار للعمود العلوي عك�س اتجاه حركة عقارب
ال�ساعة للت�أكد من تحريره.
 2ا�ضغط الخابور الناب�ضي الخا�ص بالعمود ال�سفلي للداخل.
�أدخل العمود ال�سفلي في العمود العلوي حتى ي�صل الخابور
لأحد فتحات ال�ضبط .عندها يرتد الناب�ض للخارج وي�ستقر
بالفتحة.
�	3أدر القفل الدوار في اتجاه حركة عقارب ال�ساعة لتثبيت
العمود ال�سفلي ومنعه من الحركة.

تركيب المقب�ض بالعمود العلوي:

�	1أدخل م�شبك الحبل المطاطي داخل العمود العلوي.
 2قم بتحريك المقب�ض على العمود العلوي بعيدا عنك ،كما هو
مو�ضح �أ�سفله.

تركيب م�سند الذراع بالعمود العلوي:

 1ركب ن�صفي م�سند الذراع على جانبي العمود العلوي ،حتى
يتحاذى م�سند الذراع مع الفتحات الموجودة بالعمود
العلوي.
�	2أدخل الم�سامير عبر م�سند الذراع وفتحات العمود العلوي.
 3اربط الم�سامير بال�صواميل المجنحة دون �إحكام (�سوف يتم
�إحكام ربطها بعد تركيب �صندوق التحكم).
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تركيب حزام م�سند الذراع بم�سند الذراع:

 1ا�ضغط مثبتات الحزامين على مثبتات م�سند الذراع
 2ادفع �أحزمة م�سند الذراع عبر الفتحات الموجودة
بغطاء م�سند الذراع ثم حرك الغطاء فوق م�سند الذراع.

تو�صيل �صندوق التحكم بالعمود العلوي:

� 1ضع الكا�شف على �سطح م�ستو ،بحيث يتجه المقب�ض
لأعلى.
� 2ضع م�سند الذراع على قمة �صندوق التحكم.
 3ثبت �صندوق التحكم بم�سند الذراع ،بحيث يتجه
قاب�س البطارية بعيدا عن الملف.
�	4أحكم ربط ال�صواميل المجنحة.
 5قم بلف كابل زر التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakحول
العمود العلوي وقم بتو�صيله بمقب�س النقطة الذكية
ب�صندوق التحكم .تحقق �أن الكابل ملفوف ب�إحكام
ولكن تجنب �إلتواء القاب�س.

ملحوظة� :إذا ارتخى كابل التتبع
ال�سريع [ ]Quick-Trakفقم بتامينه
حول العمود با�ستخدام �شريط
ال�صق لال�ستخدامات الكهربائية.

11

ت�أكد دائما من �إطفاء �صندوق التحكم قبل تو�صيل
�أو ف�صل الملف لتجنب تلف المكونات الإلكترونية
للكا�شف.
تو�صيل كابل الملف:

 1قم بلف كابل الملف حول العمودين ال�سفلي والعلوي
عدة مرات ل�شد الأجزاء المرتخية .اترك ما يكفي من
الكابل مرخيا عند طرفه ال�سفلي القريب من الملف
لل�سماح ب�ضبط زاوية الملف �أثناء الك�شف.
 2ا�ستخدم �أحزمة فيلكرو الال�صقة لت�أمين كابل الملف
الكهربائي على العمود.
 3قم بتو�صيل قاب�س الملف بمقب�س الملف في �صندوق
التحكم ،و�أحكم ربط حلقة الربط لتثبيته في مكانه.

 12التجميع

تو�صيل البطارية:

�	1أدخل البطارية في جراب �سترة البطارية.
 2قم بتو�صيل �سماعات الر�أ�س وكابل الكهرباء في المقاب�س
الخا�صة بها في البطارية.

ملحوظة :يو�ضح الر�سم
التو�ضيحي اتجاه البطارية
لم�ستخدم يم�سك الكا�شف
بيده الي�سرى.

تنبيه :في بادئ الأمر ،ينبغي �شحن البطارية لمدة
� 8ساعات قبل اال�ستخدام.
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تنبيه :ال تقم �أبدا بتعديل تو�صيل �سماعات الر�أ�س بحيث
ت�صبح �شبيهة بال�سماعات الخارجية ،و�إال فقد ي�ضر م�ستوى
ال�صوت حا�سة ال�سمع لديك.

ملحوظة :قد ال تتوافق معززات
ال�صوت التكميلية الالحقة مع
م�ضخم ال�صوت المدمج
بالكا�شف .وبالرغم من ذلك،
تتيح وظيفة �ضبط �شدة �صوت
الهدف بالكا�شفات �إمكانية
تعديل �شدة �صوت �إ�شارة الهدف،
وكذلك الحد الفا�صل ،وبالتالي
فقد ال تكون هناك حاجة �إلى
معززات �صوت تكميلية.ا

ا�ستخدام م�ضخم �صوت الكا�شف :GPX-4500

في موديالت كا�شفات ماينالب  Minelabال�سابقة ،كان م�ستوى
ال�صوت ينخف�ض ب�شكل كبير عند ا�ستخدام �سماعة خارجية بدال
من �سماعات الر�أ�س� .أما الآن ،ف�إن بطارية �أيونات الليثيوم
ماينالب  Minelabالجديدة تحتوي على م�ضخم �صوت �إ�ضافي
يقوم �أوتوماتيكيا برفع م�ستوى ال�صوت عند تو�صيل �سماعة
�سلكية ب�شكل �سليم.
و�سوف تتعرف بطارية �أيونات الليثيوم ماينالب Minelab

�أوتوماتيكيا على ا�ستخدامك ل�سماعات الر�أ�س �أو �سماعة
خارجية وت�ضبط م�ستوى ال�صوت وفقا لذلك.

انظر مخطط التو�صيالت الكهربائية ب�أ�سفل لتو�صيل ال�سماعة
بقاب�س ال�صوت ب�شكل �صحيح.

غير مو�صل

�سماعة خارجية

�سن

حلقة

 14التجميع

تركيب حامل البطارية:

�	1أدخل ذراعيك عبر الحامل ،بحيث ت�ستقر البطارية
على ظهرك.
�	2أغلق م�شبكي الو�سط وال�صدر معا.
لمزيد من المعلومات راجع مو�ضوع �ضبط كا�شف
المعادن للك�شف المريح (�صفحة .)16
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تركيب الحبل المطاطي:

 1قم بعمل عروة بالحبل المطاطي.
 2قم بفك ال�صامولة المجنحة البال�ستيكية واخلع
البرغي من الم�شبك.
 3مرر البرغي للخلف عبر الم�شبك والعروة لتثبيت
الحبل المطاطي بالعمود.
�	4أحكم ربط البرغي با�ستخدام ال�صامولة المجنحة.
�	5أ�شبك الحبل المطاطي ب�أحد حلقات �أحزمة الكتف
بالحامل.
لمزيد من المعلومات راجع مو�ضوع �ضبط كا�شف
المعادن للك�شف المريح (�صفحة .)16

� 16ضبط كا�شف المعادن
للك�شف المريح
ملحوظة :للقيام بعملية ك�شف
مريحة وطويلة الأمد ،من المهم
�أن ت�أخذ الوقت الكافي ل�ضبط
الكا�شف ب�صورة �صحيحة.

حمل الكا�شف:

�أدخل ذراعك عبر م�سند الذراع والحزام� .أم�سك مقب�ض الكا�شف
وقم ب�إراحة �ساعدك على م�سند الذراع.

�ضبط و�ضعية المقب�ض:

يلزم �أن يكون المرفق م�ستقرا فوق م�ؤخرة م�سند الذراع
مبا�شرة ،مما يتيح �إم�ساك المقب�ض ب�شكل مريح.
حرك المقب�ض �إلى الو�ضعية المطلوبة� .أحكم ربط البرغيين
المثبتين للمقب�ض بالعمود .قم ب�ضبط حزام المقب�ض على
و�ضعية مريحة.

�ضبط طول العمود ال�سفلي:

�ستكون الموازنة والمناورة �صعبة �إذا كان المف الكهربائي
بعيدا للغاية عن ج�سدك �أثناء الك�شف.

Shaft is the
correct length

و�إذا كان الملف قريبا جدا من ج�سدك فقد يلتقط �إ�شارة من
معولك �أو البطارية �أو �أي �شيء معدني �آخر تحمله ،م�صدرا
�أ�صواتا مزعجة.
�أدر الأقفال الدوارة للأعمدة عك�س اتجاه حركة عقارب ال�ساعة
للتحقق من ارتخائها.
ا�ضغط الخوابير الناب�ضية للأعمدة وحركها لأعلى ولأ�سفل
حتى تتوائم .فور ثبات كافة الأعمدة في مو�ضعها� ،أدر الأقفال
الدوارة الخا�صة بالأعمدة في اتجاه حركة عقارب ال�ساعة
حتى تثبت ب�إحكام.
الطول ال�صحيح للعمود ال�سفلي يتيح لك �أرجحة الملف �أمام
ج�سدك دون �أن تمد ج�سدك �أو تنحني ب�شكل غير مريح.

Shaft is too short

Shaft is the
correct length
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ن�صيحة :قد يجد بع�ض الم�شغلين
راحة �أكبر في ربط البطارية
حول الو�سط .برغم ذلك ،تحقق
�أن الكا�شف  GPX-4500ال يلتقط
�إ�شارة من البطارية .عند ا�ستخدام
ملف كبير� ،ضع البطارية في
�أعلى مكان عملي (ومريح) من
الظهر لتجنب �أي ت�شوي�ش غير
مرغوب.

�ضبط حامل البطارية:

ي�ضمن التركيب المريح لحامل البطارية الك�شف لأطول فترة
ممكنة دون �شعور بالإرهاق.

ينبغي و�ضع البطارية على الظهر بحيث تعادل وزن الكا�شف.
كما ينبغي �أن يكون بمقدورك الو�صول لمفاتيح الكا�شف دونما
�شد زائد للحبل المطاطي.
اجذب الأحزمة للخارج والداخل لإحكام �شدها .ادفع الأحزمة
للخلف عبر الم�شبك لإرخاءها.
يمكنك �أي�ضا �ضبط الحامل حول ج�سدك عن طريق �إدخال
الأحزمة الأمامية عبر العروات المتعددة لحزام الو�سط.

�ضبط م�شبك الحبل المطاطي (المف�صل القو�سي):

الو�ضع ال�صحيح لم�شبك الحبل المطاطي (المف�صل القو�سي)
على طول العمود ي�ساعد في تحمل جزء من وزن الكا�شف.

قم ب�إرخاء برغي الم�شبك حتى يتمكن من االنزالق عبر العمود.
قم بتحريكه �إلى الو�ضع الأكثر راحة بالن�سبة لك.

ملحوظة :قد تحتاج �إلى تغيير طول الحبل المطاطي او مو�ضع
م�شبك االحبل المطاطي ،وذلك عند تغيير الملفات �أوعند �إجراء
عملية الك�شف على �أر�ضية منحدرة.
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ن�صيحة :تتوفر بطارية احتياطية
كملحق تكميلي .عند ال�سفر
لمناطق لعيدة ،ت�ضمن البطارية
االحتياطية موا�صلة الك�شف عن
المعادن لفترات زمنية طويلة.

تحتوي حقيبة البطارية الم�صنوعة من الألومنيوم على
بطارية �أيونات ليثيوم ) (Li-Ion 7.4ڤلط بالإ�ضافة �إلى دائرة
�شحن داخلية .تم تزويد الكا�شف  GPX-4500بمهايئ لل�شاحن
الكهربائي ومهايئ ل�شاحن �سيارة  12ڤلط.
عند �شحنها بالكامل ،ت�ؤمن البطارية الطاقة الالزمة لت�شغيل
الكا�شف لمدة � 12ساعة تقريبا.
يقوم ال�شاحن ب�إعادة �شحن البطارية الفارغة في زمن قدره
� 5ساعات تقريبا ،بينما ت�ستغرق البطاريات التي فقدت جزءا
من �شحنتها وقتا �أقل لإعادة ال�شحن .لي�ست هناك حاجة
لتفريغ بطارية �أيونات الليثيوم كليا قبل �إعادة ال�شحن ،بل
يمكن �إعادة �شحنها في �أي وقت ال ت�ستخدم فيه الكا�شف.
	ملحوظة :ت�ستهلك بع�ض الملفات المتوفرة في الأ�سواق طاقة
البطارية بمعدل �أكبر مما يقلل من زمن ت�شغيل الكا�شف بن�سبة
ت�صل �إلى .%30

مهايئ ال�شاحن الكهربائي

ي�ستطيع مهايئ ال�شاحن الكهربائي �شحن البطارية من مقاب�س
الكهرباء (التيار المتردد) المحلية.

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

 1اف�صل كابل الكهرباء من البطارية.
 2قم بتو�صيل مهايئ ال�شاحن الكهربائي بمقب�س الكهرباء
بالبطارية وبالمقب�س الحائطي.
 3قم بت�شغيل المقب�س الحائطي.

ي�شير جدول الألوان للمبة  LEDثالثية الألوان (�صفحة )20
�إلى حالة عملية ال�شحن.
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مهايئ �شاحن ال�سيارة

ي�ستطيع مهايئ �شاحن ال�سيارة �شحن البطارية عبر مقب�س
الكماليات (والعة ال�سجائر) لمعظم ال�سيارات .يجب �أن يبلغ
جهد مقب�س التيار الم�ستمر من � 12إلى  24ڤلط.

ال تقم ب�إدارة محرك ال�سيارة �إذا كانت البطارية
مو�صلة ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى تلفها.
تحقق �أن بطارية ال�سيارة في حالة جيدة قبل
ا�ستخدامها ل�شحن بطارية جهاز .GPX-4500
لل�شحن با�ستخدام مهايئ �شاحن ال�سيارة:

 1اف�صل كابل الكهرباء من البطارية.
 2قم بتو�صيل مهايئ �شاحن ال�سيارة بالبطارية وبمقب�س
الكماليات بال�سيارة.
ي�شير الن�سق اللوني للمبة  LEDثالثية الألوان (�صفحة )20
�إلى حالة ال�شحن.
	ملحوظة :ال تترك االبطارية على ال�شحن داخل �سيارة مغلقة
في الأيام الحارة حيث �أنها مزودة بحماية �ضد الحرارة
و�سوف تتوقف عن ال�شحن.

تنبيه :ينبغي �شحن البطارية لمدة � 8ساعات قبل
اال�ستخدام.

 20حاالت لمبة  LEDللبطارية

م�ؤ�شرات الحالة

دورة �إ�ضاءة �سريعة �أحمر-برتقالي -يحدث عندما يكون ال�شاحن مو�صال �أو عند تو�صيل
بطارية جديدة.
�أخ�ضر:
المرحلة الأولى من ال�شحن
برتقالي فقط:
برتقالي مع ومي�ض �أخ�ضر:
�أخ�ضر فقط:

ا�ستثناءات

المرحلة الأخيرة من ال�شحن
تم �شحن البطارية

ومي�ض �أحمر بطيء:

البطارية �ساخنة للغاية .و�صلت البطارية لدرجة حرارة
�أعلى من °50م (°122ف) و�سوف تتوقف عن ال�شحن.
اف�صل البطارية واتركها حتى تنخف�ض درجة حرارتها
�إلى �أقل من °40م (°104ف) في مكان بارد قبل �إعادة
تو�صيلها.

ومي�ض برتقالي م�ستمر:

تعدت المرحلة الأولى من ال�شحن الوقت الالزم لها� .إذا
حدث ذلك فى كل مرة يتم فيها �شحن البطارية فهذا
يعني �أن البطارية لم تعد تعمل ب�شكل �صحيح .ات�صل
بالوكيل.

�أحمر فقط:

هناك خلل بالبطارية .اف�صل البطارية ثم �أعد تو�صيلها
مرة �أخرى� .إذا ا�ستمرت لمبة  LEDم�ضيئة باللون الأحمر
فات�صل بالوكيل.

العناية بالبطارية

تم ت�صميم بطارية �أيونات الليثيوم خ�صي�صا لجهاز .GPX-4500
	ال تتوافق بطارية �أيونات الليثيوم مع الكا�شفات التي ال تندرج
�ضمن طرازات  .GPXتم تزويد جهاز  GPX-4500بو�صلة كهرباء
م�صممة خ�صي�صا لتتواءم مع �أجهزة الك�شف  GPXفقط� .أي
محاولة ال�ستخدام بطارية �أيونات الليثيوم مع الكا�شفات
الأخرى قد ي�ؤدي �إلى تلف الكا�شف �أو تلف البطارية .ال تحاول
مواءمة هذه البطارية مع الطرازات الأخرى فقد ي�ؤدي ذلك �إلى حدوث تلفيات.
•	ال تقم ب�شحن البطارية في درجات حرارة تزيد على °45م (°113ف).
•	ال تقم ب�شحن البطارية في درجات حرارة تقل عن �صفر°م (°32ف).
•	ال تترك البطارية في موا�ضع �ساخنة (على لوحة القيادة والتحكم بال�سيارة �أو الرف الخلفي،
على �سبيل المثال).
•	ال تغم�س البطارية في �أي �سائل �أو ت�سمح بت�سرب المياه داخلها.
•	ال تقذف البطارية �أو ت�صدمها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
•	ال تقم بعمل قفلة كهربائية على البطارية.
•	ال ت�ستخدم البطارية في حالة تلفها �أو ت�شوهها.
•	ال تقم بفك �أجزاء البطارية �أو �إعادة تجميعها.
•	ال تحرق البطارية.
في حالة حدوث خلل ،ينبغي �إعادة البطارية �إلى مركز خدمة ماينالب  Minelabالمعتمد
لإ�صالحها.
ا�ستخدام �أي مكونات غير م�صرح بها يبطل حقك في ال�ضمان.
ال توجد �أي مكونات قد ي�ستفيد منها الم�ستخدم داخل البطارية.
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 22مبادئ الك�شف عن المعادن

ملحوظة� :إن جهاز GPX-4500

هو كا�شف يعمل عن طريق
الحركة .وهذا يعني �أنه البد من
تحريكه فوق الهدف لكي يتمكن
من اكت�شافه.

يعمل جهاز  GPX-4500ب�أف�ضل ما يمكن عند �إبقاء الملف
قريبا وموازيا للتربة في جميع الأوقات .فهذا يزيد من عمق
الك�شف وا�ستجابة �أهداف العنا�صر المعدنية ال�صغيرة.
قد ي�ؤدي التغيير في ارتفاع الملف في نهاية كل حركة
�أرجوحية �إلى �صدور �أ�صوات غير وا�ضحة وكذلك �إلى تقليل
عمق الك�شف ،ين�صح بالم�سح بطريقة م�ستوية على ال�سطح.
قم بم�سح التربة بوا�سطة الملف بتحريكه من �أحد الجانبين �إلى
الجانب الآخر ،مع ال�سير للأمام ببطء عند انتهاء كل حركة
م�سح .قم بالتداخل قليال مع �أماكن الم�سح ال�سابقة للت�أكد من
تغطية الأر�ضية ب�شكل كامل .يبلغ متو�سط �سرعة عملية الم�سح
الواحدة  4ثوان من الي�سار �إلى اليمين �إلى الي�سار.

ن�صيحة :عند ا�ستخدام ملف �أحادي الحلقة يتعين القيام بالمزيد
من عمليات التداخل للتحقق من عدم �إغفال الأهداف ذات العمق
الكبير (انظر �صفحة  90لمراجعة الر�سم التخطيطي الذي يو�ضح
�أنماط البحث با�ستخدام الملف).
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�أ�صوات الكا�شف

ا�ستجابة الهدف (ا�ستجابة العن�صر المعدني)

هو عبارة عن تغير في نغمة (تتابع) و�شدة
�صوت الحد الفا�صل عند اكت�شاف هدف وعدم
ا�ستبعاده (تجاهله).

الحد الفا�صل (الخلفية ال�صوتية)

هي الخلفية ال�صوتية التي ي�صدرها الكا�شف.
عند اكت�شاف �أحد الأهداف ،تتغير �شدة �صوت
وتتابع نغمة الحد الفا�صل (�صفحة � .)34أن�صت
�إلى الحد الفا�صل جيدا .التركيز جزء هام من
الك�شف .قد يت�سبب الهدف �شديد العمق �أو
ال�صغير في حدوث تغيرات طفيفة جدا في الحد
الفا�صل.

الت�شوي�ش الكهربائي

قد ُي�صدر الكا�شف �أ�صواتا ع�شوائية عندما
يكون الملف �ساكنا .وهذه الأ�صوات لي�ست
�صادرة عن �أهداف ،و�إنما �إ�شارات يرجع �سببها
�إلى البيئة المحيطة .لدى جهاز GPX-4500
(�صفحة  )32وظيفة موالفة للتغلب على
الت�شوي�ش الكهربائي.

�ضجيج التربة

قد ت�ؤدي بع�ض المعادن �إلى �صدور �أ�صواتا
عديدة من الكا�شف ،وغالبا ما تكون هذه
الأ�صوات ب�سبب �إ�شارات خاطئة .لدى جهاز
 GPX-4500خا�صية �أوتوماتيكية للموازنة
الأر�ضية (�صفحة  )38للتغلب على �ضجيج
التربة.

ال�سكوت

][Blanking

عندما يكون الجهاز في و�ضع ا�ستبعاد الحديد
] [Iron Rejectويتم الم�سح فوق هدف حديدي
ف�إن الحد الفا�صل ي�صبح (عديم ال�صوت) ،بما
ي�شير �إلى �أنه قد تم العثور على هدف �أ�سفل
الجهاز ولكن تم ا�ستبعاده .خا�صية ال�سكوت
(�صفحة  )79هي طريقة مفيدة للتمييز بين
الأهداف المرغوبة وغير المرغوبة.

البطارية �ضعيفة
عند انخفا�ض جهد البطارية�( ،صفحة )55
ت�صدر مجموعة من �إ�شارات الإنذار بفا�صل
زمني مقداره دقيقة واحدة.

 24لوحة التحكم الأمامية

قاب�س الملف

الحد الفا�صل ]�( [Threshouldصفحة )34
هو ال�صوت الم�شغل في الخلفية الذي ي�صدره
الكا�شف .هذا المفتاح يرفع/يخف�ض م�ستوى
الحد الفا�صل.

][Coil

لتو�صيل الملف ب�صندوق التحكم.

النقطة الذكية

][Smart Point

هي نقطة تو�صيل زر التتبع ال�سريع
] [Quick-Trakالموجود على المقب�ض.

Coil

Smart
Point

يتيح لك تغيير حقول
الإر�سال والإ�ستقبال
) (Rxالخا�صة بالملف.

(�صفحة  )33تم�سح �أوتوماتيكيا نطاق من
قنوات التردد للم�ساهمة في خف�ض الت�شوي�ش
الكهربائي.

Coil /
Rx

Ground
Balance

Soil /
Timings

Search
Mode

Double D

Fixed

Enhance

Custom

N

G

Special

Deep

M
Cancel

الملف/الح�سا�سية
]�( [Coil/Rxصفحة )44

الموالفة الأوتوماتيكية

][Auto Tune

Tracking

الموازنة الأر�ضية

][Ground Balance

(�صفحة  )38يقلل من
�ضجيج التربة الناتج
عن الت�شبع بالمواد
المعدنية.

التربة/المواقيت
][Soil/Timings

Auto Tune

Threshold

نمط البحث (�صفحة )28

][Search Mode

(�صفحة  )36يتيح لك كل و�ضع ي�شتمل على
�أو�ضاع �ضبط الم�صنع
تغيير النب�ضات/
المواقيت الإلكترونية المتوافقة مع هذا الأ�سلوب
للكا�شف للو�صول �إلى من البحث .يمكن �أي�ضا
تخ�صي�ص �أنماط البحث
�أف�ضل �أداء لمختلف
�أنواع التربة والأهداف .لمواءمة الظروف المختلفة
للك�شف عن المعادن.
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لوحة التحكم الخلفية

تقوم �شا�شة العر�ض

LCD

(�شا�شة الكري�ستال ال�سائل)
بعر�ض جميع وظائف
القائمة و�أو�ضاع ال�ضبط.
متوفرة الآن ب�إ�ضاءة
خلفية (�صفحة .)54
Setting

ال�ضبط
(�صفحة  )51فور اختيار

Function
Select

اختيار الوظائف

][Setting

�إحدى الوظائف ،يتيح زر
ال�ضبط ]� [Settingضبط
قيمة هذه الوظيفة.

مقب�س البطارية

لتو�صيل �صندوق
التحكم بالبطارية
و�سماعات الر�أ�س.

][Function Select
On/Off

Hold for FP

(�صفحة  )50االنتقال
لأعلى ولأ�سفل عبر
الئحة الوظائف.

الت�شغيل/الإيقاف

][On / Off

(�صفحة  )26يقوم
بت�شغيل جهاز ك�شف
المعادن ويتيح لك
ا�ستعادة �أو�ضاع
�ضبط الم�صنع.

 26ت�شغيل الكا�شف

يوجد مفتاح الت�شغيل/الإيقاف ] [On / Off

في وحدة التحكم الخلفية.

لت�شغيل �أو �إطفاء الكا�شف:
ا�ضغط على المفتاح الأرجوحي للت�شغيل/الإيقاف ] [On / Off

ثم اتركه.
Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

من المف�ضل ت�شغيل الكا�شف في الخالء فقط
وبعيدا عن م�صادر الت�شوي�ش الكهرومغناطي�سية
مثل خطوط الكهرباء و�أجهزة الإر�سال
وال�سياجات الكهربائية و�أبراج الهاتف .فقد
ت�ؤدي هذه الم�صادر �إلى عمل الكا�شف بطريقة
م�شو�شة ،مر�سال العديد من الإ�شارات الخاطئة.

ملحوظة� :إذا �أ�صدر الكا�شف �صوت التحميل
الزائد ،فقم بتحريك الملف بعيدا عن الأج�سام
المعدنية الكبيرة .التحميل الزائد ال ي�ضر
بالمكونات الإلكترونية للكا�شف.

تجنب ت�شغيل و�إطفاء الكا�شف لمرات عديدة متالحقة� .إذا
قمت بذلك �سوف تظهر ر�سالة �سحب التيار المفرط للملف
]� .[Coil Overcurrentأطفئ الجهاز وانتظر قليال قبل ت�شغيله
مرة �أخرى.

بنية قائمة �شا�شة العر�ض LCD

يتم الو�صول �إلى العديد من
وظائف جهاز  GPX-4500عبر
قائمة �شا�شة العر�ض .LCD
وهذه الوظائف م�شروحة
بالتف�صيل في ال�صفحات التالية
من هذا الدليل.
يمكن ت�شغيل الكا�شف ب�سهولة
على �أو�ضاع �ضبط الم�صنع
(�صفحة  )48ومن خالل �أزرار
لوحة التحكم الأمامية �إلى حين
الت�آلف ب�شكل �أكبر مع جهاز
.GPX-4500

الوظائف

�أو�ضاع ال�ضبط

27

 28نمط البحث

G
B

Soil /
Timings

Search
Mode

F

Enhance

Custom

N

G

T

Special

Deep

G
B

Soil /
Timings

Search
Mode

F

Enhance

Custom

G
B

Soil /
N
Timings

Search
G
Mode

F
T

Enhance
Special

Custom
Deep

N

G

Special

Deep

T

يتيح جهاز  GPX-4500ثالثة �أو�ضاع لمفتاح نمط البحث:
عام ] [Generalوعميق ] [Deepومخ�ص�ص ].[Custom
كل و�ضع لمفتاح نمط البحث يحتوى على مجموعة من �أو�ضاع
Auto Tune
�ضبط الم�صنع المعدة م�سبقا كي ت�ستطيع البدء في الك�شف
مبا�شرة .بعد �أن ي�صبح جهاز  GPX-4500م�ألوفا لك يمكن
تخ�صي�ص تلك الأو�ضاع بالمف�ضالت ال�شخ�صية لتتوافق مع
ظروف الك�شف المختلفة.
عام ] [Generalوعميق ] [Deepلهم �أو�ضاع خا�صة
�أنماط البحث
Threshold
بهم في المفتاح� .أما الو�ضع المخ�ص�ص ][Custom Mode
(�صفحة  ,)64فهو خا�ص ب�أحد �أنماط البحث الأربعة الأخرى
والتي يمكن اختيارها عبر قائمة �شا�شة العر�ض .LCD

عام
)Auto(G
Tune
يحقق النمط العام ]� [Generalأف�ضل توازن بين الح�سا�سية
والثبات والعمق واال�ستجابة للإ�شارات في مختلف الظروف.
ولهذا ال�سبب فمن الأف�ضل �أن ت�ستخدم النمط العام كنمط بحث
�أ�سا�سي ،وتحتفظ ببقية الأنماط للمهام والخطط الخا�صة.
Auto Tune
Threshold
عميق ][Deep
ينبغي ا�ستخدام النمط العميق ] [Deepعندما تقوم بك�شف
منطقة �صغيرة بعناية وبطء ،على �سبيل المثال ،عند البحث
المت�سل�سل �أو متقاطع الخطوط عن الكتل المعدنية ال�صلبة
الموجودة على منحدر .تم تخ�صي�ص النمط العميق ][Deep
Threshold
للم�سح البطيء للغاية لإتاحة �أق�صى عمق عند التعامل مع
الأهداف الكبيرة.
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[Custom]

مخ�ص�ص

Auto
[ اختيار �أحد �أنماطCustom] البحث المخ�ص�ص
نمطTune
يتيح
) والتي يمكنك اختيارها64 البحث الإ�ضافية الأربعة (�صفحة
.LCD من قائمة الأنماط ب�شا�شة العر�ض
)[ (اختيار و�ضع �ضبط الم�صنعPatch]  – الرقعة:وهي كالآتي
[Hi-Mineral] – غني بالمعادن
Threshold
[Hi-Trash] – غني بالنفايات
[Test A] – االختبار
وهو يتيح �ستة �أنماط بحث منف�صلة يمكن �إعدادها لمواجهة
.مختلف الظروف

Search
Mode

Soil /
Timings

G
B

Custom

Enhance

F

G

N

Deep

Special

T

وظائف القائمة
]Main Menu[ الرئي�سية
ثابتة بالن�سبة لجميع
.�أنماط البحث
يمكن تخزين وظائف
كل نمط من �أنماط
]Search Mode[ البحث
.ب�إعدادات مختلفة
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 30نمط البحث

(ا�ستكمال)

اختيار نمط البحث المخ�ص�ص

][Custom

عندما يكون مفتاح نمط البحث م�ضبوطا على النمط المخ�ص�ص
]�( [Customصفحة  ،)64تكون جميع �أنماط البحث الأربعة
متاحة ويمكن اختيارها من قائمة �شا�شة العر�ض .LCD
�أنماط البحث المخ�ص�صة الأربعة هي:

نمط البحث المخ�ص�ص  -الرقعة

][Patch

تم �إعداد نمط الرقعة ] [Patchلم�سح الأرا�ضي المجهولة عند
الم�شي �أو الم�سح ب�شكل �أ�سرع ،للبحث عن �أول قطعة معدنية قد
ت�شير �إلى منطقة جديدة جديرة بعمليات بحث �إ�ضافية.

نمط البحث المخ�ص�ص  -غني بالمعادن

][Hi-Mineral

ي�ساعد هذا النمط من البحث على ا�ستقرار كا�شف المعادن عند
العمل في التربة الغنية بالمعادن ،مع بقائه ح�سا�سا للأهداف
ال�صغيرة والعميقة .قد تحتاج لتعديل �ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال
) (Rxلكي تتوافق مع مو�ضعك الخا�ص.
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نمط البحث المخ�ص�ص  -غني بالنفايات

][Hi-Trash

تم �ضبط �إعدادات هذا النمط من الم�صنع خ�صي�صا من �أجل
الك�شف في المناطق كثيرة النفايات .تم �ضبط و�ضع ا�ستبعاد
الحديد (�صفحة  )81-78من الم�صنع على قيمة مرتفعة ف�إذا
�أردت المزيد من الحذر قد تحتاج لخف�ض هذه القيمة.

نمط البحث المخ�ص�ص  -االختبار

][Test A

هو نمط قيا�سي م�ضبوط على نف�س �إعدادات النمط العام
] ،[Generalويمكنك ا�ستخدامه للتجريب �أو المقارنة مع
الأنماط الأخرى.
يمكن تغيير �أ�سماء جميع �أنماط البحث الأربعة المذكورة
(�صفحة .)82

 32الموالفة

خف�ض الت�شوي�ش الكهربائي

Auto Tune

قد يت�أثر الكا�شف بالت�شوي�ش الكهربائي ال�صادر من خطوط
الكهرباء و�أجهزة الإر�سال الال�سلكية الكهربائية �أو الكا�شفات
الأخرى العاملة بالقرب منه .ي�ؤدي هذا الت�شوي�ش �إلى تذبذب
الحد الفا�صل.
يمكن تغيير قنوات البحث �أوتوماتيكيا من خالل زر الموالفة
الأوتوماتيكية ] [Auto Tuneفي لوحة التحكم �أو يدويا
باختيار �ضبط الموالفة اليدوية ]�( [Manual Tuneصفحة )63
عن طريق قائمة �شا�شة العر�ض  ،LCDمما يعر�ض الجهاز لأقل
ت�شوي�ش ممكن من البيئة المحيطة.
ت�ؤدي الموالفة الأوتوماتيكية ]� [Auto Tuneإلى قيام الكا�شف
باال�ستماع �إلى كل القنوات واختيار �أهد�أ الموا�ضع .قد ت�ستغرق
الموالفة الأوتوماتيكية ما ي�صل �إلى  60ثانية.
ي�سمح لك و�ضع الموالفة اليدوية ] ،[Manual Tuneالذي يتم
الو�صول �إليه عبر قائمة �شا�شة العر�ض � ،LCDأن تختار يدويا
كل قناة وت�ستمع �إليها لتقليل الت�شوي�ش �إلى الحد الأدنى.

ن�صيحة� :إذا �أردت معرفة �أي قناة
تم اختيارها بعد �إجراء الموالفة
الأوتوماتيكية ،قم بالدخول �إلى
�شا�شة الموالفة اليدوية
] ] Manual Tuneوتحقق من
الرقم المعرو�ض على ال�شا�شة.

�أف�ضل قناة ار�سال يتم اختيارها هي التي تتمتع ب�أقل ا�ستجابة
�صوتية للت�شوي�ش الكهرومغناطي�سي (من خطوط الكهرباء
مثال).
من الأف�ضل �أن تتم الموالفة بينما الملف بعيدا عن الأر�ض وب�أكثر
درجة ممكنة من الثبات .فهذا يتيح للكا�شف �أف�ضل فر�صة لك�شف
كافة م�صادر الت�شوي�ش المحيطة به (دون االرتباط بالأر�ض �أو
الأهداف الموجودة بها) الختيار �أهد�أ القنوات.

ملحوظة :قد يتغير الت�شوي�ش في بع�ض الموا�ضع على مدار اليوم
ولهذا فقد تحتاج �إلى �إعادة الموالفة من وقت لآخر للمحافظة
على ثبات الحد الفا�صل �أثناء الحركة حول المنطقة الم�ستهدفة.
يوجد و�ضع موالفة واحد فقط .يتم �إلغاء االختيار الأوتوماتيكي
عند حدوث �أية تعديالت يدوية.

الموالفة الأوتوماتيكية
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ملحوظة :يف�ضل �إجراء الموالفة
فى البداية بينما مفتاح الملف
�	1أم�سك بالكا�شف بمحاذاة و�سطك ،والملف في الو�ضع الر�أ�سي،
على الو�ضع [� ]Double-Dأو
وقم ب�إدارته ببطء في ن�صف دائرة .تحقق من عدم وجود �أهداف
ا�ستمرت
الو�ضع الأحادي (� .)Mإذا
كبيرة الحجم �أو م�صدر ت�شوي�ش كهربائي وا�ضح بالجوار.
حدة الت�شوي�ش بعد انتهاء عملية
الموالفة فقم ب�ضبط مفتاح الملف  2قف بالمواجهة في اتجاه �أكبر ت�شوي�ش و�أم�سك الملف بثبات.
على و�ضع الإلغاء [ ]Cancelثم 	�إذا كانت لديك م�شكلة فى الإم�ساك بالجهاز بثبات تام لمدة
 60ثانية ،يمكنك و�ضع الجهاز على الأر�ض بينما الملف في
�أعد موالفة الجهاز مرة �أخرى
و�ضع ر�أ�سي.
عند ال�ضرورة.
 3ا�ضغط زر الموالفة الأوتوماتيكية ] .[Auto Tuneحافظ على
ثبات الكا�شف �أثناء عملية الم�سح الأوتوماتيكي للقنوات.
انطالق �صوت بيب مرة واحدة ي�شير �إلى بداية عملية
الموالفة الأوتوماتيكية� .سوف يبد�أ الكا�شف في م�سح كل
قناة للعثور على �أقل ت�شوي�ش ممكن .قد ي�ستغرق ذلك ما
ي�صل �إلى  60ثانية.
�سوف يختار الكا�شف �أكثر القنوات العاملة هدوءا .يتم
الإ�شارة �إلى انتهاء عملية ال�ضبط عن طريق � 3أ�صوات
«بيب» حادة.
	عند موالفة الجهاز بالقرب من كا�شفات �أخرى ،ينبغي �أن
يقوم م�ستخدمو هذه الأجهزة بموالفتها واحدا تلو الآخر .ال
تحاول موالفة جهازين في وقت واحد.
	يتم تو�ضيح �أي ت�شوي�ش عن طريق �ضبط �أ�سرع لو�ضع
الحركة [�( ]Motionصفحة  .)66وبالتالي ،يمكنك ت�سهيل
عمل وظيفة الموالفة الأوتوماتيكية [ ]Auto Tuneعن طريق
اختيار �أهد�أ نطاق تردد باختيار و�ضع الحركة ال�سريعة
[ ]Fast Motionقبل �إجراء عملية الموالفة الأوتوماتيكية
[ .]Auto Tuneعند اكتمال العملية ،ال عليك �سوى �إرجاع
 500مم ( 20بو�صة)
�سرعة الحركة [� ]Motionإلى و�ضع ال�ضبط الأ�صلي.

خطوات الموالفة الأوتوماتيكية:

 34الحد الفا�صل

�ضبط م�ستوى الخلفية ال�صوتية

Threshold

الحد الفا�صل هو النغمة ال�صوتية الثابتة الم�شغلة في الخلفية
�أو «الطنين» ال�صادر عن الكا�شف .الحد الفا�صل هو نقطتك
المرجعية ويتيح لك معرفة ما يلتقطه الملف� ،سواء �إذا كان
هدفا �أو �ضجيجا �أر�ضيا �أو ت�شوي�شا كهربائيا ،ولهذا فمن المهم
�ضبط الحد الفا�صل بحيث يمكن �سماعه.
ينبغي �ضبط الحد الفا�صل على �صوت منخف�ض ولكن م�سموع.
الو�ضع الأمثل هو �أن يكون طنينا هادئا وخفيفا� .إذا قمت
ب�ضبطه بحيث ال يمكن �سماعه فربما تكون �أخط�أت في �ضبط
�أحد �أو�ضاع �ضبط الجهاز الأخرى.
قد ال ُت�صدر الأهداف ال�صغيرة �أو الأهداف الكبيرة العميقة
�إ�شارة �صوتية مميزة ،ولكن قد ُتحدث فقط تغييرا طفيفا في
الحد الفا�صل� .إذا تم �ضبط الحد الفا�صل ليكون عاليا جدا �أو
منخف�ضا فقد يتم �إغفال تلك التغييرات الطفيفة.
�إن اال�ستماع للإ�شارات ال�صوتية ال�صادرة من الهدف عندما
يكون �صوت الحد الفا�صل مرتفعا هو �أ�شبه بمحاولة �سماع
هم�سة داخل غرفة مزدحمة مليئة بال�ضجيج .كذلك ،فقد يكون
الحد الفا�صل المرتفع غير مريح لحا�سة ال�سمع.
�إذا تم �ضبط الحد الفا�صل ليكون منخف�ض جدا فينبغي �أن
تكون �إ�شارة الهدف مرتفعة ب�شكل كاف ليتم �سماعها .ولهذا،
فقد ال تتمكن من �سماع الإ�شارات ال�صوتية الطفيفة ال�صادرة
عن الأهداف ال�صغيرة �أو �شديدة العمق.
من المهم �إعادة �ضبط م�ستوى الحد الفا�صل كلما تغيرت
الظروف .على �سبيل المثال ،ربما تعتاد �أذنيك على م�ستويات
ال�صوت المنخف�ضة بعد �ساعة �أو ما �شابه �أو ربما تزداد �شدة
الرياح من حولك.

35

عندما يكون الحد الفا�صل
مرتفع للغاية تختفي الإ�شارات
ال�صوتية الخافتة وتظهر فقط
المرتفعة
ال�صوتية¥É£f
قمة الإ�شارة
…òdG äƒ°üdG
.عن الحد الفا�صل
¬YÉª°S ∂æµÁ

π°UÉØdG ó◊G iƒà°ùe
…òdG äƒ°üdG ¥É£f
¬YÉª°S ∂æµÁ
AÉØNEG
IQÉ°TE’G
IÒ¨°üdG

á«dÉ©dG IQÉ°TE’G
¿ƒµJ OÉµJ
áYƒª°ùe

Too High

�أما عند �ضبط الحد الفا�صل
ب�شكل �سليم يتم �سماع كال
�إ�شارتي الهدف ال�صوتيتين
.ب�سهولة

IQÉ°TE’G
áàaÉÿG

IQÉ°TE’G
GóL á«dÉ©dG

Just Right

م�ستوى الحد الفا�صل المنخف�ض
للغاية ال يتيح �سماع الإ�شارات
.الخافتة للهدف
…òdG äƒ°üdG ¥É£f
¬YÉª°S ∂æµÁ
π°UÉØdG ó◊G iƒà°ùe

…òdG äƒ°üdG ¥É£f
¬YÉª°S ∂æµÁ

Too Low

IQÉ°TE’G •ƒÑg
øe πbCG ¤EG IÒ¨°ü
´ƒª°ùŸG iƒà°ùŸG

Too Low

…òdG äƒ°üdG ¥É£f
¬YÉª°S ∂æµÁ
π°UÉØdG ó◊G iƒà°ùe

π°UÉØdG ó◊G iƒà°ùe

π°UÉØdG ó◊G iƒà°ùe

IQÉ°TE’G
áàaÉÿG

IQÉ°TE’G •ƒÑg
IQÉ°TE’G âdGRÉe
øe πbCG ¤EG IÒ¨°üdG áYƒª°ùe á«Jƒ°üdG
´ƒª°ùŸG iƒà°ùŸG
Just Right

 36التربة/المواقيت

تح�سين �أداء الكا�شف للأنواع المختلفة من
التربة والأهداف
Soil /
Timings
Enhance
N
Special
Soil /
Timings
Enhance
N
Special

تحدد مواقيت جهاز  GPX-4500خ�صائ�ص كال من المر�سل )(Tx
والم�ستقبل ) .(Rxيتيح لك مفتاح التربة/المواقيت
] [Soil/Timingsاالختيار من بين مجموعة من المواقيت

المختلفة .وهذا يرفع من كفاءة عمل الكا�شف بالن�سبة لمختلف
ظروف التربة ونوع الملف الم�ستخدم و�أحجام الأهداف
المرغوبة .ت�ستطيع وظيفة التربة/المواقيت ][Soil/Timings
�أن ت�ضفي تح�سينات هائلة على اكت�شافاتك.

تالئم بع�ض المواقيت �أنواعا محددة من ظروف التربة
(المغناطي�سية والقلوية والطبيعية� ،إلخ) و�أحجام ودرجة
تو�صيل كهربي مختلفة للهدف با�ستخدام مفتاح التربة/
المواقيت ] ،[Soil/Timingsيمكن تغيير المواقيت لتح�سين
الأداء تبعا للظروف المختلفة.

ملحوظة :عند التبديل بين �أو�ضاع مفتاح التربة/المواقيت
[ ،]Soil/Timingsيتم التوقف م�ؤقتا لمدة  1ثانية (�أي �صمت
الحد الفا�صل لمدة  1ثانية) قبل ا�ستكمال الك�شف.
المح�سن ][Enhance
النمط
ّ
المح�سن ] [Enhanceللتوقيت بالفعالية التامة في
النمط
يتميز
ّ
�إلغاء معظم �إ�شارات ال�ضجيج الأر�ضي وتقليل ا�ستجابة
ال�صخور ال�ساخنة ب�شكل ملحوظ .يعمل ب�شكل متميز مع
الملفات الأحادية في جميع الظروف تقريبا با�ستثناء ظروف
التربة القا�سية للغاية .وهو ح�سا�س جدا لنطاق وا�سع من
الأهداف مختلفة الأحجام.
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Soil /
Timings
Enhance
N
Soil /
Timings
Special
Enhance
N
Special

النمط االعتيادي

)(N

يمنحك النمط االعتيادي ) (Nالأداء الأف�ضل عند العمل في
نطاق وا�سع من ظروف التربة ،ويتيح �أف�ضل عمق بالن�سبة
لنطاق عري�ض من الأهداف مختلفة الأحجام .يعمل ب�شكل جيد
مع الملف ] DD[  11بو�صة المورد �ضمن التجهيزات
والمخ�ص�ص للك�شف العام .يف�ضل ا�ستخدام النمط العادي )(N
دائما في مناطق الك�شف الجديدة عندما تكون غير واثق من
ن�سبة المعادن بالتربة وعمق الأهداف.

النمط الخا�ص ][Special
يتيح النمط الخا�ص ]�( [Specialصفحة  )61مجموعة من

المواقيت الخا�صة يتم الو�صول �إليها عبر قائمة �شا�شة
العر�ض .LCD يمكنك االختيار بين �أنماط الح�سا�سية الزائدة
] ،[Sensitive Extraوالح�سا�سية ال�سل�سة ]،[Sensitive Smooth
والملح الخ�شن ] ،[Salt-Coarseوالحاد ].[Sharp

تذكر دائما �إعادة الموازنة الأر�ضية للكا�شف بعد �إجراء �أي
تعديالت على مفتاح التربة/المواقيت ].[Soil/Timings

 38الموازنة الأر�ضية ][Ground Balance

خف�ض �ضجيج التربة
Ground
Balance
Fixed

Ground
Tracking
Balance
Fixed

ال تحتوي الأر�ض فقط على الرمال ،و�إنما تحتوي كذلك على
العديد من العنا�صر الكيميائية والمعادن والأمالح .ي�شار �إلى
هذه المواد الإ�ضافية بو�صف بمعادن التربة .غالبا ما ي�صدر
عن معادن التربة هذه �أ�صوات غير منتظمة تعرف «بال�ضجيج
الأر�ضي».
تخف�ض وظيفة الموازنة الأر�ضية ) (GBال�ضجيج الأر�ضي �إلى
الحد الأدني بما ي�ضمن عدم الخلط بين الإ�شارات ال�صادرة من
الأهداف  -كالكتل الذهبية مثال  -والإ�شارات الأر�ضية
الخاطئة.
يقوم جهاز � GPX-4500أوتوماتيكيا ب�إلغاء الت�أثيرات الناتجة
عن معادن التربة ،وتحافظ وظيفة التتبع  Trackingعلى
الموازنة الأر�ضية التامة �أثناء البحث.

نمط التتبع

Tracking

][Tracking

وجه نمط التتبع ] [Trackingالكا�شف �إلى �إلغاء الت�أثيرات
ُي ّ
الناتجة عن معادن التربة ،كما ي�ضبط �أوتوماتيكيا و�ضع
الموازنة الأر�ضية ]� [Ground Balanceإذا تغيرت ظروف
التربة �أثناء الك�شف.
يعمل نمط التتبع ] [Trackingب�شكل ممتاز في الأرا�ضي �شديدة
الت�شبع بالمعادن ،خا�صة �إذا كانت ن�سبة الت�شبع بالمعادن
متغيرة �أو عندما تريد تغطية م�ساحة كبيرة من الأر�ض ب�سرعة
وكفاءة.
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Ground
Balance
Fixed

Tracking

النمط الثابت

][Fixed

يحتفظ النمط الثابت ] [Fixedب�آخر و�ضع للموازنة الأر�ضية.
في الأرا�ضي التي ت�سمح فيها الظروف بت�شغيل النمط الثابت
] ،[Fixedيوفر هذا النمط عمقا �أكبر وح�سا�سية �أعلى و�إ�شارات
هدف �أكثر حدة ،ب�شرط الحفاظ على الموازنة الأر�ضية في
و�ضع ممتاز.
يوفر النمط الثابت ]� [Fixedأداء �أف�ضل ن�سبيا ولكنه يحتاج
لإعادة الموازنة (�صفحة  )42عند ال�ضرورة .ا�ستخدام زر التتبع
ال�سريع ] [Quick-Trakهو الطريقة ال�سهلة لعمل ذلك.

ملحوظة :حيثما �أمكن ،قم بالبحث دائما با�ستخدام النمط الثابت
[ ]Fixedللموازنة الأر�ضية ( )GBلتعظيم العمق والح�سا�سية،
وا�ستخدم نمط التتبع [ ]Trackingفقط في المناطق �شديدة
ال�ضجيج الأر�ضي و�/أو الأر�ضية التي تتغير ت�شبعها بالمعادن
ب�سرعة ،والتي ي�شار �إليها غالبا بالأر�ضية المتغيرة.
زر التتبع ال�سريع ][Quick-Trak
ي�سمح زر التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakالموجود في مجموعة
المقب�ض بالتبديل الم�ؤقت بين النمطين الثابت ] [Fixedوالتتبع
] [Trackingوالعك�س.

يقوم زر التتبع ال�سريع ] [Quick-trakبتغيير نمط الموازنة
الأر�ضية (� Fixedأو � )Trackingأثناء ال�ضغط على الزر فقط .فور
ترك الزر يعود و�ضع �ضبط الموازنة الأر�ضية �إلى النمط
المختار للمفتاح في لوحة التحكم الأمامية.
غالبا ما ي�ستخدم زر التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakفي الموازنة
الأر�ضية للكا�شف ،وكذلك لتثبيت �أو الحفاظ على و�ضع �ضبط
الموازنة الأر�ضية �أثناء التحديد الدقيق.

 40طريقة الموازنة الأر�ضية لنمط
التتبع ][Tracking

(بالن�سبة لنمط الموازنة الأر�ضية -
عام ])[General

 1ابحث عن قطعة من الأر�ض خالية من �أي �أهداف.
 2قم بتغيير و�ضع مفتاح الموازنة الأر�ضية
]� [Ground Balanceإلى النمط الثابت ].[Fixed
�	3أثناء �إبقاء الملف موازيا للأر�ض ،قم برفع وخف�ض الملف
عن الأر�ض لم�سافة  25مم �إلى  100مم ( 1بو�صة
و  4بو�صة) .حاول خف�ض الملف لأقرب نقطة من
الأر�ض دون لم�سها.
�	4أثناء تحريك الملف قم بتغيير و�ضع مفتاح الموازنة
الأر�ضية ]� [Ground Balanceإلى نمط التتبع ][Tracking
ثم ا�ستمر بتحريكه لأعلى ولأ�سفل حتى ثبات ال�صوت
وتوقف ال�ضجيج الأر�ضي.
	ملحوظة :الإ�شارة الم�ستمرة ربما ت�شير �إلى هدف بالأر�ض.
�إذا حدث ذلك ،حرك الملف لمو�ضع جديد وكرر العملية مرة
�أخرى.
 5عند توقف التغير في الحد الفا�صل ،فهذا يعني اكتمال
الموازنة الأر�ضية للجهاز ،ويمكنك ال�شروع في عملية
االكت�شاف.
	ملحوظة :عند تغيير و�ضع مفتاح الموازنة الأر�ضية
[ ]Ground Balanceمن النمط الثابت [� ]Fixedإلى نمط
التتبع [ ،]Trackingيتم �إجراء موازنة �أر�ضية �أوتوماتيكية
�سريعة جدا قبل العودة �إلى ال�سرعة االعتيادية لنمط التتبع
[ .]Trackingت�ستمر الموازنة الأر�ضية []Ground Balance
ال�سريعة لفترة ق�صيرة فقط ،ولذلك من المهم �أن يكون
الملف في حالة حركة قبل تغيير و�ضع المفتاح.

Ground
Balance
Fixed

Ground
Tracking
Balance
Fixed

Tracking

 100مم ( 4بو�صة)
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�إعادة �ضبط الموازنة الأر�ضية في نمط التتبع

][Tracking

�أثناء الم�سح بالملف ينبغي التحقق من �آن لآخر �أن الكا�شف
مازال متجان�سا مع الأر�ضية عن طريق التوقف ثم رفع وخف�ض
الملف� .إذا ا�ستمر �صوت الحد الفا�صل ثابتا فهذا يعني بقاء
الموازنة الأر�ضية� .أما �إذا حدث تغير في الحد الفا�صل فعليك
�إعادة �ضبط و�ضع الموازنة الأر�ضية ].[Ground Balance
�أثناء رفع وخف�ض الملف ،ا�ضغط على زر التتبع ال�سريع
] [Quick-Trakثم اتركه� .سوف ت�سمع �صوت «بيب» لمدة ق�صيرة
يعلمك ببدء الموازنة الأر�ضية ال�سريعة التي ت�ستغرق  3ثوان
قبل العودة �إلى نمط التتبع ] .[Trackingفور ثبات ال�صوت،
يمكنك اال�ستمرار في عملية الك�شف.
�إذا اكت�شفت �أن الموازنة الأر�ضية ] [Ground Balanceتحتاج
�إلى �إعادة �ضبط با�ستمرار ،فقم باختيار نمط التتبع الأ�سرع
] .[Faster Trackingيتم الو�صول �إلى خيارات ال�سرعات الثالثة
لنمط التتبع ]�( [Trackingصفحة  )76من خالل قائمة �شا�شة
العر�ض .LCD

ملحوظة :في الأر�ضية �شديدة
التغير قد ال ي�ستطيع نمط التتبع
[ ]Trackingتحديث �إعداد
الموازنة الأر�ضية في الحال
عندما تقوم بالبجث فوق
�أر�ضية ذات تغير معدني كبير،
ولهذا فقد ت�سمع بع�ض الإ�شارات
الأر�ضية لبع�ض الوقت .للتحقق
من عدم ترك �أي �إ�شارت خافتة
للهدف ،ربما تحتاج �إلى �إعادة
�ضبط و�ضع الموازنة الأر�ضية

عند ا�ستمرار نمط التتبع ] [Trackingفي تحديث
و�ضع الموازنة الأر�ضية ،ف�إن المرور المتكرر فوق
�أحد الأهداف قد ينتج عنه موازنة الكا�شف بالن�سبة
للهدف ولي�س للأر�ضية ،مما ي�ؤدي �إلى �ضعف �إ�شارة
الهدف وزيادة ال�ضجيج الأر�ضي.
وبالتالي ،من المهم ا�ستخدام النمط الثابت ][Fixed

عند التحديد الدقيق �أو البحث عن �إ�شارة خافتة
محتملة عن طريق الم�سح المتكرر.

 42طريقة الموازنة الأر�ضية للنمط
الثابت ][Fixed

(بالن�سبة لنمط الموازنة الأر�ضية -
عام ])[General

 1ابحث عن قطعة من الأر�ض خالية من �أي �أهداف.
 2قم بتغيير و�ضع مفتاح الموازنة الأر�ضية ][Ground Balance
�إلى النمط الثابت ].[Fixed
�	3أثناء �إبقاء الملف موازيا للأر�ض ،قم بخف�ض ورفع الملف
عن الأر�ض بما يتراوح من  25مم �إلى  100مم ( 1بو�صة
و  4بو�صة) .حاول خف�ض الملف لأقرب نقطة من الأر�ض
دون لم�سها.
 4ا�ضغط على زر التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakوثبته �أثناء
تحريك الملف .يقوم برنامج التتبع ] [Trackingببدء
الموازنة الأر�ضية ال�سريعة جدا لوهلة ق�صيرة.
	ملحوظة :ي�ؤدي ذلك �إلى نف�س النتيجة التى ي�ؤديها تغيير
و�ضع مفتاح الموازنة الأر�ضية [� ]Ground Balanceإلى نمط
التتبع [ ]Trackingفي اللوحة الأمامية.

Ground
Balance
Fixed

Tracking

 5ا�ستمر في تحريك الملف حتى يتوقف ال�ضجيج الأر�ضي.
تكتمل عملية «الموازنة الأر�ضية» للكا�شف عندما يتوقف
التغيير في الحد الفا�صل.
	ملحوظة :الإ�شارة الم�ستمرة ربما ت�شير �إلى هدف بالأر�ضية.
�إذا حدث هذا ،حرك الملف لمو�ضع جديد وكرر العملية مرة
�أخرى.
 6اترك زر التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakللعودة �إلى النمط
الثابت ] [Fixedمرة �أخرى وال�شروع في الك�شف.

 100مم ( 4بو�صة)
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ملحوظة :عند الك�شف مع النمط
الثابت [ ]Fixedمن المهم جدا
التحقق من الموازنة الأر�ضية
بانتظام و�إعادة �ضبطها عند
اللزوم� .إن االختبار عن طريق
رفع وخف�ض الملف هي طريقة
�سريعة و�سهلة وينبغي �أن تكون
جزءا منتظما من طريقة البحث
الخا�صة بك.

�إعادة �ضبط الموازنة الأر�ضية في النمط الثابت

][Fixed

توقف ثم ارفع واخف�ض الملف� ،إذا �أردت التحقق من ا�ستمرار
تجان�س الملف مع الأر�ضية �أثناء الم�سح� .إذا ا�ستمر �صوت الحد
الفا�صل ثابتا فهذا يعني بقاء الموازنة الأر�ضية� .أما �إذا حدث
تغير في الحد الفا�صل فعليك �إعادة �ضبط و�ضع الموازنة
الأر�ضية ].[Ground Balance
ويتحقق ذلك بتكرار الخطوات من  6-3لإجراء الموازنة
الأر�ضية ] [Ground Balanceعلى النمط ].[Fixed

ن�صائح حول الموازنة الأر�ضية

عند الم�سح فوق الرقع القديمة (�أي ،المناطق ال�صغيرة ال�ضيقة الم�شهورة با�ستخراج الكتل
الذهبية منها) قم بالعمل مع و�ضع الموازنة الأر�ضية ] [Ground Balanceعلى النمط الثابت
] [Fixedوكرر الموازنة الأر�ضية من وقت لآخر با�ستخدام زر التتبع ال�سريع ][Quick-Trak
كل ب�ضعة �أمتار.
عند �إجراء الموازنة الأر�ضية في رقعة مليئة بال�صخور ،اخف�ض الملف �إلى االرتفاع الذي
�ستقوم فيه بالأرجحة فعليا.
قد تواجهك بع�ض الم�شكالت �أثناء الموازنة الأر�ضية للملف في التربة الغنية بالمعادن على
طول الم�سافة بينه وبين الأر�ضية (غالبا ما يحدث ذلك مع الملفات الأحادية الأكبر)� .إذا
واجهك هذا الأمر يمكنك تغيير و�ضع الموازنة الأر�ضية �إلى النمط الخا�ص ]،[Specific
إجراء مختلفا للموازنة الأر�ضية (�صفحة .)60
والذي يتطلب � ً

 44الملف/الح�سا�سية ][Coil/Rx

تغيير مجاالت الإر�سال
واال�ستقبال )(Rx
Coil /
Rx
Double D
M
Cancel

يقوم المفتاح الملف /الح�سا�سية ] [Coil/Rxبتغيير ح�سا�سية
الملف ونمط البحث المتعلق به .ويح�سن ذلك من تعدد ا�ستخدامات
وخ�صائ�ص �سل�سلة ) (GPومجموعة الملفات الرئي�سية من النوع
) .(Double-Dويتحقق ذلك عن طريق تغيير نمط مجاالت
الإر�سال ) (Txواال�ستقبال ) (Rxللملف ،والطريقة التي يحلل بها
�صندوق التحكم ا�ستجابة الأهداف .يقوم كل و�ضع للمفتاح
أداء �أف�ضل
بتغيير المجال الكهرومغناطي�سي للملف ،مما يعطي � ً
في ظروف معينة.
قد تعمل الملفات غير الم�صممة عن طريق �شركة ماينالب
 Minelabبطريقة غير منتظمة� ،أو غير فعالة في النمطين
الأحادي )� (Mأو الإلغاء ].[Cancel
من المهم جدا �إطفاء الكا�شف قبل تغيير الملفات.

Coil /
Rx
Double D
Coil
M /
Rx
Double
Cancel D
M
Cancel

ملحوظة� :سوف تحتاج لإعادة �ضبط الموازنة الأر�ضية كل مرة
ت�ضبط فيها مفتاح الملف على و�ضع جديد.
النمط )(DD Double-D
هو االختيار الأمثل للمناطق المتو�سطة الت�شبع �أو �شديدة
الت�شبع بالمعادن .كما �أنه ممتاز �أي�ضا للتحديد الدقيق ،حيث
تكون ا�ستجابة الهدف �أقوى ما يمكن عند منت�صف الملف.
نوع البحث في النمط  Double Dهو الإ�شارة ال�شبيهة بالن�صل
التقليدي �أو المخروطية ال�شكل المارة عبر مركز الملف.
النمط الأحادي )(M
يمكن ا�ستخدام هذا النمط في معظم المناطق التي تكون ن�سبة
الت�شبع بالمواد المعدنية فيها منخف�ضة �إلى متو�سطة .ينا�سب
الو�ضع الأحادي ] [Monoloopكذلك اكت�شاف قطع المعادن
ال�صغيرة عند �ضبط مفتاح التربة/المواقيت ][Soil/Timings
على نمط الح�سا�سية الزائدة ] [Sensitive Extraفي قائمة
�شا�شة العر�ض .LCD
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+

+
R

�إر�سال
ا�ستقبال

T

النمط []Double D

R

–

+
R

T

النمط الأحادي []Monoloop

R

+
R

T

نمط الإلغاء []Cancel

هذا الر�سم التو�ضيحي عبارة عن م�سقط �أفقي للفائف الملف
الداخلية ،ويبين خ�صائ�ص اال�ستقبال المختلفة لأو�ضاع مفتاح
الملف/الح�سا�سية ] [Coil/Rxالثالثة.

ن�صيحة :يمكن ا�ستخدام ملفات
�شركة ماينالب Minelab
الأحادية مع جهاز GPX-4500
لإعطاء نتائج ممتازة .لتحقيق
با�ستخدام
�أق�صى ا�ستقرار ،نن�صح
Coil
المفتاح
تلك الملفات مع /وجود
Rx
الملف/الح�سا�سية []Coil/Rx
م�ضبوطا على الو�ضع
(Double.)M
الأحادي D

M
Cancel
البيئات الغنية بالأمالح:

قد يوفر و�ضع الإلغاء []Cancel

أداء �أف�ضل من و�ضع الملح
� ً
الخ�شن [ ،]Salt-Coarseفي
البيئات �شديدة الملوحة ،مثل
�شواطئ المحيطات �أو البحيرات
الداخلية المالحة .وعند مقارنة
الأداء ب�صفة عامة ،ف�إن نمط
الإلغاء [ ]Cancelيكون �أكثر
ح�سا�سية� ،أما نمط الملح الخ�شن
[ ]Salt-Coarseفيتمتع بقدرة
�أكبر على اكت�شاف الأهداف
الكبيرة على عمق كبير.

عند ا�ستخدام الملف  ،DDف�إن العمل على الو�ضع الأحادي
]� [Monoloopسوف يزيد غالبا من ح�سا�سية الكا�شف ولكنه قد
ي�ؤدي �إلى عدم ا�ستقراره في الأر�ضية الغنية بالمعادن .التحديد
الدقيق ]�( [Pinpointingصفحة  )84لي�س متمركزا في و�سط
الملف ،ولكن على الجانب الأي�سر ،وربما يعطي �إ�شارات معقدة
عندما يكون الهدف قريبا جدا من الملف .يف�ضل ا�ستخدام
الحافة الي�سرى للملف لتحديد الأهداف ال�سطحية.

نمط الإلغاء

][Cancel

يتيح هذا النمط مجال ا�ستقبال م�ستقراً جدا خ�صو�صا في المناطق
ذات الت�شوي�ش الكهربائي .يعد هذا النمط مثاليا عند الك�شف
بالقرب من �ضواحي المدينة �أو عند �صعوبة انتقاء خا�صية
الموالفة ] [Tuneلقناة ت�شغيل هادئة (مثال ،بالقرب من خطوط
الكهرباء�أو �أبراج الهاتف �أو في ظل الظروف الجوية ال�سيئة).
يتم التحديد الدقيق في نمط الإلغاء ] [Cancelعلى الجانب
الأي�سر من الملف وقد ت�صبح الإ�شارات معقدة �إذا كان الهدف
قريبا من الملف .في نمط الإلغاء  ،Cancelيتم تقليل الح�سا�سية
والعمق قليال.

قد ت�ستطيع زيادة ح�سا�سية اال�ستقبال (�( )Rxصفحة  )67عند
ا�ستخدام نمط الإلغاء [.]Cancel
لن ي�ستطيع الجهاز اكت�شاف الأهداف عند
ا�ستخدام و�ضع الإلغاء ] [Cancelمع ملف
�أحادي ].[Monoloop

 46ا�ستعادة �أو�ضاع �ضبط الم�صنع

 GPX-4500مع وجود �إعدادات القائمة
يتم توريد جهاز On/Off
�Holdضبط الم�صنع ،بحيث ينا�سب
أو�ضاع
م�ضبوطة على for� FP
الم�ستخدمين الجدد.
يمكن ت�شغيل الكا�شف ب�سهولة من خالل �أو�ضاع �ضبط
الم�صنع و�أزرار لوحة التحكم الأمامية �إلى حين �أن تت�آلف
مع بجهاز .GPX-4500

ال�ستعادة �أو�ضاع �ضبط الم�صنع:

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

�	1أطفئ الكا�شف.
 2ا�ضغط على مفتاح الت�شغيل/الإيقاف ]  [On/ Offوثبته
حتى تظهر قائمة ا�ستعادة �أو�ضاع ال�ضبط القيا�سية
]( [Reset Defaultsبعد  6-5ثوان تقريبا).
�	3أدر مفتاح اختيار الوظائف ]� [Function Selectإلى اليمين
لتحديد بند كافة الإعدادات ]( [All Settingsكما هو مبين
بالر�سم التو�ضيحي).
�	4أدر مفتاح الإعداد ] [Settingللي�سار �أو اليمين ال�ستعادة
كافة �أو�ضاع �ضبط الم�صنع.

	ملحوظة :عند عمل ا�ستعادة كاملة للإعدادات ،يتم الإبقاء
على �إعدادت �أنماط البحث المخ�ص�صة الأربعة .وهذا لتجنب
الم�سح غير المق�صود لإعدادات النمط المف�ضل لديك مع
ال�سماح ب�إعادة �إعدادات قائمة �شا�شة العر�ض  LCDوالو�ضع
العميق [ ]Deepوالو�ضع العام [� ]Generalإلى �أو�ضاع �ضبط
الم�صنع ب�صورة �سريعة.
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طريقة �إعادة نمط البحث الحالي �إلى �أو�ضاع �ضبط
الم�صنع:
	ملحوظة� :إذا كنت ترغب في �إعادة �أحد انماط البحث
المخ�ص�صة �إلى �أو�ضاع �ضبط الم�صنع ،ت�أكد من انتقا�ؤه
في القائمة قبل �إطفاء الكا�شف.
Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

�	1أطفئ الكا�شف.
 2ا�ضغط على مفتاح الت�شغيل/الإيقاف ]  [On/ Offوثبته
حتى تظهر قائمة ا�ستعادة �أو�ضاع ال�ضبط القيا�سية
]( [Reset Defaultsبعد  6-5ثوان تقريبا).
�	3أدر مفتاح اختيار الوظائف ]� [Function Selectإلى اليمين
الختيار النمط الحالي.
	ملحوظة� :إذا كان نمط البحث المعرو�ض لي�س هو الذي ترغب
في �إعادة �أو�ضاع �ضبطه ،فيجب تغيير نمط البحث في مفتاح
لوحة التحكم الأمامية �أو اختيار نمط البحث المخ�ص�ص
ال�صحيح من قائمة �شا�شة العر�ض .LCD
�	4أدر مفتاح الإعداد ] [Settingللي�سار �أو اليمين ال�ستعادة
�أو�ضاع �ضبط الم�صنع لهذا النمط.

� 48أو�ضاع �ضبط الم�صنع
القائمةالرئي�سية[ :]MainMenuالنطاق:
ال�ضوء الخلفي
مطف�أ8–1 ,
�صفر– 8.0ڤلط
اختبار البطارية
 8.0+ڤلط
حد �شدة ال�صوت
20–1
النمط العام ][General
نمط الموازنة الأر�ضية
النمط الخا�ص ][Specific
نمط �إيقاف الموازنة
الأر�ضية ] [GB Off
نمط البحث [:]Search Mode
خا�صية الحركة ][Motion

ح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain
نوع ال�صوت ][Audio Type

النغمة ال�صوتية ِ][Audio Tone

المثبت ][Stabilizer

الإ�شارة ][Signal

�شدة �صوت الهدف

][Target Volume
اال�ستجابة ][Response

ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject

مطف�أ ] ( [Offجميع
المعادن ])[All Metal
10–1

التتبع ][Tracking

2
-

12
النمط العام ][General

النطاق:
بطيء جدا ][Very Slow
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast
15–1
هادئ ][Quiet
عادي ][Normal
عميق ][Deep
م�ضخم ][Boost
100–1
20–1
20–1
20–1
عادي ][Normal
معكو�س ][Inverted
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast

الوظائف العامة
�ضبط الم�صنع:

الوظائف الخا�صة لنمط البحث
عام [ :]Generalعميق [:]Deep
بطيء ] [Slowبطيء جدا
][Very Slow

8
عادي

][Normal

50
10
16
8
عادي

][Normal

متو�سط

][Medium

9
عميق ][Deep

38
10
17
8
معكو�س

][Inverted
بطيء ][Slow

مطف�أ ] [Off
مطف�أ ] [Off
(جميع المعادن (جميع المعادن
])[All Metal] )[All Metal
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القائمة الرئي�سية [ :]Main Menuالنطاق:
ملح خ�شن
خا�ص ][Special

][Salt-Coarse

الوظائف العامة
�ضبط الم�صنع:
ح�سا�سية زائدة ][Sense Extra

ح�سا�سية زائدة

][Sens Extra
حاد ][Sharp

ح�سا�سية �سل�سة

][Sens Smooth
الموالفة اليدوية ][Manual Tune

الرقعة [:]Patch
متو�سط ][Medium

128

�صفر–255

الوظائف الخا�صة لنمط البحث المخ�ص�ص
غني بالنفايات
غني بالمعادن
[:]Hi-Trash
[:]Hi-Mineral
متو�سط ][Medium
متو�سط ][Medium

االختبار [:]Test A
بطيء ][Slow

6
م�ضخم ][Boost

6
عادي ][Normal

9
هادئ ][Quiet

8
عادي ][Normal

55
8
15
9
عادي

45
9
14
7
عادي ][Normal

40
8
8
6
معكو�س ][Inverted

50
10
16
8
عادي ][Normal

متو�سط ][Medium

�سريع ][Fast

بطيء ][Slow

متو�سط ][Medium

7

مطف�أ ] ( [Offجميع
المعادن ِ])[All Metal

مطف�أ ] ( [Offجميع
مطف�أ ] ( [Offجميع
المعادن ِ] )[All Metalالمعادن ِ])[All Metal

 50اختيار الوظائف ][Function Select

يتيح مفتاح اختيار الوظائف

االنتقال عبر الئحة الوظائف.

][Function Select

العنوان

�أ�سهم التنقل

ي�شير �إلى نوع الوظيفة
المعرو�ضة على ال�شا�شة
(عامة �أو م�ستندة �إلى نمط).

ت�شير �إلى �أي
اتجاه تنزلق
القائمة.

�إعداد الوظيفة

الوظائف

�أيقونة القيمة الجديدة

ت�شير �إلى مدى تغير قيمة
هذه الوظيفة عن و�ضع
�ضبط الم�صنع.

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

يوجد نوعان من
الوظائف ،الوظائف
العامة (مندرجة تحت
عنوان القائمة الرئي�سية
])[Main Menu
والوظائف الخا�صة
ب�أحد الأنماط (مندرجة
تحت عنوان نمط البحث
].)[Search Mode
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ال�ضبط ][Setting

فور اختيار �إحدى الوظائف يعر�ض مفتاح
الإعداد ]� [Settingشا�شة لتعديل الإعدادت.
�أ�سهم التنقل ت�شير �إلى
�أي اتجاه يمكن تعديل
و�ضع ال�ضبط.

الوظيفة
�إعداد الوظيفة
(عدديا)

�إعداد الوظيفة
(نظريا)

عالمة و�ضع �ضبط
الم�صنع
ت�شير �إلى �أن الو�ضع
الحالي هو و�ضع
�ضبط الم�صنع.

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

 الدخول للوظائف52

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

�أدر مفتاح اختيار الوظائف
[ للي�سار لالنتقالFunction Select]
 يتم تحديد.�إلى الأعلى في الالئحة
.الوظيفة المختارة حاليا

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

[Function Select] �أدر مفتاح اختيار الوظائف

 يتم.�إلى اليمين لالنتقال �إلى الأ�سفل عبر الالئحة
.تحديد الوظيفة المختارة حاليا
وظائف القائمة
]Main Menu[ الرئي�سية
ثابتة بالن�سبة لجميع
.�أنماط البحث

يمكن تخزين وظائف
كل نمط من �أنماط
Soil /
Ground Coil /
]Search
Modes[
البحثCoil
TimingsSearch
BalanceSoil
Rx/
Ground Coil /
Timings
Balance
.مختلفة
�ال�ستة بRx
Coil / Mode
Coil
Enhance
Fixed
Double إعدادات
D

Auto Tune

Threshold

Search
Mode
Search AutoSoil
/
Ground
Tune Custom
Mode
Timings
Balance Rx
Auto Tune Custom
Enhance
Custom
Enhance G Fixed
N Double D
M
G
N
G
N
M
Threshold Deep
Special
Tracking Cancel
Special
Threshold Deep
Deep
Special
Tracking Cancel

Fixed

Double D
M

Smart

Point
Tracking

Cancel

Sm
Po
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الدخول لأو�ضاع ال�ضبط

Function
Select

Setting

Function
Select

On/Off

On/Off

Hold for FP

Hold for FP

للعودة �إلى الئحة الوظائف �أدر مفتاح

[Function Select]

مع تحديد �إحدى الوظائف �أدر مفتاح
[ للي�سار �أو اليمينSetting] الإعداد
.لتعديل و�ضع ال�ضبط

اختيار الوظائف

.للي�سار �أو اليمين

Search
Mode
Auto Tune

Threshold

Setting

Soil / Search
Ground Soil
Coil
/ / Search
Ground Soil
Coil
/ /
Coil
Timings Mode
Balance Timings
Rx
Mode
Balance Timings
Rx

Tune Custom
Tune
Custom AutoEnhance
FixedAutoEnhance
DoubleCustom
D Fixed

Enhance
Double D

G

NM

Deep

N

G

NM

G

Special Deep
Tracking
Special
CancelDeep
Tracking Special
Cancel
Threshold
Threshold

 54ال�ضوء الخلفي ل�شا�شة العر�ض LCD
النطاق
و�ضع �ضبط الم�صنع

مطف�أ ]8–1 ,[Off
2
في ظروف الإ�ضاءة ال�ضعيفة يمكن ت�شغيل ال�ضوء الخلفي
ل�شا�شة العر�ض  .LCDيمكنك اختيار المدة الزمنية لبقاء ال�ضوء
الخلفي م�شغال فور تفعيله .ما بين �أو�ضاع ال�ضبط  1و  6تزداد
المدة الزمنية بقيمة  10ثوان لكل و�ضع.
 10 – 1ثواني
 20 – 2ثانية
 60 – 6ثانية
 120 – 7ثانية
 – 8م�ضاءة دائما
المدة الزمنية هي فترة بقاء ال�ضوء م�شغال بعد �آخر تعديل
تم لمفتاح اختيار الوظائف ]� [Fucntion Selectأو مفتاح
الإعداد ].[Setting
يعمل ال�ضوء مرة �أخرى عند تحريك �أحد المفتاحين.
�إذا كنت تقوم بالك�شف في �ضوء النهار العادي يمكنك اختيار
و�ضع الإطفاء ] [OFFللحفاظ على طاقة البطارية.
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البطارية

عر�ض جهد البطارية
النطاق

�صفر– 8.0ڤلط
 8.0+ڤلط
تتيح �شا�شة جهد البطارية ] [Battery Voltsر�ؤية الجهد الحالي
للبطارية .يمكن عر�ض هذه ال�شا�شة في �أي وقت.
عندما ت�صبح �شحنة البطارية �ضعيفة ،يتم �إ�صدار مجموعة من
�إ�شارات الإنذار بفا�صل زمني مقداره دقيقة واحدة.

ملحوظة :تعود بك �شا�شة اختبار البطارية �أوتوماتيكيا �إلى
الئحة الوظائف بعد مرور  7ثواني.

�شحنة البطارية �ضعيفة �إنذار �صوتي
�إطفاء عند ل�ضعف �شحنة البطارية عند  7.3ڤلط
 7.1ڤلط

م�شحونة بالكامل
 8.2ڤلط 8.4-ڤلط تقريبا
9
8
7
5
4
3
2
1

16

14

12

10

8

6

4

2

الوقت (بال�ساعة)
بطاريات �أيونات الليثيوم تمتلك ميزة االحتفاظ بالطاقة طول مدة ال�شحن قبل
توقفها عن العمل ب�سرعة.

0

الجهد (بالڤلط)

6

 56حد �شدة ال�صوت

�ضبط �شدة ال�صوت الق�صوى لجميع الأ�صوات
النطاق
و�ضع �ضبط الم�صنع

20–1
12
حد �شدة ال�صوت هو الحد الأق�صى لم�ستوى ال�صوت ال�صادر من
الكا�شف عند اكت�شاف �أحد الأهداف.
�إذا تم �ضبط حد �شدة ال�صوت على الو�ضع الأق�صى �سوف يتم
�سماع كافة �إ�شارات الهدف بالتنا�سب مع حجم وعمق الهدف.
يتيح الحد الأق�صى �سماع االختالفات بين الأهداف ال�صغيرة
والكبيرة ،ولكن قد يكون مزعجا لحا�سة ال�سمع عند العثور على
�أحد الأهداف الكبيرة بالقرب من الملف.
�إذا تم �ضبط حد �شدة ال�صوت على القيمة المتو�سطة ،فلن ي�ؤثر
ذلك على الإ�شارة ال�صادرة عن الأهداف ال�صغيرة ،ولكنه
�سيكون محدودا بالن�سبة للأهداف الكبيرة.
�إذا تم �ضبط حد �شدة ال�صوت على الحد الأدنى ،ف�سوف تكون
معظم �إ�شارات الأهداف المحتملة محدودة للغاية .يعد ال�صوت
المنخف�ض �أكثر راحة لحا�سة ال�سمع ،ولكنه يزيد من مخاطرة
�إغفال الأهداف ال�صغيرة.
حاول ا�ستخدام الأهداف ال�صغيرة والكبيرة لتعديل حد �شدة
ال�صوت �إلى و�ضع مريح.

ملحوظة :قد تحتاج لإعادة �ضبط الحد الفا�صل عند تعديل حد
�شدة ال�صوت �إلى و�ضع منخف�ض.
تنبيه :ي�ستطيع الكا�شف �إ�صدار �صوت مرتفع للغاية عند
اكت�شاف الأهداف الكبيرة وال�سطحية.

حافظ على حا�سة ال�سمع!

قد يحتاج حد �شدة ال�صوت �إلى �إعادة ال�ضبط عند التبديل
بين �سماعات الر�أ�س وال�سماعات الخارجية.
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لن تت�أثر اال�شارات الخافتة
والعالية.

äƒ°üdG Ió°T óM

Mid Range Volume

النطاق الأو�سط ل�شدة ال�صوت:

Maximum Volume

لن تت�أثر الإ�شارات الخافتة ،ولكن
�سيتم خف�ض الإ�شارات العالية.

äƒ°üdG Ió°T óM
äƒ°üdG Ió°T óM

Minimum Volume

Mid Range Volume

الحد الأدنى ل�شدة ال�صوت:

يتم خف�ض الإ�شارات الخافتة
والعالية �إلى الم�ستويات
الهادئة.

äƒ°üdG Ió°T óM

Minimum Volume

Volume Limit

الحد الأق�صى ل�شدة ال�صوت:

äƒ°üdG Ió°T óM

 58نوع الموازنة الأر�ضية ][Ground Balance
(الموازنة الأر�ضية� ,صفحة )38

النطاق
و�ضع �ضبط الم�صنع

عام ] ,[Generalخا�ص ]� ,[Specificإيقاف
النمط العام ][General
النمط العام

][GB Off

][General

هو النوع الأمثل للموازنة الأر�ضية لال�ستخدام في  %90من �أنواع
التربة المحتوية على الذهب وي�ستخدم نمط التتبع ][Tracking
الأوتوماتيكي المريح كما هو الحال مع موديالت ماينالب
 Minelabال�سابقة .في نمط التتبع ] ،[Trackingيمثل النمط
العام ] [Generalللموازنة الأر�ضية ) (GBالتغيرات في ن�سبة
ت�شبع الأر�ض بالمعادن وي�ضبط معدل دائم التغير لم�ستوى
الموازنة الأر�ضية .يعتبر النمط العام ] [Generalللموازنة
الأر�ضية ) (GBمثاليا لمعظم الأرا�ضي الغنية بالمعادن وهو
النوع المف�ضل للموازنة الأر�ضية بالن�سبة لأنواع التربة ذات
ن�سبة المعادن �شديدة التغير.

النمط الخا�ص

][Specific

هو نمط خا�ص للموازنة الأر�ضية لال�ستخدام فى التربة الغنية
بالحديد� ،شديدة المغناطي�سية .ي�ساعد ا�ستخدام النمط الخا�ص
] [Specificللموازنة الأر�ضية في الحفاظ على الملف قريبا من
الأر�ض ،وي�سمح بالموازنة الأر�ضية الدقيقة للملفات الأحادية
في المناطق التي تعتبر في العادة «�أ�سخن» مما ينا�سب
ا�ستخدام هذه الملفات .تعتبر وظيفة التتبع ] [Trackingفي
النمط الخا�ص ]� [Specificأكثر تحفظا منها في النمط العام
] ،[Generalو�سوف تتوقف م�ؤقتا عند �أكثر اال�ستجابات خفوتا،
مما ي�ستبعد �إمكانية «تجاهل» الإ�شارات الخافتة.
ُين�صح بتفقد و�ضع �ضبط الموازنة الأر�ضية ب�شكل دائم عند
ا�ستخدام النمط الخا�ص ] [Specificفي �أنواع التربة المتغيرة.
توقف للحظات ،ارفع و�أخف�ض الملف� ،أن�صت لأي تغييرات ثم
�أعد عملية الموازنة الأر�ضية عند ال�ضرورة .من الأف�ضل �أن
يقت�صر ا�ستخدام النمط الخا�ص ] [Specificعلى �أنواع التربة
المتجان�سة �أو غير المتغيرة.
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و�ضع الإيقاف (للموازنة الأر�ضية)

][GB Off

في التربة العادية �أو الطينية عديمة المعادن �أو الرملية مثال،
يكون هناك ت�أثير �أر�ضي محدود �أو معدوم �أحيانا .هذه
المناطق نادرة الوجود ،ولكن يتم التعرف عليها عندما ال يكون
للموازنة الأر�ضية �أثر يذكر� .سوف تح�صل على عمق �أكبر
وح�سا�سية �أف�ضل ،عند تغيير و�ضع الموازنة الأر�ضية �إلى
و�ضع الإيقاف ] .[GB off
ت�ستخدم هذه الخا�صية غالبا بوا�سطة المكت�شفين على ال�شواطئ
�أو الباحثين عن المعادن النفي�سة/التذكارات� ،إذ �أنه من النادر
للغاية العثور على بقعة في حقل للذهب ال تحتاج فيها
الموازنة الأر�ضية.

طريقة العمل:

ارفع الملف عن الأر�ض ،بعيدا عن الأج�سام المعدنية وا�ضبط
الموازنة الأر�ضية على و�ضع الإيقاف ]  .[GB Offبعد �سماع
النغمة يمكنك ال�شروع في الك�شف مرة �أخرى.

ملحوظة :ال�ستخدام وظيفة ا�ستبعاد الحديد []Iron Reject

(�صفحة  ،)80يجب �أن ت�ضبط الموازنة الأر�ضية على النمط
العام [.]General

 60طريقة الموازنة الأر�ضية للو�ضع
الخا�ص ][Specific
عند االنتقال �إلى منطقة جديدة يجب �إجراء الموازنة الأر�ضية على النمط
الخا�ص ] [Specificللمرة الأولى عن طريق مفتاح الموازنة الأر�ضية
] - [Ground Balanceولي�س بوا�سطة زر التتبع ال�سريع ].[Quick-Track
 6فور بدء �سماع النغمة المنخف�ضة ،قم بخف�ض
ورفع الملف عن الأر�ضية .حاول خف�ض
الملف بمحاذاة الأر�ضية ولأقرب نقطة منها
دون لم�سها.
ا�ستمر في تحريك الملف لأعلى ولأ�سفل حتى
ثبات ال�صوت وتوقف ال�ضجيج الأر�ضي.
تكون عملية الموازنة الأر�ضية للكا�شف
مكتملة عند توقف التغير في الحد الفا�صل.
�	7أرجع الموازنة الأر�ضية �إلى النمط الثابت
] [Fixedقبل ال�شروع في الك�شف.

 1ابحث عن قطعة من الأر�ض خالية من �أي
�أهداف.
 2اختر نمط الموازنة الأر�ضية الخا�ص
] [Specificمن القائمة.
 3قم بتغيير مفتاح الموازنة الأر�ضية
]� [Ground Balanceإلى النمط الثابت
].[Fixed
�	4أم�سك بالملف على م�سافة  300مم
  450مم ( 18-12بو�صة) من الأر�ض. 5قم بتغيير مفتاح الموازنة الأر�ضية �إلى نمط
التتبع ]� .[Trackingسوف ت�سمع نغمة ذات
Ground
فقط.
طبقة عالية ت�ستمر لمدة ثانية واحدة
Balance

Ground

7 Balance

6

5 Fixed

Fixed

4

Ground

3 Balance

Fixed
Tracking

Tracking

Tracking

النغمة ال�صوتية

الوقت

خا�ص ][Special
التربة/المواقيت ][Soil/Timings
النطاق
و�ضع �ضبط الم�صنع
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ملح خ�شن ] ,[Salt-Coarseح�سا�سية زائدة ],[Sens Extra
حاد ] ,[Sharpح�سا�سية �سل�سة ][Sens Smooth
ح�سا�سية زائدة ][Sense Extra
يمكنك تحديد �أي المواقيت �سيتم تفعيلها عن طريق المفتاح
خا�ص ] [Specialفي لوحة التحكم.

ملح خ�شن

][Salt-Coarse

�إن ت�أثير التمعدن بالأمالح القلوية مختلف تماما عن الت�أثير
الناتج عن �أحجار الحديد وال�صل�صال المعدني .يعرف الأ�شخا�ص
العاملون على الأ�سطح المالحة الجافة درجة �صعوبة الك�شف
عليها .يف�ضل تجربة الو�ضع العادي ]� [Normalأوال في هذه
المناطق ،ولكن �إذا كان الحد الفا�صل غير م�ستقر تماما ،ف�سوف
يتم الح�صول على �أداء �أف�ضل في حالة ا�ستخدام ميقات الملح
الخ�شن ].[Salt-Coarse
قد ينتج عن ا�ستخدام توقيت ملح خ�شن ]� [Salt-Coarseضعف
طفيف لدرجة اال�ستجابة لإ�شارات الأهداف ال�صغيرة .على
الرغم من ذلك ،ف�إن ا�ستجابة الأهداف الكبيرة تظل بدون
تغييرن�سبي وينخف�ض ال�ضجيج الأر�ضي �إلى �أدنى م�ستوى.
وبناء عليه ،عند البحث عن الكتل المعدنية في التربة ذات
الت�شبع العالي بالمعادن ،ف�إنه يمكن ا�ستخدام توقيت ملح
خ�شن ] [Salt-Coarseللح�صول على حد فا�صل هادئ يتيح
�سماع الإ�شارات الهادئة للقطع المعدنية العميقة.

ح�سا�سية زائدة

][Sensitive Extra

ربما يزيد هذا التوقيت من الإ�شارات ال�صادرة عن بع�ض
ال�صخور ال�ساخنة القريبة من ال�سطح ،ولكن يمكنه الم�ساعدة
في تهدئة الحد الفا�صل في بع�ض �أنواع الأر�ضيات ،بالتحديد
مع الملفات من نوع ] .[Double-Dفي حاالت التربة الطبيعية
يعطي توقيت الح�سا�سية الزائدة ]� [Sensitive Extraأف�ضل
ا�ستجابة للإ�شارات ال�صادرة من الأهداف ال�صغيرة والعميقة.

 62خا�ص ][Special
التربة/المواقيت ]( [Soil/Timingsا�ستكمال)
حاد ٍ ][Sharp

التوقيت الحاد ] [Sharpم�شابه للتوقيت العادي ][Normal

ولكنه ينتج حق ًال ك�شفي ًا �أقوي .يمكنه تح�سين العمق ،ولكنه
�أكثر ح�سا�سية للت�شوي�ش ويزيد كذلك من حدة الإ�شارات
الخاطئة في الأر�ضيات ال�صعبة.
ي�ستخدم هذا التوقيت ب�شكل �أمثل في الظروف الهادئة ويمكن
�أن يعمل جيدا بالتوافق مع نمط البحث العميق  ،Deepمع
�ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال ] [Rx Gainعلى و�ضع منخف�ض.
التوقيت الحاد ] [Sharpهو �أداة ممتازة للتحديد الدقيق للإ�شارات
الخافتة نظرا لال�ستجابة «الحادة» والعنيفة للإ�شارات.
قم بانتقاء حاد ] [Sharpمن القائمة ثم قم باختياره بالتبديل
�إلى الو�ضع الخا�ص ] [Specialفي لوحة التحكم الأمامية.

ملحوظة :يعمل النمط الحاد [ ]Sharpب�شكل مثالي مع الملفات
من نوع ( )DDفي معظم مواقع حقول الذهب.
الح�سا�سية ال�سل�سة ][Sensitive Smooth
تم تح�سين توقيت الح�سا�سية ال�سل�سة ][Sensitive Smooth
لتوفير مزيد من اال�ستجابة مع القطع المعدنية ال�صغيرة
وال�سطحية في �أنواع التربة القا�سية .يوجد فقدان ب�سيط فى درجة
العمق بالن�سبة للأهداف الكبيرة ،ولهذا ينبغي �أال ت�ستخدم هذا
الإعداد عند البحث عن القطع المعدنية الكبيرة والعميقة.
يتيح توقيت الح�سا�سية ال�سل�سة ] [Sensitive Smoothا�ستخدام
الملفات الأحادية في المناطق �شديدة الت�شبع بالمعادن .ويقوم
بالتخل�ص من معظم الإ�شارات الخاطئة ال�صادرة من ال�صخور
ال�ساخنة والت�شبع الأر�ضي بالمعادن ،بينما ي�سمح بالمحافظة
على ح�سا�سية ممتازة للأهداف ال�صغيرة.
ملحوظة :توقيت الح�سا�سية ال�سل�سة [ ]Sensitive Smoothهو
التوقيت الأف�ضل لال�ستخدام مع الملفات الأحادية في انواع
التربة القا�سية.

الموالفة اليدوية ][Manual Tune

خف�ض الت�شوي�ش الكهربائي
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(الموالفة الأوتوماتيكية� ،صفحة )33
النطاق

 100مم
( 4بو�صة)

ملحوظة :عند اختيار �سرعة
حركة [ ]Motionمنخف�ضة
(�صفحة � )66سوف ي�ؤدي
الت�شوي�ش �إلى خف�ض �ضعف
اال�ستقرار.

�صفر–255
تتيح الموالفة اليدوية ] [Manual Tuneاالنتقال عبر القنوات
واختيار قناة معينة.
الموالفة اليدية عبر النطاق بالكامل ي�ستهلك الكثير من الوقت.
نن�صح با�ستخدام الموالفة اليدوية ] [Manual Tuneلغر�ض
تنفيذ تعديالت دقيقة بعد �إجراء الموالفة الأوتوماتيكية
]�( [AutoTuneصفحة .)33
ربما تجد �أنه من الممكن اختيار �إحدى قنوات الإر�سال الموجودة
على نهاية �أحد طرفي التدريج� ،أو على الطرف الآخر ،وذلك عند
البحث في منطقة هادئة خالية من الت�شوي�ش .الأرقام المنخف�ضة
ترمز �إلى القنوات منخف�ضة التردد وترمز الأرقام الكبيرة �إلى
القنوات عالية التردد .قد تكون القنوات عالية التردد �أكثر
ح�سا�سية ن�سبيا بالن�سبة للأهداف ال�صغيرة القريبة من ال�سطح.
قد تعطي القنوات منخف�ضة التردد عمقا �أكبر بالن�سبة للأهداف
الكبيرة ،ولكن االختالف يكاد ال يذكر.
�	1أم�سك بالملف ر�أ�سيا وعلى م�سافة  100مم ( 4بو�صة) فوق
الأر�ضية مع التحقق من عدم وجود �أهداف كبيرة �أو ت�شوي�ش
كهربائي وا�ضح بالجوار.
 2قم بالو�صول �إلى �شا�شة الموالفة اليدوية عبر القائمة.
 3قم بزيادة �أو خف�ض الأرقام ببطء ،مع التوقف قليال بعد كل
تغيير الختبار اال�ستقرار.
�	4أن�صت �إلى كل قناة في النطاق حتى ت�سمع �أقل �ضجيج.

	ملحوظة� :إذا ا�ستمر الت�شوي�ش الكهربائي بعد ال�ضبط ،فقم
بمحاولة خف�ض �إعداد ح�سا�سية اال�ستقبال [ ،]Rx Gainولكن في
المناطق �شديدة الت�شوي�ش الكهربائي قد تحتاج ل�ضبط مفتاح
الملف/الح�سا�سية [ ]Coil/Rxعلى نمط الإلغاء [.]Cancel
	�إذا تم تغيير و�ضع مفتاح الإعداد [ ]Settingب�سرعة �سوف
تالحظ �ضجيجا ناتجا عن التنقل ال�سريع عبر القنوات .هذا �أمر
طبيعي ولن يحدث عند �إدارة المفتاح ببطء.

 64التبديل بين �أنماط البحث

Soil /
Timings

.1Enhance

Search
Mode
Custom

N

G

Special

Deep

Auto Tune

Threshold

.2

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

.3

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

يتيح مفتاح نمط البحث ] [Search Modeللم�شغل الو�صول �إلى
عدد من �أنماط الك�شف ال�ستخدامها في مختلف الظروف .النمطان
العميق ] [Deepو العام ] [Generalيمثالن اثنين من �أو�ضاع
المفتاح بالإ�ضافة �إلى الو�ضع الثالث للنمط المخ�ص�ص ][Custom
الذي يتيح للم�شغل اختيار �أحد �أنماط البحث الأربعة من
القائمة.
المو�صى
	الختيار نمط البحث المخ�ص�ص ]ُ [Custom Search
به:
 .1ا�ضبط مفتاح �أنماط البحث ] [Search Modeعلى الو�ضع
المخ�ص�ص ].[Custom
 .2با�ستخدام مفتاح اختيار الوظائف ] ،[Function Selectقم
باالنتقال عبر القائمة �إلى النمط المخ�ص�ص ]،[Custom Mode
الرقعة ] [Patchعلى �سبيل المثال.
 .3حدد نمط البحث المرغوب عن طريق مفتاح الإعداد ]،[Setting
على �سبيل المثال نمط غني بالمعادن ].[Hi-Mineral
�	.4أدر مفتاح اخيار الوظائف ] [Function Selectفي كال
االتجاهين لتثبيت اختيارك.
 .5يمكنك الآن االنتقال للأ�سفل ور�ؤية الإعدادات المتاحة لنمط
غني بالمعادن ].[Hi-Minreal
يمكن �ضبط نمط البحث ] [Search Modeبوا�سطة الم�ستخدم،
مما يتيح �إعداد الكا�شف لمواءمة �أ�سلوب الك�شف المنا�سب لك
وكذلك الموقع .على �سبيل المثال ،قد تحتاج لإن�شاء نمط بحث
للتحديد الدقيق واختياره عن طريق نمط البحث المخ�ص�ص
] ،[Customوعند البحث على النمط العام ]� [Generalأو العميق
] ،[Deepيمكنك التبديل �إلى الو�ضع المخ�ص�ص ][Custom
�سريعا لتحديد الهدف بدقة �أكبر.
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ن�صيحة� :إذا �أردت المقارنة بين الإعدادت ب�سرعة يمكنك تغيير

مفتاح نمط البحث في اللوحة الأمامية بين النمط العميق []Deep
والعام [ ]Generalواختيارك المخ�ص�ص [� ،]Customأثناء
م�شاهدة الوظائف المعرو�ضة على �شا�شة العر�ض .LCD

تعديل �أنماط البحث ال�شخ�صية

يمكنك �إن�شاء �أنماط بحث �شخ�صية ال�ستخدامها في مختلف
المواقع والأهداف و�أحجام الملف� ،إلخ .جميع خيارات البحث
المدرجة تحت ا�سم نمط البحث في قائمة �شا�شة العر�ض LCD
هي خا�صة بهذا النمط من البحث ،مما يتيح تخزين الإعدادات
المختلفة لكل نمط.

قم باختيار نمط البحث الذي ترغب في تعديله واختر �إعدادت
جديدة لأي وظيفة ترغب في تعديلها .يتم تخزين كافة
التغييرات �أوتوماتيكيا عند �إطفاء الكا�شف.
يمكنك تخ�صي�ص �أحد الأ�سماء الأربعة ع�شر المختلفة ،من
قائمة اال�سم المخ�ص�ص ]�( [Custom Nameصفحة � ,)82إلى
�أي من �أنماط البحث المخ�ص�صة الأربعة.

 66الحركة ][Motion

�ضبط �سرعة الم�سح
النطاق

بطيء جدا ] ،[Very Slowبطيء ]،[Slow
متو�سط ]� ،[Mediumسريع ][Fast
ت�ؤثر �سرعة الم�سح بالملف على زمن ا�ستجابة الهدف وو�ضع
�ضبط الموازنة الأر�ضية .مواءمة �سرعة الم�سح بالملف المف�ضلة
لديك مع �إعداد الحركة ] [Motionالمعني قد ُتقلل من ال�ضجيج
وتح�سن من اال�ستجابة لإ�شارة الهدف.

النمطان بطيء جدا ] [Very Slowوبطيء

][Slow

يتيح �ضبط النمط البطيء للحركة ]� [Slow Motionأق�صى درجة
ثبات عند القيام بعمليات ك�شف دقيقة مت�أنية في منطقة �صغيرة،
بما يحقق عمقا جيدا وح�سا�سية جيدة للأهداف ال�صغيرة.
لتحقيق �أف�ضل �أداء ممكن ،يجب الم�سح بالملف بثبات وبطء
�شديد عند ا�ستخدام خيارات الحركة البطيئة .يمكن ا�ستخدام
النمط البطيء جدا للحركة ] [Very Slow Motionبالتزامن مع
ا�ستخدام ح�سا�سية ا�ستقبال �أعلى ونمط ال�صوت العميق ][Deep
�أو الم�ضخم ] [Boostللو�صول �إلى الأداء الأمثل.

متو�سط

][Medium

يعد نمط الحركة هذا مثاليا للك�شف العام عندما يتم ا�ستخدام
طرق البحث العادية «البطيئة والمنخف�ضة» .يح�سن النمط
المتو�سط ] [Mediumمن ح�سا�سية التقاط الأهداف ال�صغيرة
عند الك�شف ب�سرعة م�سح معتدلة.

�سريع

][Fast

النمط ال�سريع للحركة ] [Fast Motionمفيد عند ا�ستخدام �سرعة
م�سح عالية بهدف تغطية الأر�ض ب�شكل �سريع .في مثل هذه
الظروف ،يتم ا�ستخدام ا�ستجابة �سريعة وحادة للهدف لتنبيه
الم�ستخدم لوجود �أحد الأهداف .يتيح النمط ال�سريع ][Fast
تغطية المزيد من م�ساحة الأر�ض في فترة زمنية �أقل.
ملحوظة :ت�ؤثر �سرعة الحركة [ ]Motionكذلك على ح�سا�سية
الكا�شف للت�شوي�ش الخارجي .بب�ساطة ،كلما �أبط�أت من �سرعة
الحركة [ ،]Motionانخف�ض الت�شوي�ش ،مما ينتج عنه هدوء
�أكثر في الحد الفا�صل.
�إذا كنت ت�ستخدم النمط ال�سريع للحركة [ ]Fast Motionوكان
الحد الفا�صل غير م�ستقر تماما فيمكنك اما اختيار نمط
ال�صوت الهادئ [�( ]Quietصفحة  )68او تقليل ح�سا�سية
اال�ستقبال[�( ]Rx Gainصفحة .)67

ح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain

�ضبط ح�سا�سية كا�شف المعادن
النطاق
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تتيح وظيفة ح�سا�سية اال�ستقبال ] [Rx Gainللكا�شف GPX-4500

ملحوظة :كن م�ستعدا لتقليل
و�ضع �ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال
[� ]Rx Gainإذا كان الحد الفا�صل
الم�شغل في الخلفية غير م�ستقر.
يف�ضل �أن يكون الحد الفا�صل
�سل�سا لأن انخفا�ض ال�ضجيج
�سيعني تجاهل الإ�شارات
الخافتة.

تحقيق الأداء الأمثل في مختلف الظروف ،عن طريق التحكم
بح�سا�سية الكا�شف للظروف والأهداف المحيطة به.
عند اختيار و�ضع �ضبط مرتفع ح�سا�سية اال�ستقبال ]،[Rx Gain
ف�إن الكا�شف �سوف يلتقط الأهداف ال�صغيرة والعميقة ،ولكنه قد
ي�ستجيب لل�ضجيج غير المرغوب �أو للإ�شارات الأر�ضيةُ .يف�ضل
ا�ستخدام و�ضع �ضبط مرتفع لح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain
في �أحوال التربة المعتدلة والمناطق قليلة الت�شوي�ش.
عند ا�ستخدام و�ضع �ضبط منخف�ض لح�سا�سية اال�ستقبال
]� ،[Rx Gainسوف يلتقط الكا�شف �أقل قدر من ال�ضجيج غير
المرغوب والإ�شارات الأر�ضية ،ولكن قد يتجاهل الأهداف
العميقةُ .يف�ضل ا�ستخدام و�ضع �ضبط منخف�ض لح�سا�سية
اال�ستقبال ] [Rx Gainعند العمل في ظروف «ال�ضجيج»
المتغيرة �أو المناطق عالية الت�شوي�ش.
يجب �أن يتم تعديل و�ضع مفتاح ح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain
لمواءمة ظروف التربة والملف الم�ستخدم .على �سبيل المثال،
�إذا اكت�شفت بع�ض الكتل المعدنية في المنطقة و�أردت الك�شف
في نف�س المنطقة با�ستخدام ملف �أحادي �أكبر ،قد يكون من
ال�ضروري خف�ض و�ضع �ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال ].[Rx Gain
تحقق دائما �أن الكا�شف فى حالة موازنة �أر�ضية وموالفة قبل
�إجراء �أي تعديالت لو�ضع �ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال ].[Rx Gain

ن�صيحة :حاول ا�ستخدام �إعداد حركة [� ]Motionأبط�أ (�صفحة)66
لإتاحة و�ضع �ضبط �أعلى لح�سا�سية اال�ستقبال [.]Rx Gain
�إذا تم ا�ستخدام مفتاح الملف/الح�سا�سية [ ]Coil/Rxفي نمط
الإلغاء [�( ]Cancelصفحة  ،)44قد ي�صبح من الممكن �ضبط
ح�سا�سية اال�ستقبال [ ]Rx Gainعلى و�ضع �أعلى.

 68نمط ال�صوت

تغيير اال�ستجابة ال�صوتية
لإ�شارات الهدف
النطاق

هادئ ] ،[Quietعادي ]،[Normal
عميق ] ،[Deepمعزز ][Boost

تحل وظيفة نمط ال�صوت محل مفتاح المعزز ] [Boostفي �سل�سلة
كا�شفات ) .(GPيوجد �أربعة خيارات لالختيار من بينها .كل
و�ضع �ضبط يغير الطريقة التي يقوم بها الكا�شف بتف�سير
الإ�شارة وكيفية �إ�صدار هذه الإ�شارة كا�ستجابة �صوتية.

النمط الهادئ

][Quiet

النمط العادي

][Normal

النمط العميق

][Deep

يمنحك و�ضع ال�ضبط هذا �أقل م�ستوى من ال�ضجيج الأر�ضي
والت�شوي�ش .تكون الإ�شارة ال�صوتية هادئة ن�سبيا بالمقارنة مع
�أنماط ال�صوت الأخرىُ .يف�ضل ا�ستخدام النمط الهادئ ][Quiet
في الظروف القا�سية.

ي�ستخدم هذا النمط لظروف الك�شف العادية .يوفر النمط العادي
]� [Normalأف�ضل توازن بين اال�ستجابة للإ�شارة وثبات الحد
الفا�صل.
هذا هو نمط ال�صوت المف�ضل عند البحث عن الأهداف الكبيرة
الموجودة على عمق كبير .يعمل هذا النمط جيدا بالتزامن مع
خيارات الحركة ] [Motionالبطيئة التي تنتج عنها �إ�شارات
مرتفعة ووا�ضحة للأهداف� ،أما ال�ضجيج الأر�ضي والت�شوي�ش
الكهربائي فيتم فلترتهما.

النمط المعزز ][Boost
يعد هذا نمطا �صوتيا �أكثر حدة .يمنحك النمط المعزز ][Boost

�إ�شارات �صوتية حادة للغاية ولكنه يزيد �أي�ضا من الإ�شارات
الناتجة من ال�ضجيج الأر�ضي �أو الت�شوي�ش الكهربائي .يف�ضل
ا�ستخدامه في �أنواع التربة العادية وبعيدا عن الت�شوي�ش
الكهربائي.
ملحوظة :كل نمط من �أنماط ال�صوت به و�ضع �ضبط مثالي
مختلف لح�سا�سية اال�ستقبال [ ،]Rx Gainولهذا ينبغي فح�ص
م�ستوى ح�سا�سية اال�ستقبال [ ]Rx Gainعند القيام بتغيير نمط
ال�صوت.

نغمة ال�صوت ][Audio Tone

�ضبط تتابع نغمة الحد الفا�صل
النطاق
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النغمة ال�صوتية ] [Audio Toneهي التتابع ال�صوتي للحد
الفا�صل ال�صادر عن الكا�شف.
ُت�صدر الأهداف الكبيرة والعميقة ا�ستجابة مختلفة عن الأهداف
ال�صغيرة وال�سطحية .من المهم �ضبط النغمة ال�صوتية
] [Audio Toneلمواءمة نوع الهدف الذي تبحث عنه.
قد ي�ساعد �ضبط النغمة ال�صوتية ] [Audio Toneعلى و�ضع
مرتفع في تمييز الأهداف ال�صغيرة عن �إ�شارات ال�ضجيج
الأر�ضي ،ولكن �ضبط النغمة ال�صوتية ] [Audio Toneعلى
و�ضع منخف�ض قد ي�سمح ببروز الإ�شارات ال�صوتية للأهداف
العميقة.
قد تكت�شف �إمكانية �سماع الأهداف ب�شكل �أف�ضل في نطاق
محدد من النغمات ال�صوتية ] .[Audio Toneللح�صول على
�أعلى اال�شارات ال�صوتية للهدف المنا�سبة لحا�سة ال�سمع لديك
حاول ا�ستخدام هدف كبير وهدف �آخر �صغير ل�ضبط النغمة
ال�صوتية ].[Audio Tone

 70المثبت ][Stabilizer
النطاق
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تتحكم وظيفة المثبت ] [Stabilizerفي النقطة التي عندها تبد أ�
�سماع التغيرات الطفيفة في الحد الفا�صل .قد تكون هذه التغيرات
الطفيفة ت�أثيرات محيطة �أو �إ�شارات خافتة للهدف .كلما رفعت
من و�ضع �ضبط مفتاح المثبت ] ،[Stabilizerارتفعت الإ�شارات
الخافتة ولكن �سوف يرتفع كذلك م�ستوى ال�ضجيج .وهذا قد
يخفي �إ�شارة �أحد الأهداف المرغوبة .يتيح المثبت ][Stabilizer
�إخفاء التغيرات الخافتة ،للح�صول على حد فا�صل �شديد
اال�ستقرار ،بما يح�سن من قدرتك على تحديد الإ�شارات
الخافتة للهدف.

ملحوظة :بغ�ض النظر عن نمط
ال�صوت المختار ،ف�إن الو�ضع
الأمثل للمثبت [ ]Stabilizerهو
درجة واحدة �أ�سفل النقطة التي
يبد�أ فيها طنين الحد الفا�صل.

يف�ضل ترك المثبت ][Stabilizerعلى و�ضع �ضبط الم�صنع �إلى
�أن يتم تحديد ظروف التربة .فور �ضبط م�ستوى ح�سا�سية
اال�ستقبال ] [Rx Gainوفقا للظروف المكانية ،واختيار �أو�ضاع
�ضبط ال�صوت الأخرى ،ف�إن المثبت ] [Stabilizerيمكن �أن
ي�ستخدم للموالفة الدقيقة لثبات الحد الفا�صل.
للعثور على الو�ضع الأمثل للمثبت ] [Stabilizerتحقق �أن الملف
يتم الم�سح به عبر الأر�ضية .و�ضع ال�ضبط المثالي غالبا ما
يكون عند الرقم الأقل من النقطة التي يبد�أ عندها طنين الحد
الفا�صل.

ن�صيحة :بتغيير و�ضع مفتاح المثبت [� ]Stabilizerإلى الحد
االدنى (�أقل من � )3سوف ي�ستقر الحد الفا�صل جدا ،ولكن �سوف
تفقد الكثير من الح�سا�سية للأهداف الأ�صغر ن�سبيا .قد تكون
هذه خا�صية مطلوبة في بع�ض الأحيان ،مثل البحث عن القطع
المعدنية الكبيرة في منطقة مليئة بالقمامة �أو ا�ستخدام جهاز
 GPX-4500في البحث عن العمالت �أو المعادن النفي�سة.
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يمكن القول ب�أن ت�أثير المثبت ] [Stabilizerي�شبه ت�أثير مفتاح
ح�سا�سية اال�ستقبال ] .[Rx Gainوبرغم ذلك ،ف�إن المثبت
] [Stabilizerي�ؤثر على معالجة ال�صوت فقط وال يغير من �إ�شارة
ح�سا�سية اال�ستقبال ] ،[Rx Gainولهذا يمكن ا�ستخدامه عند
�إجراء الخطوة الأخيرة من الموالفة اليدوية.
بعد �إجراء �أي تعديالت لو�ضع المثبت ] ،[Stabilizerقد تحتاج
لإعادة �ضبط و�ضع ح�سا�سية اال�ستقبال � Rxإذا تغيرت ظروف
الأر�ضية �أو عند الرغبة في تغيير الملفات� .أعد المثبت ][Stabilizer
�إلى و�ضع �ضبط الم�صنع قبل القيام بذلك .ي�ضمن هذا اختيار
�أف�ضل م�ستوى لح�سا�سية اال�ستقبال ] [Rx Gainلمواءمة
الظروف وبعدها يمكنك موالفة المثبت ] [Stabilizerبالدقة
المطلوبة.

ن�صيحة :يف�ضل �ضبط هذه المفاتيح بالطريقة الآتية:
 .1اختر نمط بحث منا�سب
 .2اختر نمط ال�صوت المرغوب
	.3قم ب�ضبط ح�سا�سية اال�ستقبال [ ]Rx Gainحتى يبد�أ طنين الحد
الفا�صل
 .4ا�ضبط و�ضع المثبت [ ]Stabilizerحتى يهد�أ الحد الفا�صل.

 72ذروة الإ�شارة ][Signal Peak

�ضبط تغير طبقة �صوت
�إ�شارات الهدف
النطاق

20–1

من المرجح �سماع �إ�شارة هدف عند تغير كل من �شدة ال�صوت
ونغمة �إ�شارة الهدف عند اكت�شافه ،ولي�س تغير �شدة ال�صوت
فقط.
الإ�شارة ال�صوتية في جهاز  GPX-4500هي �إ�شارة ثنائية
النغمة عادة� .إ�شارة الهدف التي تنخف�ض طبقة �صوتها �أوال ثم
ترتفع هي عادة �إ�شارة الهدف العميق .يميز «ارتفاع
وانخفا�ض» طبقة ال�صوت الهدف ال�صغير.
ي�ضبط مفتاح ذروة الإ�شارة ] [Signal Peakم�ستوى التغير بين
الطبقتين المرتفعة والمنخف�ضة للإ�شارة.

يزيد و�ضع ال�ضبط المرتفع

] [Highلذروة الإ�شارة
] [Signal Peakمن تغير الطبقة
ال�صوتية لإ�شارة الهدف .وعلى
الرغم من هذا ،فقد ي�ؤدي هذا
التغير الكبير في الإ�شارة �إلى
�ضجيج بالكا�شف عند العمل في
الأرا�ضي الغنية بالمعادن.

IóYÉ°

] [lowلذروة الإ�شارة
] [Signal Peakمن تغير طبقة
�á≤ÑWإلىäƒ°üdG
توحيد �أكثر
Ò¨Jي�ؤدي
ال�صوت مما
لنغمة �صوت �إ�شارات الهدف.
ملحوظة :الأ�شخا�ص الذين
™ØJôe
يعانون من فقدان �سماع
التردد قد
عالية
äƒ°üdG
á≤ÑW
الأ�صواتÒ¨J
يف�ضلون ا�ستخدام و�ضع �ضبط
ذروة �إ�شارة []Signal Peak
يبلغ � 10أو �أقل.

Increased Pitch Variance (Large Targ

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J
™ØJôe

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

á£HÉg áª¨f
)Increased Pitch Variance (Large Target

IóYÉ°U áª¨f

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J
¢†Øîæe

äƒ°üdG á≤ÑW Ò¨J

á£HÉg áª¨f
)Reduced Pitch Variance (Large Target

Signal peak

يخف�ض و�ضع ال�ضبط المنخف�ض

IóYÉ°U áª¨f

�شدة �صوت الهدف ]73 [Target Volume
النطاق

20–1
�شدة �صوت الهدف

][Target Volume

تتحكم مفاتيح �صوت الهدف ] [Target Volumeفي قوة
�إ�شارات الأهداف ،وعند �ضبطها على و�ضع �أعلى من  8ف�إنها
�سوف تزيد كذلك من �شدة �صوت الحد الفا�صل ب�شكل طفيف.
يعد هذا مفيدا في الظروف �شديدة الرياح �أو للأ�شخا�ص الذين
يعانون من فقدان ال�سمع �أو عند ا�ستخدام �سماعات خارجية.
بف�ضل تركيب م�ضخم ال�صوت ببطارية �أيونات الليثيوم ،يمكنك
تو�صيل ال�سماعة مبا�شرة بالبطارية و�ضبط م�ستوى منا�سب
للت�ضخيم عن طريق مفتاح �صوت الهدف ].[Target Volume

كن حذرا عند التغيير من �سماعات الر�أ�س �إلى ال�سماعات
الخارجية ،فربما تحتاج لإجراء تعديالت طفيفة في الحد
الفا�صل (�صفحة  )34ومفاتيح حد �شدة ال�صوت (�صفحة .)56

ن�صيحة :يف�ضل �أن تكون �شدة
ال�صوت منخف�ضة في المناطق
المليئة بالنفايات.

يمكن ا�ستخدام �إعداد �صوت الهدف ] [Target Volumeكمعزز
لل�صوت في الظروف الهادئة ويمكن كذلك ا�ستخدامه لتقليل �أو
تهدئة �إ�شارات ال�ضجيج الأر�ضي في �أنواع التربة الغنية
بالمعادن .تعمل هذه الخا�صية القوية بالتوافق مع مفتاح
المثبت ] ،[Stabilizerبما يتيح �أق�صى قدرة على الموالفة .ربما
تحتاج �إلى القليل من التجارب للعثور على التوافق الأمثل في
مختلف الظروف.
ملحوظة� :إذا كنت ت�ستخدم مفتاح �صوت الهدف []Target Volume

للتحكم في �إ�شارات الأر�ضية �أو ا�ضطررت تعديل و�ضع ح�سا�سية
اال�ستقبال ( Rxنظرا لتغيير الملف �أو الموقع) ،تحقق �أوال من
�إرجاع �شدة �صوت الهدف [� ]Target Volumeإلى او�ضاع �ضبط
الم�صنع .بعد ذلك يمكنك �إجراء الموالفة بما يالئم الظروف
الجديدة.

 74اال�ستجابة ][Response

عك�س الطبقة ال�صوتية
لإ�شارة الهدف
النطاق

النمط االعتيادي ],[Normal
والمعكو�س ][Inverted

تتيح وظيفة اال�ستجابة ] [Responseعك�س تركيبة التتابع
المعتاد لنغمة �إ�شارات الهدف بالن�سبة لمختلف �أحجام
الأهداف.
في العادةُ ،ي�صدر الهدف الكبير/العميق ت�سل�سال للنغمات
هابط-ثم�-صاعد� .إذا كنت تف�ضل ا�ستخدام ت�سل�سل النغمات
مرتفع-ثم-منخف�ض (المماثل ال�ستجابة الأهداف ال�صغيرة/
ال�سطحية) للأهداف الكبيرة/العميقة ،ا�ستخدم وظيفة
اال�ستجابة ] [Responseلعك�س النغمة.
النمط االعتيادي ][Normal
عند اختيار النمط االعتيادي ] [Normalوتم اكت�شاف هدف

�صغير ترتفع النغمة اعتياديا �إلى طبقة مرتفعة ثم تنخف�ض
�إلى طبقة �أقل .عند اكت�شاف هدف كبير وعميق عادة ما
تنخف�ض الطبقة ال�صوتية
ثم ترتفع.

النمط المعكو�س

][Inverted

�إذا كان النمط المعكو�س ] [Invertedمختارا وتم اكت�شاف هدف
�صغير �سوف تهبط الطبقة ال�صوتية �إلى طبقة �أقل ثم ترتفع،
وبالن�سبة للهدف العميق/الكبير ف�إنها ترتفع في الطبقة �أوال ثم
تنخف�ض.
وظيفة اال�ستجابة ] [Responseهي تف�ضيل �شخ�صي وتعتمد
على �سمعك ب�شكل ملحوظ.
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� 76سرعة التتبع ][Tracking

مواكبة التغير في طبيعة الأر�ضية

(الموازنة الأر�ضية� ,صفحة )40

النطاق
Ground
Balance
Fixed

Tracking

بطيء ] ،[Slowمتو�سط ]،[Medium
�سريع ][Fast
�ضبط مفتاح الموازنة الأر�ضية ] [Ground Balanceعلى و�ضع
التتبع ] [Trackingهو الحل الأمثل عند البحث في تربة ذات
ن�سبة معادن �شديدة التغير .يقوم مفتاح الموازنة الأر�ضية
] [Ground Balanceعند �ضبطه على و�ضع التتبع ][Tracking
ب�ضبط الموازنة الأر�ضية �أوتوماتيكيا ،عند ال�ضرورة ،للحفاظ
على الثبات وعمق الك�شف .يمكن تغيير �سرعة التتبع ][Tracking
لمواءمة درجة التغير في ن�سبة المعادن.
يمتلك جهاز  GPX-4500ثالثة خيارات ل�سرعة التتبع
الأوتوماتيكي ] :[Auto Trackingبطيء ] ،[Slowمتو�سط
]� ،[Mediumسريع ][Fast
�سرعة التتبع ] [Tracking Speedالمف�ضلة هي �أبط�أ �سرعة
تواكب التغير في ن�سبة معادن التربة .يف�ضل �أن تزيد تدريجيا
من �سرعة التتبع البطيئة ]� [Slow Tracking Speedإلى �سرعة
التتبع المتو�سطة ] [Medium Tracking Speedثم �سرعة
التتبع المرتفعة ] [Fast Tracking Speedعند الحاجة.

بطيء

][Slow

يف�ضل ا�ستخدام �سرعة التتبع البطيئة ] [Slowعند الرغبة في
اكت�شاف الأهداف الكبيرة والعميقة في الأرا�ضي المتغيرة،
ولكن ينبغي فح�ص الموازنة الأر�ضية با�ستمرار و�إعادة
�ضبطها (�صفحة  )41عند الحاجة.
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متو�سط ][Medium
في ظروف التربة التي تجعل الت�شغيل في النمط الثابت ][Fixed

غير عملي ،ف�إن �أو�ضاع �ضبط الم�صنع للنمط المتو�سط
] [Mediumتمنحك �أف�ضل موازنة بين الحفاظ الفعال على
الموازنة الأر�ضية و�إيقافها ب�صورة م�ؤقتة عند تحديد الهدف.

�سريع

][Fast

نمط التتبع ال�سريع ]� [Fastشديد الفعالية في �ضبط الموازنة
الأر�ضية في �أنواع التربة �شديدة التغير .تقت�صر الحاجة �إليه
على الحاالت �شديدة الخ�صو�صية.

ا�ستخدام الملفات مع نمط التتبع

][Tracking

عند ا�ستخدام ملف �أحادي ف�إن طبيعة التتبع ] [Trackingتميل
�إلى الحدة .قد يتم تجاهل الأهداف الخافتة والعميقة .ربما
تح�صل على �أداء �أف�ضل في �أنواع التربة القا�سية و�شديدة التغير
با�ستخدام ملف من نوع ] [Double Dبدال من ملف �أحادي ،ثم
اختيار �سرعة التتبع ] [Trackingالمالئمة.

الموازنة الأر�ضية الأولية عالية ال�سرعة

يقوم جهاز  GPX-4500بعمل موازنة �أر�ضية �أوتوماتيكية
عالية ال�سرعة في كل مرة تقوم فيها بالتغيير من النمط الثابت
]� [Fixedإلى نمط التتبع ]� [Trackingسواء من لوحة التحكم
الأمامية �أو عبر زر التتبع ال�سريع ] .[Quick-Trakال ت�ؤثر �سرعة
التتبع ] [Trackingعلى �سرعة الموازنة الأر�ضية الأوتوماتيكية
الأولية عالية ال�سرعة.

 78ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject
النطاق

مطف�أ ]( [Offجميع المعادن ]10-1 ،)[All Metal
ي�ستطيع جهاز  GPX-4500ا�ستبعاد الكثير من الأهداف
الحديدية بينما ي�ستمر في اكت�شاف الأهداف غير الحديدية.
عند الك�شف في حقول الذهب المليئة بالنفايات قد يتم تجاهل
الكثير من النفايات الحديدية ال�سطحية مع احتمال كبير بعدم
�إغفال الأهداف الثمينة.
عند �إيقاف وظيفة ا�ستبعاد الحديد ] ،[Iron Rejectلن يتم
ا�ستبعاد الأهداف الحديدية .وبالتالي� ،سوف ُت�صدر كافة �أنواع
المعادن ا�ستجابة هدف .يعرف ذلك بنمط «كافة المعادن»
] [All Metalوهو الو�ضع الأمثل في �أغلب الأحيان.
ي�صدر الكا�شف في نمط ]� [All Metalشدة �صوت وتتابع نغمة
متغيرين للإ�شارة .هذه المعلومة ال تت�ضمن نوع المعدن
الموجود بالعن�صر.
�إذا كنت تحدد الهدف بدقة قبل التنقيب ،ف�سوف تح�صل على
�أف�ضل النتائج من خالل ا�ستخدام وظيفة ا�ستبعاد الحديد
].[Iron Reject
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Discrimination

ملحوظة :عند اكت�شاف �أحد
الأهداف ،ينبغي تمرير الملف
للخلف والأمام فوق مركز
الهدف عدة مرات .تذكر �ضبط
الموازنة الأر�ضية على الو�ضع
 ]Fixed[…ójóMوا�ستمر في
 ±ógالثابت
…ójóMفوق الهدف بارتفاع
 ÒZ ±ógالم�سح
ثابت وب�أقرب ما يكون من
الأر�ض.
äƒµ°ùdG/OÉ©Ñà°S’G
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ن�صيحة :لتح�سين دقة التمييز،
يف�ضل �أن تقوم دائما باختبار
الهدف من اتجاهين كحد �أدنى
(متعامدين على بع�ضهما
بزاوية  )°90حتى يحلل
الكا�شف الهدف من جوانب
مختلفة.

عند تفعيل وظيفة ا�ستبعاد الحديد ]� [Iron Rejectسوف يرف�ض
الكا�شف الأهداف الحديدية عن طريق �إغفال �إ�شارة الهدف
االعتيادية� .سوف تالحظ �سكوت نغمة الحد الفا�صل مع
ا�ستمرار مرور الملف فوق الهدف الحديدي.
يتوقف التمييز على كون �إ�شارات الهدف قوية بما يكفي لكي
يحدد جهاز � GPX-4500إذا كان الهدف حديديا �أم ال� .إذا كانت
الإ�شارة �ضعيفة ،ف�سوف يعطي الكا�شف ا�ستجابة غير حديدية
�إلى حين ت�صبح الإ�شارة قوية ،كوجود حفرة مثال واقتراب
الملف من الهدف .تم ت�صميم وظيفة ا�ستبعاد الحديد
] [Iron Rejectبهذه الطريقة لل�سماح ب�أعلى قدر من الدقة،
مع تحجيم فر�ص ا�ستبعاد الأهداف المرغوبة.
يمكنك اختيار م�ستويات حذر �أقل من التمييز للمناطق المالئمة.
من المحتمل �أال يتم اكت�شاف بع�ض مناطق التعدين ب�سبب م�ستوى
النفايات الكبير .تتيح وظيفة ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject
الآن القدرة على زيادة ن�سبة اال�ستبعاد مع القبول بمخاطرة
مح�سوبة ال�ستبعاد الكتل المعدنية قليلة القيمة.

تنبيه :ال تحاول التمييز عن
طريق رفع وخف�ض الملف فوق
الهدف العميق �أو البارز جزئيا.
يتطلب التمييز الدقيق تحريك
الملف ب�صورة منتظمة من
الجانب �-إلى -الجانب .يف�ضل
التنقيب عن كافة الأهداف التي
ال تعطي ا�ستبعادا وا�ضحا.

á«Jƒ°üdG IQÉ°TE’G
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 80ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject

ا�ستبعاد الأهداف الحديدية
النطاق

مطف�أ ]( [Offجميع المعادن ]10-1 ،)[All Metal
لي�ست كل الأهداف على درجة من النقاء لت�صنف على �أنها
حديدية �أو غير حديدية .يمكن و�صف الكثير من الأهداف ب�أنها
«يحتمل» �أن تكون حديدية .يتحكم م�ستوى ا�ستبعاد الحديد
] [Iron Rejectفي اعتماد الأهداف الحديدية «المحتملة» على
�أنها حديدية بالفعل .تمثل الأرقام المتدنية حذرا �أكبر و�سوف
تعتمد معظم الأهداف الحديدية «المحتملة» على �أنها غير
حديدية .وبزيادة م�ستوى ا�ستبعاد الحديد ] [Iron Rejectتقل
درجة الحذر الم�ستخدمة حتى يعتمد الم�ستوى العالي من
ا�ستبعاد الحديد المزيد من الأهداف الحديدية «المحتملة» على
�أنها حديدية بالفعل.
الم�ستوى المنخف�ض من ا�ستبعاد الحديد ] [Iron Rejectي�ؤدي
�إلى بقاء التمميز متحفظا .ت�ستجيب الأهداف «المحتملة»
ب�إ�شارة غير حديدية ،والأهداف الحديدية الحقيقية فقط هي
التي �ست�ؤدي �إلى �سكوت الحد الفا�صل و�إ�شارة الهدف� .إذا كانت
ا�ستجابة الهدف �ضعيفة جدا للتمييز الدقيق� ،سوف يعطي
الكا�شف �إ�شارة هدف اعتيادية حتى تحفر بالقرب من الهدف
وتتح�سن قوة الإ�شارة.
الم�ستوى المتو�سط من ا�ستبعاد الحديد ]� [Iron Rejectأقل
تحفظا ويتيح لك ا�ستبعاد �أهداف حديدية �أكثر من الأهداف غير
«يغفل» �أو ي�ستبعد معظم الكتل الذهبية.
الحديدية ،ولكن لن ُ
الم�ستوى المرتفع من ا�ستبعاد الحديد ] [Iron Rejectحاد جدا،
ولكنه فعال للغاية في �إغفال الأهداف الحديدية .عند ا�ستخدام
الم�ستوى المرتفع قد يتم �إغفال بع�ض الأهداف ال�صغيرة
المرغوبة (مثل الذهب المغطى بحجر الحديد) العتبارها هدف
حديدي .ين�صح با�ستخدام هذا الو�ضع في المناطق المليئة
بالنفايات فقط� ،أو عند ا�ستخدام الكا�شف في و�ضع التعدين
المنخف�ض عند البحث عن العمالت والتذكارات.

81

ن�صيحة� :سوف تعطي وظيفة

ا�ستبعاد الحديد []Iron Reject

�أف�ضل النتائج عند ا�ستخدامها
بالتزامن مع مجموعة ( )GPذات
الت�صميم الخا�ص �أو ملفات ()DD
الرئي�سية ،ولن تعمل عند
ا�ستخدام الملفات الأحادية.
ملحوظة :لن تعمل وظيفة

ا�ستبعاد الحديد []Iron Reject

ب�شكل دقيق عند �ضبط مفتاح
الملف/الح�سا�سية []Coil/Rx
على النمط الأحادي [� ]Monoأو
نمط الإلغاء [.]Cancel

يتطلب الم�ستوى المنخف�ض من ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject

�إ�شارة حديدية �أقوى قبل حدوث التمييز .ت�صدر اال�ستجابات
ال�ضعيفة جدا للأهداف الحديدية �إ�شارات عادية خا�صة بنمط
كافة المعادن ] .[All Metalي�ؤدي الم�ستوى المرتفع من ا�ستبعاد
الحديد ]� [Iron Rejectإلى �إغفال الأهداف الحديدية ال�ضعيفة.
اختر م�ستوى ا�ستبعاد الحديد ] [Iron Rejectبناء على م�ستوى
التحفظ المرغوب وكمية النفايات في المنطقة.
�إذا كانت المنطقة مليئة بالنفايات ،فقد يكون من الأف�ضل خف�ض
درجة الحذر وا�ستخدام الم�ستوى الأعلى من ا�ستبعاد الحديد
]� .[Iron Rejectإذا كان هناك القليل من النفايات في المنطقة
وكانت قريبة جدا من ال�سطح ،فربما يكون من المنا�سب
اختيار م�ستوى �أقل و�أكثر تحفظا من وظيفة ا�ستبعاد الحديد
].[Iron Reject
غالبا ما يكون من الأف�ضل ا�ستخراج كافة الأهداف ،خ�صو�صا
عندما تكون في موقع م�شهور با�ستخراج الذهب �أو في بقعة
مب�شرة .برغم هذا ،ف�إن اال�ستخدام الحذر لخا�صية ا�ستبعاد
الحديد ] [Iron Rejectقد يكون كافيا في المناطق التي تجنبها
المكت�شفون الآخرون.
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تنبيه� :سوف يعمل ا�ستبعاد الحديد ] [Iron Rejectعند �ضبط
الموازنة الأر�ضية على النمط العام ]� [Generalأو الثابت
] [Fixedفقط ،غير �أنه يعطي النتائج المثلى في نمط الموازنة
الأر�ضية الثابت ].[Fixed

 82ا�سم البحث المخ�ص�ص

�أ�سماء البحث المخ�ص�صة

][Custom Names

عند �إن�شاء نمطك المخ�ص�ص في �أحد الخيارات الأربعة لنمط
البحث المخ�ص�ص ] ،[Custom Modeيمكنك جعل النمط
�شخ�صيا عن طريق اختيار ا�سم له من القائمة.
على �سبيل المثال� ،إذا كنت تقوم بالك�شف بانتظام فوق
�صخر الأديم المك�شوف يمكنك اعتماد نمط البحث المخ�ص�ص
لك على ]:[Bedrock
 .1ا�ضبط مفتاح نمط البحث ]( [Search Modeالموجود في
لوحة التحكم الأمامية) على النمط المخ�ص�ص ]،[Custom
 .2قم باالنتقال عبر القائمة �إلى �أ�سفل ليتم تحديد نمط البحث
] ،[Search Modeنمط الرقعة ] [Patchعلى �سبيل المثال.

الرقعة ][Patch
�صخر الأديم ][Bedrock
تحديد دقيق ][Pinpoint
�شبكة ][Gridding
حفريات ][Diggings
بحيرة مالحة ][Salt Lake
غني بالمعادن ][Hi-Mineral
فقير بالمعادن ][Lo-Mineral
[Very
عميق جدا ]Deep
Soil /
Ground Coil /
Timings
Balance
[Shallow]Rx
�سطحي
].1Enhance[Hi Trash
 Dغني
بالنفاياتFixed
Double
�شاطئ ][Beach
N
[Test A] M
االختبار
االختبار ][Test B
Cancel

Tracking

Special

Search
Mode

Custom

.2
Auto Tune

G
Deep

Threshold

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP
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.3

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

.4

Function
Select

Setting

On/Off

Hold for FP

 .3انتقل �إلى �أ�سفل القائمة حتى يظهر بند اال�سم المخ�ص�ص
].[Custom Name
 .4با�ستخدام زر الإعداد ] [Settingانتقل لأ�سفل حتى يتم
اختيار �صخر الأديم ] ،[Bedrockثم حرك زر الوظيفة
للموافقة على تغيير اال�سم.
 .5ا�سم نمط البحث ] [Search Modeالآن هو �صخر الأديم
] [Bedrockو�سوف يتم حفظ �أي تغييرات في �إعدادات هذا
النمط الخا�ص �أوتوماتيكيا عند �إطفاء الكا�شف.
 .6يمكنك الآن التبديل بين نمط البحث العميق ] [Deepوالعام
] [Generalوالمخ�ص�ص�/صخر الأديم ][Custom/Bedrock
عن طريق مفتاح نمط البحث ] [Search Modeفي لوحة
التحكم الأمامية.
	ملحوظة :حتى عند �إجراء ا�ستعادة كاملة لأو�ضاع �ضبط
الم�صنع ف�سوف يتم االحتفاظ ب�إعدادات نمط �صخر الأديم
[ ]Bedrockالخا�ص بك او �أنماط البحث المخ�ص�صة الأخرى.

 84التحديد الدقيق ][Pinpointing

تحديد موقع الهدف

ملحوظة :يعد التحديد الدقيق
ال�سليم هاما لمنع تلف العن�صر
المدفون ،الأمر الذي يقلل ب�شدة
من قيمته.

للعثور على العن�صر وتقليل حجم الحفرة المطلوبة ال�ستخراجه
من الأر�ضية ،من ال�ضروري تحديد مكان العن�صر بدقة.
�إذا �سمعت الهدف ،ت�أكد من ذلك �أوال عن طريق �إجراء موازنة
دقيقة للأر�ضية بعيدا عن الهدف .لإجراء الموازنة الأر�ضية ،في
حالة الك�شف بالنمط الثابت ] ،[Fixedاحتفظ بمفتاح التتبع
ال�سريع ] [Quick-Trakم�ضغوطا ثم مرر الملف حول المنطقة
المحيطة بالهدف ،مع التحقق من عدم اكت�شاف الهدف (�أبعد
الملف جيدا عن مكان الهدف) .فور االنتهاء ،اترك الزر.
عند القيام بالك�شف في نمط التتبع ] ،[Trackingحرك الملف
ببطء حول منطقة تواجد الهدف مع االبتعاد جيدا عن الهدف
نف�سه .ا�ضغط على مفتاح التتبع ال�سريع ] [Quick-Trakواحتفظ
به م�ضغوطا للو�صول �إلى النمط الثابت ] [Fixedوالتحديد
الهدف بدقة.
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ن�صيحة :عند الك�شف على الطين
الرطب �أو الح�صى يمكنك ر�سم
خطوط حقيقية با�ستخدام
الحذاء �أو المعول.

لتحديد الهدف المكت�شف بدقة قم بم�سح المنطقة العامة
المحيطة به بينما يالحظ الملف مكان �أقوى �إ�شارة ورادة منه.
بتقليل طول حركة الم�سح ،يمكن ر�سم خط تخيلي على الأر�ض
يمثل مكان �أقوى الإ�شارات الواردة.
قم بالتعامد على الهدف بزاوية  °90على االتجاه الأ�صلى
وكرر المحاولة .يقع الهدف في نقطة تقاطع الخطين
التخيليين.

ملحوظة :بينما مفتاح الملف/الح�سا�سية [ ]Coil/Rxم�ضبوطا
على النمط الأحادي [� ]Monoloopأو نمط الإلغاء [،]Cancel
و�أثناء ا�ستخدام ملف من النوع ( ،)DDلن يقوم التحديد
الدقيق بتحديد مكان الهدف في مركز الملف ،بل �سيقع الهدف
جهة الي�سار قليال .يمكن ا�ستخدام حافة الملف الي�سرى للتحديد
الدقيق للأهداف ال�سطحية.

و�ضع �ضبط

][Double-D

Coil /
Rx
و�ضع �ضبط النمط الأحادي )( (Mمع الملف )DD
Double D
M
Cancel

�أقوى �إ�شارة

�أقوى �إ�شارة
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من ال�ضروري حمل واحدة على الأقل من �أدوات الحفر الآتية
�أثناء الك�شف:
– معول ذو ن�صل عري�ض للحفر (�أ�سا�سي)
– عتلة (للعنا�صر المتعمقة جدا في الأر�ضية ال�صخرية)
– مجراف �صغير وقوي للحفر (للتربة الناعمة والرملية �إلخ).

�أعد ردم جميع الحفر التي قمت بحفرها
قم دائما ب�إعادة ردم �أي حفر وكذلك مخلفات الحفر والحطام ال�سطحي ،قبل
ترك المنطقة� .ساهم في �إعادة المنطقة �إلى و�ضعها الأ�صلى للم�ساعدة في منح
المنقبين الإلكترونيين عن الذهب �سمعة ح�سنة ،وكذلك لإخفاء منطقة عملك
ال�سرية! ينبغي �أن تتخل�ص من النفايات التي تكت�شفها بالطريقة المالئمة.
ي�ساعد �إعادة ردم الحفر وا�ستبعاد النفايات في الحفاظ على �سمعة جيدة
للمنقبين من م�ستخدمي الكا�شف .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي ذلك �إلى المزيد من
المناطق الجاهزة للك�شف.
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ملحوظة :عند القيام بالحفر،
تجنب الحواف الحادة للحفرة،
فقد ت�صدر �إ�شارات خاطئة ربما
ت�ؤدي �إلى اخفاء الهدف .قم
ب�إمالة حواف الحفرة لتجنب
الم�شاكل.

ملحوظة :يجب �أن تكون يديك
ور�سغيك خاليين من �أي جواهر
معدنية �أو �ساعات عند �إمرار
مخلفات الحفر فوق الملف.

ملحوظة :جهاز  GPX-4500هو
كا�شف يعمل عن طريق الحركة.
وهذا يعني �أنه البد من تحريكه
فوق الهدف لكي يتمكن من
اكت�شافه.

 1نظف المنطقة من المواد ال�سطحية ال�سائبة وتحقق �أن �إ�شارة
الهدف مازالت موجودة� .إذا لم تعد الإ�شارة موجودة ،ف�إن
الهدف يكون قد تحرك مع المواد ال�سطحية.
 2تذكر �إذا كانت هناك �إ�شارات �أخرى بالقرب من الهدف .يعد
ذلك هاما ،فعندما تحفر الحفرة ال تكوم مخلفات الحفر فوق
�أحد الأهداف الأخرى الموجود �سلفا بالأر�ض.
 3اذا ا�ستمر �صوت �إ�شارة الهدف ،ا�ستخدم المعول للحفر لم�سافة
 50مم ( 2بو�صة) تقريبا.
 4ام�سح بالملف فوق الحفرة لتحديد ما �إذا كان الهدف قد تم
�إزالته �أثناء الحفر� .إذا لم ت�سمع �إ�شارة الهدف ،ف�إن الهدف
يكون �ضمن الكومة التي قمت بحفرها للتو .و�إال ،فقم بالحفر
لم�سافة �أعمق وتحقق من جديد.
 5ابد�أ في الحفر لم�سافة  100مم ( 4بو�صة) تقريبا في مواجهة
الهدف لتقليل فر�صة �إتالفه .تلف القطعة المعدنية قد يقلل من
قيمتها.
�	6إذا اختفت �إ�شارة الهدف من الحفرة ،ام�سح بالملف فوق
مخلفات الحفر وحدد مكانه بدقة.
�	7أم�سك بحفنة من مخلفات الحفر ومررها فوق الملف.
�	8إذا لم تكون هناك �أي �إ�شارة� ،ضع الحفنة بحذر على كومة
جديدة ،وحدد مكان الهدف بدقة مرة �أخرى ،ثم كرر هذه
العملية م�ستخدما حفنة جديدة من التربة.
 9فور وقوع الهدف في يدك ،انقل ن�صف الركام �إلى اليد
الأخرى .افح�ص كال الحفنتين عبر الملف.
�	10إذا كان الهدف �صغيرا جدا بحيث ال يمكن ر�ؤيته� ،ألقي
مخلفات الحفر فوق الملف وحرك الأهداف المحتملة
ب�إ�صبعك .ي�صدر الهدف �إ�شارة فقط عند تحريكه.
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ن�صائح ال�ستخراج �أق�صى
قدر من الذهب
احتفظ بالملف قريبا من
الأر�ض قدر االمكان.
�أن�صت جيدا .هذا �أكثر �أهمية
من النظر.
هدئ من �سرعتك ,ال تتعجل،
وخذ وقتك.
تمتع بروح �إيجابية وتوقع
وجود كتلة معدنية في كل
عملية م�سح!
تذكر �أن تغطية جزء �صغير
من الأر�ضية ب�شكل تام
�سيكون �أكثر انتاجا من
البحث في منطقة كبيرة
ب�شكل ع�شوائي.

عليك باتباع هذه الن�صائح والأ�ساليب كمعاونة لك في
اال�ستفادة من كفاءة جهاز  ،GPX-4500لكي ت�ضمن �أن كل
جولة ك�شفية تمثل نجاحا.

تحديد �إ�شارات الهدف
• ت�صدر الأهداف المعدنية �إ�شارات �صوتية موحدة عند تمرير
الملف فوق العن�صر من �أي اتجاه .ي�صدر الهدف المعدني عامة
�إ�شارة ق�صيرة وحادة تكون متجان�سة في الغالب .غالبا ما
ي�صدر ال�ضجيج الأر�ضي �إ�شارة عري�ضة غير متجان�سة عند
الم�سح بالملف من اتجاهات مختلفة وغالبا ما يعطي �إ�شارة
من اتجاه واحد وال يعطي �إ�شارة عند الم�سح في االتجاه
المعاك�س.
•	�إذا لم تكن مت�أكدا ما �إذا كان ال�صوت �ضجيجا �أر�ضيا �أم �إ�شارة
هدف ينبغي �أن تتحقق دائما من الأمر .قم بحفر حفرة �سطحية
بعمق  30مم ( 1بو�صة) فوق الهدف المحتمل .ام�سح بالملف
فوق الحفرة في م�ستوى الأر�ضية الأ�صلي .ال تغم�س الملف في
الحفرة� .إذا انخف�ضت �شدة �صوت الإ�شارة �أو كان من ال�صعب
تحديدها فهذا يعني وجود �ضجيج �أر�ضي� .إذا ظلت الإ�شارة
كما هي �أو ارتفع �صوتها ،فهذا يعني وجود هدف معدني� .إذا
لم تكن مت�أكدا قم بتعميق الحفرة ثم كرر العملية مرة �أخرى.
• «ت�أثير الهالة» الذي يحيط بالعنا�صر المعدنية المدفونة تجعل
العن�صر يظهر �أكبر من حجمه الحقيقي بالن�سبة للكا�شف .يقل
ت�أثير هذه الهالة فور قلقلة الهدف عن مو�ضعه بالأر�ض (على
�سبيل المثال ،قد يكون الهدف ال�صغير المكت�شف على عمق
كبير �أكثر �صعوبة فى اكت�شافه عند قلقلته من الأر�ضية
واختالطه مع مخلفات الك�شف� .إذا �أعيد دفن الهدف مرة �أخرى،
ف�سوف يختفي «ت�أثير الهالة»).
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قطع الذهب الكبيرة
قطع الذهب الكبيرة المدفونة
على عمق تعطي ا�ستجابة
مغايرة تماما للقطع
ال�صغيرة ال�سطحية .غالبا
ما تكون الإ�شارة عري�ضة،
ويكون هناك تغير ب�سيط
في تتابع النغمة.

الإ�شارات الخاطئة
�إذا حدثت �إ�شارات خاطئة
عند الم�سح بالملف ،تحقق
�أنها الت�صدر من �أي �شيء
معدني تحمله ،مثل المعول
�أو البطارية �أو الحذاء.
حرك الملف قريبا ،ثم بعيدا
عن ج�سدك ،لكي تتحقق ما
�إذا كانت الإ�شارات ت�صدر
من هذه العنا�صر� .إذا كان
ذلك �صحيحا ،قم بزيادة
الم�سافة بين الملف وهذه
العنا�صر.
تجنب حمل العنا�صر
المعدنية في جيوب �سروالك
�أو تلك الموجودة بالقرب من
الملف.

•	ال تحاول التخل�ص مما يبدو �ضجيجا �أر�ضيا خافتا ومعزوال
عن طريق موازنة الكا�شف فوق الهدف ،فذلك قد ي�ؤدي �إلى
فقد اال�ستجابة ال�صادرة من الهدف المعدني المدفون على
عمق كبير .من الأف�ضل موازنة الأر�ضية حول الهدف ،دون
الم�سح فوقه ،ثم ال�ضبط على النمط الثابت  Fixedومحاولة
التحديد الدقيق.
• احفر لمتابعة كافة �إ�شارات الهدف ،حتى في المناطق التي تم
الك�شف فيها �سابقا .يمتلك جهاز  GPX-4500موازنة �أر�ضية
وعمق منقطعي النظير ،ولهذا من الممكن العثور على �أهداف
جديدة في المناطق التي تم م�سحها جيدا في ال�سابق حيث
عجزت الكا�شفات الأخرى عن مواكبة التغير الكبير في ن�سبة
المعادن و�/أو الأمالح.
• في بع�ض حقول الذهب قد ت�صدر بع�ض اال�ستجابات من
تركيزات مادة طوقية برتقالية/حمراء �أو طين .تذكر� ،سوف
يرتفع �صوت الهدف المعدني عند تحريك الملف ولو
ل�سنتيمترات قليلة بالقرب منه.
•	�إذا كنت تقوم بالك�شف في منطقة �شديدة التغير في ن�سبة
المعادن فقم بالك�شف على امتداد خطوط الأر�ضية فهذا �أف�ضل
من الك�شف خاللها بالتقاطع .فهذا �سي�ؤدي في الغالب �إلى
ا�ستقرار الت�أثير.
• في المناطق �شديدة الت�شبع بالمعادن قد يحتاج الم�شغل
للم�سح بالملف فوق الأر�ضية بم�سافة  20-10مم
( 1-1/2بو�صة) .ينبغي �أن ينتج عن ذلك ثباتا �أكثر في
الحد الفا�صل و�ضجيج �أر�ضي �أقل.
• قد ت�ؤدي التغيرات الكبيرة في ن�سبة المعادن لمنطقة ما �إلى
�صدور �إ�شارة من الكا�شف .غالبا ما تكون هذه الإ�شارة عري�ضة
جدا وتوجد فقط في اتجاه واحد.
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تم تزويد �سل�سلة  GPX-4500بملف من النوع  Double-D 11بو�صة.
يتيح هذا الملف توازن ممتاز بين العمق والح�سا�سية واالتزان.
عالوة على ذلك ،تتوفر العديد من الملفات الأخرى لتح�سين �أداء الكا�شف.
تعد هذه المجموعة من الملفات ال�صغيرة التي تعطي ح�سا�سية �أكبر
للأهداف ال�صغيرة �أخف و�أكثر قابلية للمناورة في المناطق الع�شبية
فيما توفر الملفات الأكبر عمقا �أكبر وتغطية �أو�سع للأر�ض.

الملف البي�ضاوي  5 × 10 Double-Dبو�صة

هذا هو الملف الذي ينبغي على جميع الم�ستك�شفين حمله حيث �أن
ا�ستخداماته ال نهائية .وهو ممتاز لال�ستخدام في الأر�ضية ال�صلبة
والمعدنية والمليئة بالنفايات ،حيث يتمتع هذا الملف ال�صغير
بح�سا�سية رائعة وعمق مده�ش .يتميز كذلك بالتحديد الدقيق للأهداف
العميقة التي تم اكت�شافها با�ستخدام ملف �أكبر ،ويتمتع بالثبات التام
في جميع �أنواع التربة.

الملف �شبه البي�ضاوي  12 × 15 Double-Dبو�صة

يتمتع هذا الملف بعمق �أكبر وتغطية �أو�سع للأر�ض مقارنة بالملف DD

 11بو�صة ،كما يوفر ثباتا في الت�شغيل في جميع �أنواع التربة .هذا
الملف ممتاز لال�ستخدام الأمثل في التربة �شديدة التغير في المعادن
وهو خيار �أخف و�أقدر على المناورة من الملف  DD 18بو�صة عند
البحث عن الكتل الكبيرة في الأر�ضية كثيفة المعادن� .إن ت�صميمه �شبه
البي�ضاوي يتيح ح�سا�سية مده�شة مقارنة بحجمه.

Double-D

)(»ÑfÉL ô¶æe

Double-D

…OÉMCG
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المف الم�ستدير  Double-D 18بو�صة

ملف جاد للم�ستك�شفين الجادين .ي�ستطيع الملف  Double-D 18بو�صة
اختراق المعادن الثقيلة بينما يعمل ب�سال�سة ،مما يتيح �سماع
ا�ستجابات الكتل المعدنية العتيقة المتعمقة في التربة.

الملف الأحادي الم�ستدير  8بو�صة

هو الملف الأكثر ح�سا�سية في المجموعة الرئي�سية ،يتيح الملف
الم�ستدير  8بو�صة �أف�ضل عمق بالن�سبة للكتل المعدنية الأقل من جرام
في �أنواع التربة الخفيفة �إلى المعتدلة في ن�سبة المعادن .ملف �شهير
لال�ستخدام مع الحفر القديمة ،وهو ملف ممتاز كذلك للك�شف في
المناطق ذات النباتات الكثيفة.

الملف الأحادي الم�ستدير  11بو�صة

�أخف و�أكثر ح�سا�سية و�أ�شد عمقا من �شقيقه من النوع ،Double-D
الملف الأحادي  11بو�صة ملف رائع لمواجهة كافة المواقف تقريبا.
وهو ثاني �أكثر الملفات الأحادية الرئي�سية ح�سا�سية ،ويعد واحدا من
�أثبت الملفات الأحادية المتاحة ويظل ثابتا في مختلف �أنواع التربة.

الملف الأحادي �شبه البي�ضاوي  12 × 15بو�صة

بالن�سبة للكتل المعدنية الكبيرة ،هذا هو الملف الذي يوفر عمقا �أف�ضل
من الملف الأحادي  11بو�صة والملف  Double-D 12×15بو�صة� .إنه
ح�سا�س جدا مقارنة بحجمه .هذا الملف ممتاز للبحث في المناطق
المفتوحة عن الرقع الجديدة ،وكذلك عند البحث عن القطع المعدنية
العميقة في المناطق �شديدة الع�شبية التي ال تتيح اال�ستخدام الفعال
للملف الأحادي  18بو�صة� .إنه ملف �شديد الثبات ويعمل ب�سال�سة في
جميع �أنواع التربة عدا القا�سية منها� .أ�صبح هذا الملف الخيار المف�ضل
للعديد من المنقبين.

الملف الأحادي الم�ستدير  18بو�صة

يتيح عمقا مده�شا وح�سا�سية جيدة في ن�سبة المعادن القليلة �إلى
متو�سطة .يعثر هذا الملف على الأهداف في المناطق التي تم العمل بها
بكثافة من قبل والتي ي�أ�س منها المنقبين الآخرين.
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ينبغي مراعاة خم�س قواعد رئي�سية عند تقرير �أي الملفات
�أف�ضل بالن�سبة لت�ضاري�س الأر�ض والهدف:

حجم الملف والعمق

ملحوظة :في بع�ض الأحيان يمكن
�أن تعمل الملفات Double D
والملفات الأحادية غير
الم�صنعة ب�شركة ماينالب
 Minelabمع جهاز .GPX-4500
وبرغم هذا ،ف�إن هناك بع�ض
القيود التي قد ال ت�سمح بعمل
بع�ض الوظائف كما ينبغي .في
بع�ض الحاالت ،يمكن �أن ي�ؤدي
ا�ستخدام ملفات غير م�صممة
لجهاز � GPX-4500إلى عدم
اتزان و�ضجيج الكا�شف.

ي�ستطيع الملف الكبير العثور ب�شكل نموذجي على الأهداف
المدفونة بعمق في الأر�ض ولكنه يكون �أقل ح�سا�سية للأهداف
ال�صغيرة .الملف ال�صغير �أكثر ح�سا�سية للأهداف ال�صغيرة� ،إال
�أنه ال ي�ستطيع التغلغل �إلى الأعماق كالملف الكبير.

المعادن الأر�ضية

يقدم الملف الأحادي �أداء �أف�ضل من الملف  Double-Dولكن
قد يكون �أ�صعب في الموازنة الأر�ضية وبالتالي ي�صدر �ضجيجا
�أكبر .الملف  Double-Dغالبا ما يكون �أكثر ثباتا في المناطق
كثيفة المعادن.

الأر�ضية والنباتات

الملف ال�صغير �أ�سهل في المناورة بين ال�شجيرات الكثيفة �أو في
الأر�ض الوعرة .كذلك ،ف�إن الملف ال�صغير �أخف وزنا من الملف
الكبير.

التمييز

في المناطق التي تتطلب التمييز ،من ال�ضروري ا�ستخدام الملف
 Double-Dلكي تعمل خا�صية ا�ستبعاد الحديد ].[Iron Reject
يف�ضل ا�ستخدام الملف الأ�صغر في المناطق المليئة بالنفايات.

نمط البحث

يوفر الملف  Double-Dنمط من الك�شف «ي�شبه الن�صل» من
مقدمة الملف �إلى م�ؤخرته ،مما يتيح تغطية ممتازة للأر�ضية.
�أما الملف الأحادي فلديه حقل ا�ستك�شاف ي�شبه المخروط ،مما
يتطلب �إجراء تداخل بين حركات الم�سح للت�أكد من تغطية
الأر�ض ب�شكل كامل.
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الكتل
المعدنية
ال�صغيرة
وال�سطحية

الكتل
المعدنية
الكبيرة
والعميقة

غني
بالمعادن

فقير
بالمعادن

�أر�ض
مفتوحة

�شجيرات
كثيفة

تمييز
الحديد.

الملف البي�ضاوي
 Double-Dبو�صة
 5 × 10بو�صة

الملف ن�صف

البي�ضاوي Double-D
 12 × 15بو�صة

الملف الدائري

Double-D

 18بو�صة

الملف الأحادي
الدائري  8بو�صة

الملف الأحادي
الدائري  11بو�صة

الملف الأحادي
�شبه البي�ضاوي
 12 × 15بو�صة

الملف الأحادي
الدائري  18بو�صة

– المناطق المظللة ت�شير �إلى اال�ستخدامات المف�ضلة لكل ملف.
–ربما يعمل مع نمط المواقيت المح�سن � Enhanceأو الح�سا�سية

ال�سل�سة .Sensitive Smooth

 94تحري االختالالت و�إ�صالحها

• تحقق �أن الكا�شف م�شغل (البطارية ،كابل الطاقة،
ال يوجد �صوت
التو�صيالت و�شا�شة العر�ض )LCD
•	�أدر مفتاح الحد الفا�صل كليا في اتجاه حركة عقارب
ال�ساعة
•	�أدر مفتاح حد �شدة ال�صوت ]� [Volume Limitإلى الحد
الأق�صى ()20
• تحقق من تو�صيل �سماعات الر�أ�س
• حاول ا�ستخدام �سماعات ر�أ�س �أو بطارية �أخرى
يوجد حد فا�صل ولكن ال توجد • حاول اختبار ملفات مختلفة لهدف معلوم

�إ�شارة هدف
�ضجيج ع�شوائي

•	�أعد الموازنة الأر�ضية
•	�أعد الموالفة با�ستخدام مفتاح الموالفة الأوتوماتيكية
• ا�ضبط مفتاح الملف/الح�سا�سية ] [Coil/Rxعلى
الإلغاء ][Cancel
• قم بخف�ض درجة الح�سا�سية
• تحرك بعيدا عن الكا�شفات الأخرى التي تعمل بالجوار
• ابتعد عن تجمعات العوا�صف الرعدية
• تحقق من وجود كهرباء بمقب�س الكماليات با�ستخدام
البطارية ال ُت�شحن
�شاحن ال�سيارة
• افح�ص فيوز قاب�س ال�شاحن  12ڤلط (� 5 -M205أمبير)
• تحقق من حاالت لمبة  LEDللبطارية (�صفحة )20
• ا�ستخدم مهايئ �شاحن �آخر
البطارية ال تحتفظ بال�شحن
• ا�ستبدل البطارية
ظهور ر�سالة �سحب التيار المفرط •	�أطفئ الكا�شف ،انتظر لب�ضع ثوان قبل ت�شغيله مرة �أخرى

للملف

][Coil Overcurrent
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م�سرد الم�صطلحات

�صندوق التحكم

ي�شتمل على الوحدات الإلكترونية للكا�شف .يولد
�صندوق التحكم �إ�شارات الإر�سال ) (Txالتي يقوم
الملف ب�إر�سالها ويقوم كذلك بمعالجة الإ�شارات
الواردة ) (Rxالتي يقوم الملف با�ستقبالها .جميع
الوظائف مدمجة في لوحات التحكم الأمامية
والخلفية ل�صندوق التحكم.

التمييز

هي قدرة الكا�شف على تمييز ما �إذا كان الهدف
المكت�شف عبارة عن معدن حديدي (حديد �أو
فوالذ) �أم من معدن غير حديدي (غير
مغناطي�سي).

الملفات

Double-D

عبارة عن اثنين من لفات ال�سلك المتداخلة
على هيئة حرف  Dمزدوج (�أحدها معكو�س).
خ�صائ�ص الملف  Double-Dهي الثبات
(بالذات في الأر�ضية الغنية بالمعادن) والعمق
الجيد والح�سا�سية ،وكذلك نمط بحث فائق
التغطية.

المجال الكهرومغناطي�سي

يعرف عادة «بالإ�شارة ال�صادرة من الملف».
يتولد المجال الكهرومغناطي�سي بداخل اللفات
ال�سلكية لملف البحث ويتم نب�ض �أو �إر�سال هذا
المجال �إلى الأر�ض .ي�شتت وجود الهدف المعدني
خطوط هذا المجال ويتم ا�ست�شعار هذا الت�شتت
بوا�سطة نظام اال�ستقبال في الكا�شف وي�شار
بذلك للم�شغل عن طريق �صوت «بيب» م�سموع.

الإ�شارات الخاطئة

هي �إ�شارات �شبيهه ب�إ�شارات الهدف ولكنها
ناتجة من عوامل �أخرى .الأ�سباب التقليدية
للإ�شارات الخاطئة هي التوازن الأر�ضي غير
ال�سليم وال�صخور ال�ساخنة و اال�شارات الناتجة
عن ا�صطدام الملف بالعوائق� ،إلخ .و�سوف يتعلم
الم�شغل بالخبرة طرق تقليل الإ�شارات الخاطئة
�إلى الحد الأدنى و�سماع االختالفات الدقيقة
بين �إ�شارات الهدف والإ�شارات الخاطئة.

المعادن الحديدية

هي المعادن المكونة من �أو المحتوية على الحديد.
تنجذب القطع الحديدية للمغناطي�س وهي
مكونة جزئيا �أو كليا من الحديد �أو الفوالذ.

الموازنة الأر�ضية

][Ground Balance

هي قدرة كا�شف المعادن على معادلة ت�أثيرات
المعادن الأر�ضية .ي�شتمل جهاز GPX-4500
على «موازنة �أر�ضية �أوتوماتيكية» .عند ا�ستخدام
الموازنة الأر�ضية في نمط التتبع ][Tracking
ف�إنها ت�ستمر في معادلة التغييرات في المعادن
الأر�ضية.

ت�أثير الهالة

بعد بقاء العن�صر المعدني دون قلقلة لفترة
طويلة من الزمن ،يحدث انت�شار حول العن�صر.
وهذا ي�ؤدي �إلى ظهور العن�صر بحجم �أكبر
للكا�شف.
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(ا�ستكمال)
ال�صخرة ال�ساخنة

هي ال�صخرة المنفردة التي تحتوى على درجة
عالية من المعادن بالمقارنة بالأر�ض المحيطة
بها .وب�سب هذا االختالف ف�إن الكا�شف ال
يمتلك الفر�صة على موازنة الأر�ضية بالن�سبة
لل�صخرة ال�ساخنة المنفردة ويعطي بالتالي
�إ�شارة خاطئة� .سوف تختفي الإ�شارة ب�سرعة
عند زيادة ارتفاع الملف �أعلى ال�صخرة
ال�ساخنة.

الت�شوي�ش

الكهرباء �أو الموجات الال�سلكية التي يتم
اكت�شافها في المنطقة يمكن �أن ت�ؤدي �إلى عدم
االتزان �أو �صوت طقطقة للحد الفا�صل .يحدث
الت�شوي�ش غالبا ب�سبب خطوط الكهرباء �أو
الكابالت الأر�ضية �أو الرادار �أو الكا�شفات
الأخرى �أو ظروف الطق�س مثل العوا�صف
الرعدية.

المعادن الأر�ضية

تحتوي معظم الأرا�ضي على بع�ض المعادن
التي قد تت�سبب في التقاط �إ�شاراة �أر�ضية
خاطئة .الأر�ضية الغنية بالمعادن تتطلب
معالجة مختلفة من الكا�شف عن التي تتطلبها
الأر�ضية طبيعية �أو خفيفة المعادن .الأر�ضية
المحتوية على تركيز مرتفع من الأمالح
الخ�شنة تتطلب معالجة مختلفة تماما.

الملفات الأحادية

الملفات الأحادية هي نوع الملف الذي تلتف
فيه عدة خطوط من الأ�سالك في لفة واحدة حول
محيط الملف .مجال البحث للملفات الأحادية
يميل �إلى ال�شكل المخروطي .تتيح هذه الملفات
عمقا �أكبر في الأر�ضية المعدنية الخفيفة �إلى
معتدلة مقارنة بالملف  Double-Dالم�ساوي
في الحجم.

المعادن غير الحديدية

هي المعادن التي ال تحتوي على م�ستوى يذكر
من الحديد .المعادن غير المغناطي�سية مثل
الحديد والف�ضة والنحا�س والنحا�س الأ�صفر
والر�صا�ص والألومنيوم.

التحديد الدقيق

هي طريقة تمييز المكان الدقيق للهدف قبل
الحفر .ي�ستخدم التحديد الدقيق ت�صميم لفات
ملف البحث لتحديد المكان الدقيق للهدف
المكت�شف.

الح�سا�سية )( (Rxاال�ستقبال)

ت�شير �إلى اال�ستجابة �أو المجال
الكهرومغناطي�سي الذي يتم ا�ستقباله بوا�سطة
الملف وت�ستخدمه دوائر �صندوق التحكم
الكت�شاف القطع المعدنية بالأر�ض.
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المعادن الملحية

ي�سبب المحتوى الملحي للأر�ض ا�ستجابة
�سالبة ) (−بدال من ا�ستجابة موجبة ) (+للتربة
الحمراء.
الت�شبع الأر�ضي الكبير بالأمالح ي�ؤثر بطريقة
مختلفة على الكا�شف بخالف �أنواع المعادن
الأخرى .وبالتالي ،فينبغي �أن ي�ستخدم الكا�شف
تقنية مختلفة للفلترة للتغلب على هذا الت�أثير.

ملف البحث

ملف البحث هو القر�ص الم�ستدير الم�ستخدم في
م�سح �سطح الأر�ض �أثناء الك�شف .وهو ير�سل
موجات كهرومغناطي�سية �إلى الأر�ض وي�ستقبل
اال�ستجابة.

عينة البحث

عينة البحث هي المنطقة من الأر�ض �أ�سفل الملف
والتي يتم م�سحها .اعتمادا على نوع الملف
(� Double-Dأو �أحادي) وو�ضع �ضبط مفتاح
الملف/الح�سا�سية  Rxالم�ستخدم (/Double-D
�أحادي �/Monoloopإلغاء � )Cancelسوف
تغطي الملفات المختلفة الأر�ضية ب�شكل
مختلف لكل عملية م�سح.

الحد الفا�صل

يعرف الم�ستوى ال�صوتي الم�سموع با�ستمرار
الذي ي�صدره الكا�شف بالحد الفا�صل .يمكن
�ضبط الحد الفا�صل على �أي و�ضع بين �صامت
وعالي ال�صوت ،لكن ُين�صح با�ستخدام م�ستوى
�سل�س وم�سموع.

�إ�شارة الهدف

هي عبارة عن تغير في النغمة (التتابع) و�شدة
�صوت الحد الفا�صل عند اكت�شاف هدف وعدم
ا�ستبعاده (تجاهله).

التتبع

][Tracking

هو وظيفة الموازنة الأر�ضية الأتوماتيكية حيث
يقوم الكا�شف بعمل تعديالت م�ستمرة للموازنة
الأر�ضية لمعادلة التغييرات في ن�سبة المعادن
الأر�ضية.

�إ�شارات )( (Txالإر�سال)

ت�شير �إلى �إ�شارات الإر�سال �أو النب�ضات
الكهرومغناطي�سية ،التي ير�سلها الملف �إلى
الأر�ض.
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جهاز  GPX-4500هو جهاز تقني عالي الكفاءة.
اعتن بكا�شفك على النحو الآتي:
�صندوق التحكم مقاوم للماء ولكن لي�س �صامد
للماء .احتفظ بجميع الو�صالت الكهربائية
نظيفة وجافة.
يمكن ا�ستخدام الكا�شف في الأمطار الخفيفة
ولكن احذر غم�سه في الماء.
ينبغي �أال يتعر�ض �صندوق التحكم �أو الملف
للبنزين �أو �أي من ال�سوائل النفطية الأخرى.
قم ب�إزالة االت�ساخات الرطبة والأتربة عن
�صندوق التحكم با�ستخدام فر�شاة طالء جافة.
نظف عمود الكا�شف والملف بقطعة قما�ش
رطبة ومنظف �صابوني خفيف .ال ت�ستخدم
المذيبات.
�سوف يت�آكل مبيت الملف �إذا حككته بالأر�ض
�أثناء البحث .ا�ستخدام قر�ص حماية بديل �سوف
ي�ساعد على حمايته .قم با�ستمرار با�ستبدال
وردات الملف وقر�ص الحماية لإطالة عمر
الكا�شف.

لتجنب دخول االت�ساخات بين الملف وقر�ص
الحماية ،يمكن ا�ستخدام ال�شريط الحريري
الال�صق (® Leukosilkمثال) المتاح بال�صيدليات.
ا�ستخدام الأ�شرطة الال�صقة الكربونية الأخرى
 كال�شريط العازل  -قد ي�سبب فقد بع�ضالح�سا�سية.
ال تعر�ض الكا�شف لدرجات حرارة مرتفعة �أو
تعر�ضه لل�شم�س لفترات �أطول من المطلوب.
�سوف ي�ساعد الظل على حمايته .ال تترك الكا�شف
في عربة مغلقة وخا�صة في ال�شم�س.
ال تفتح �صندوق التحكم حتى ال يبطل ال�ضمان.
لعمل الإ�صالحات ،ينبغي �إر�سال كل من
�صندوق التحكم والبطارية والملف �إلى �شركة
ماينالب � Minelabأو مركز �إ�صالح معتمد من
ماينالب .Minelab

الموا�صفات الفنية

الكا�شف

الإر�سال
التقنية

الملف (القيا�سي)
خرج ال�صوت
�شا�شة العر�ض LCD

الطول
الوزن مت�ضمنا الملف  11بو�صة,
(با�ستثناء البطارية والملحقات)
نطاق درجة حرارة الت�شغيل
نطاق درجة حرارة التخزين

البطارية

النوع
خرج الجهد الكهربائي
ال�سعة
الدخل (ال�شحن)
الوزن
نطاق درجة حرارة الت�شغيل
نطاق درجة حرارة التخزين
نطاق درجات حرارة �شحن البطارية:

حث نب�ضي مزدوج الم�ستوى
اال�ست�شعار متعدد الدورات ) (MPSوالڤلطية المزدوجة
) (DVTومواءمة المواقيت الإلكترونية الذكية )(SETA
المف الدائري  Double-D 11بو�صة
مقب�س �سماعات ر�أ�س  6.35مم ( 1/4بو�صة)/مقب�س
�سماعات خارجية �سماعات الر�أ�س موردة مع الكا�شف
 128x64بيك�سل
انعكا�سية� ،ضوء خلفية �أبي�ض
مطول 1300 :مم ( 51.2بو�صة)
غير مطول 1100 :مم ( 43.3بو�صة)
 2.4كجم ( 5.3رطل)
من °0م �إلى °45م (°32ف �إلى °113ف)
°20م �إلى °+م (°4-ف �إلى °149+ف)�أيونات ليثيوم
 7.4ڤلط جهد م�ستمر 8.4 ،ڤلط جهد م�ستمر عند
ال�شحن الكامل.
الحد الأق�صى لتيار التفريغ � 1أمبير
� 9.2أمبير�ساعة
 24-12ڤلط جهد م�ستمر � 3-2 /أمبير
 780جم ( 1.72رطل)
°0م �إلى °45م (°32ف �إلى °113ف)
°5م �إلى °65م كحد �أق�صى ،ويف�ضل°5 :م �إلى °25م.(°23ف �إلى °149ف كحد �أق�صى ،ويف�ضل°4 :ف �إلى
°77ف)
°0م �إلى °45م (°32ف �إلى °113ف)
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 100تف�ضيالت الم�ستخدم
القائمة الرئي�سية ]:[Main Menu
�ضوء الخلفية ][Backlight
حد �شدة ال�صوت ][Volume Limit
نمط الموازنة الأر�ضية ][GB Type
النمط الخا�ص ][Special

النطاق:
مطف�أ8–1 ,
20–1
نمط عام ][General
نمط خا�ص ][Specific
نمط �إيقاف الموازنة
الأر�ضية ] [GB Off
ملح خ�شن ][Salt-Coarse
ح�سا�سية زائدة
][Sense Extra

ح�سا�سية �سل�سلة

الموالفة اليدوية ][Manual Tune

ا�سم النمط:
الحركة ][Motion

ح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain
نمط ال�صوت ][Audio Type

النغمة ال�صوتية ][Audio Tone

المثبت ][Stabilizer
الإ�شارة ٍ][Signal

�شدة �صوت الهدف ][Target Volume

اال�ستجابة ][Response
التتبع ][Tracking

ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject

][Sens Smooth
حاد ][Sharp

�صفر–255

بطيء جدا ][Very Slow
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast

15–1
هادئ ][Quiet
َ
عادي ][Normal
عميق ][Deep
م�ضخم ][Boost
100–1
20–1
20–1
20–1
عادي ][Normal
معكو�س ][Inverted
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast
مطف�أ ] ( [Offجميع
المعادن ])[All Metal
10–1

تف�ضيالت الم�ستخدم:
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القائمة الرئي�سية ]:[Main Menu
�ضوء الخلفية ][Backlight
حد �شدة ال�صوت ][Volume Limit
نمط الموازنة الأر�ضية ][GB Type
النمط الخا�ص ][Special

النطاق:
مطف�أ8–1 ,
20–1
نمط عام ][General
نمط خا�ص ][Specific
نمط �إيقاف الموازنة
الأر�ضية ] [GB Off
ملح خ�شن ][Salt-Coarse
ح�سا�سية زائدة
][Sense Extra

ح�سا�سية �سل�سلة

الموالفة اليدوية ][Manual Tune

ا�سم النمط:
الحركة ][Motion

ح�سا�سية اال�ستقبال ][Rx Gain
نمط ال�صوت ][Audio Type

النغمة ال�صوتية ][Audio Tone

المثبت ][Stabilizer
الإ�شارة ٍ][Signal

�شدة �صوت الهدف ][Target Volume

اال�ستجابة ][Response
التتبع ][Tracking

ا�ستبعاد الحديد ][Iron Reject

][Sens Smooth
حاد ][Sharp

�صفر–255

بطيء جدا ][Very Slow
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast

15–1
هادئ ][Quiet
َ
عادي ][Normal
عميق ][Deep
م�ضخم ][Boost
100–1
20–1
20–1
20–1
عادي ][Normal
معكو�س ][Inverted
بطيء ][Slow
متو�سط ][Medium
�سريع ][Fast
مطف�أ ] ( [Offجميع
المعادن ])[All Metal
10–1

تف�ضيالت الم�ستخدم:
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ال�ضمان

يتمتع �صندوق التحكم للكا�شف  GPX-4500ب�ضمان عامين
�شامال الأجزاء والعمالة.
تتمتع مجموعة )/(GPالملفات الرئي�سية ب�ضمان لمدة عام �ضد
عيوب ال�صناعة.
ابتداء من تاريخ ال�شراء .للتفا�صيل الخا�صة
ي�سرى ال�ضمان
ً
ارجع �إلى بطاقة �ضمان المنتج.
ال ي�شمل �ضمان �شركة ماينالب  Minelabالتلفيات الناتجة عن
الحوادث �أو �سوء اال�ستخدام �أو الإهمال �أو التعديالت �أو الخدمة
غير المعتمدة.
هذا ال�ضمان غير قابل للتحويل .ينبغي �إعادة بطاقة الت�سجيل
المرفقة �إلى �شركة ماينالب Minelab Electronics Pty
المحدودة �أو الموزع المحلي المعتمد ل�شركة ماينالب
 Minelab Electronics Ptyخالل  14يوما من التاريخ
الأ�صلي لل�شراء.
�إذا �أردت �إعادة الكا�شف �إلى ماينالب  Minelabلل�صيانة ،يرجى
ملء ا�ستمارة ماينالب  Minelabللخدمة والإ�صالح .يرجى
ذكر اال�سم والعنوان ورقم الهاتف بالإ�ضافة �إلى تاريخ ال�شراء
والرقم الم�سل�سل عند �إر�سال �أجزاء الكا�شف للإ�صالح .رجاء
تزويدنا ب�أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخلل لم�ساعدة
مهند�سي الخدمة في �إ�صالح الم�شكلة ب�سرعة وكفاءة� .أر�سل
اال�ستمارة مع الكا�شف/الأجزاء بداخل غالف كرتوني لحمايتها.
ال تفتح �صندوق التحكم حتى ال يبطل ال�ضمان.

م�صاريف �شحن الكا�شف هي م�س�ؤولية المالك وعليه �أن يدفعها
�إلى �شركة ماينالب .Minelab
�إذا كان الكا�شف مازال تحت ال�ضمان ف�سوف يتم تو�صيله
مجانا بعد �إ�صالحه.
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ا�ستمارة الخدمة والإ�صالح
تاريخ اليوم
الكا�شف/الطراز
الرقم الم�سل�سل
ا�ستمارة ال�شراء
تاريخ ال�شراء
الأجزاء الموردة
ا�سم المالك
العنوان
رقم الهاتف (

)

اليوم        منزل

جوال
فاك�س ( )
بريد �إلكتروني

و�صف الخلل

يرجى تو�ضيح كيفية محاكاة الم�شكلة لكي يتم �إ�صالح الكا�شف.

الق�ص �أو الت�صوير

رائدة تكنولوجيا ا�ست�شعار المعادن على م�ستوى العالم
منذ ن�ش�أتها عام  ،1985تخ�ص�صت �شركة ماينالب  Minelabفي التقنيات الإلكترونية
المتقدمة .ومن فورها تولدت عبقرية تناف�سية من رحم الكفاءة العالية والمثابرة البحثية
الإبداعية وروح فريق الأبحاث والتطوير ،الم�ستوحاة من عبقرية ال�سيد برو�س كاندي.

©

	�شركة  Minelab Electronics Ptyالمحدودة

	يحتوى هذا الكتيب على معلومات الملكية
المحمية بموجب قانون حماية حقوق الطبع
والن�شر .با�ستثناء اال�ستخدام الم�سموح به طبقا
لقانون حقوق الطبع والن�شر العام  ،1986ف�إنه
ال يجوز �إعادة طبع �أي جزء من هذا الكتيب ب�أية
و�سيلة دون �إذن كتابي من �شركة ماينالب
 Minelab Electronics Ptyالمحدودة118 ،
جادة هايوارد ،تورن�سفيال� ،SA 5031 ،أ�ستراليا.

�إن التزامنا باالبتكار وانحيازنا للإبداع �أتاح الت�سويق الناجح لكا�شفات العمالت والمعادن
النفي�سة متعددة المزايا التي ي�ستمتع بها الهواة حول العالم بالإ�ضافة �إلى كا�شفات الذهب
عالية الجودة التي ي�ستخدمها المحترفين والهواة على حد �سواء .ت�شمل تقنيات ماينالب
 Minelabالمتقدمة �أي�ضا تجهيزات الك�شف عن الألغام المخ�ص�صة للم�شروعات الع�سكرية
	تحذير .يحتوى هذا الكتيب على حقوق �شركة
 Minelab Electronics Ptyالمحدودة،
والإن�سانية للك�شف عن و�إزالة الألغام حول العالم.
وفى الوقت الحالي ،تقوم ماينالب  Minelabبالت�صنيع والتوزيع وخدمة العمالء في
�أ�ستراليا ،و�أوروبا والواليات المتحدة ،وتحمل �شهادة الجودة �أيزو � .9001إن �شهادة الجودة
�أيزو  9001هي �شهادة قيا�سية ل�ضمان الجودة على م�ستوى العالم ت�ضمن تمتع منتجاتنا
ب�أعلى م�ستويات الجودة من اجل عمالئنا.

والبيانات الفنية �أو بيانات الحقوق المحدودة
�أو كليهما .ت�سري براءات االختراع والعالمات
التجارية.

براءات االختراع بالواليات المتحدة �أرقام:
 ،5506506و  ،5576624و ،6636044
و ، 6653838و  ،6686742و .7652477
	براءات االختراع ب�أ�ستراليا �أرقام:
 ،2001079376و ،2001079439
و  ،2001079440و .2004290091

نعمل من �أجل م�ستقبل �أكثر نظافة
وبيئة �أكثر خ�ضرة

للعمالء داخل االتحاد الأوروبي :ال تتخل�ص من
هذا الجهاز �ضمن النفايات المنزلية العادية.
ي�شير رمز الحاوية المدولبة الم�شطوب على هذا
الجهاز �إلى �أنه ال يجوز التخل�ص من هذه الوحدة
�ضمن النفايات المنزلية العادية ،ولكن ينبغي
تدويرها بالتوافق مع القوانين الحكومية المحلية
واالعتبارات البيئية.
ُيرجى التخل�ص من هذا الجهاز من خالل خدمة
تدوير �أو مركز تدوير� ،أو عن طريق �إعادة الوحدة
�إلى وكيل �شركة ماينالب  Minelabالأقرب لكم
بما يتنا�سب مع وحدتك .وبذلك ن�ضمن التخل�ص
من الجهاز بطريقة �صديقة للبيئة.
التخل�ص من الأجهزة الإلكترونية الم�ستهلكة في
�أر�ض مليئة بالنفايات ربما يترك �أثرا �سلبيا
طويل المدى نتيجة ت�سرب المواد الملوثة وال�سامة
الموجودة في بع�ض الأجهزة الإلكترونية.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15
من لوائح هيئة االت�صاالت
الفيدرالية FCC

تخ�ضع عملية الت�شغيل لل�شرطين الآتيين� )1( :أال
ي�صدر عن هذا الجهاز �أي ت�شوي�ش �ضار ،و ()2
يجب �أن يقبل هذا الجهاز �أي ت�شوي�ش ي�ستقبله،
بما في ذلك الت�شوي�ش الذي ي�ؤدي لعمليات غير
مرغوبة.

تو�ضيح:

ملحوظة:

نظرا لتوفر العديد من الخيارات لهذا الكا�شف ،قد
تختلف التجهيزات ح�سب الطراز �أو الأجزاء التي
قمت بطلبها مع كا�شف المعادن الخا�ص بك .قد
تختلف كذلك بع�ض ال�شروحات �أو الر�سوم
التو�ضيحية (في هذا الدليل) عن الطراز الذي قمت
ب�شرا�ؤه .عالوة على ذلك ،تحتفظ �شركة ماينالب
 Minelabبحقها في مواكبة التقدم التقني الم�ستمر
ب�إدخال تعديالت على الت�صميم �أوالتجهيزات �أو
الموا�صفات الفنية في �أي وقت.

�إن كا�شف المعادن ماينالب  Minelabالم�شروح
في دليل الت�شغيل تم ت�صميمه وت�صنيعه ككا�شف
معادن عالي الكفاءة للهواة وين�صح با�ستخدامه
لك�شف العمالت ،والمعادن الثمينة والك�شف عن
المعادن عامة في بيئات غير خطرة .لم يتم
ت�صميم كا�شف المعادن هذا بغر�ض الك�شف عن
الألغام �أو ك�أداه للك�شف عن الذخيرة الحية.

رقم القطعة4901 - 0116-1 :
املراجعة3 :

تهتم �شركة ماينالب  Minelabدائما بمعرفة �آرائكم .و�إذا كانت لديكم
�أي ا�ستف�سارات �أو تعليقات على جهاز � GPX-4500أو �أيا من منتجات
ماينالب  Minelabالأخرى ،فال تترددوا في االت�صال بنا عبر وكيل
ماينالب  Minelabالمحلي المعتمد� ،أو مرا�سلتنا على:

�شركة  Minelab Electronics Ptyالمحدودة
هاتف+61 (0)8 8238 0888 :
بريد �إلكترونيminelab@minelab.com.au :

�شركة  Minelab Internationalالمحدودة
هاتف+353 (0)21 423 2352 :
بريد �إلكترونيminelab@minelab.ie :

م�ؤ�س�سة

Minelab Americas Inc

هاتف+1 630 401 8150 :
بريد �إلكترونيinfo@minelabamericas.com :

لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وطرق الك�شف عن
المعادنُ ،يرجى الرجوع �إلى موقع:

www.minelab.com

