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 مقدمة
، لم يكن لدى الناس سوى قضبان المعادن البسيطة للعثور على االجهزة االلكترونيةاختراع  قبل

مكامن الذهب والفضة. بل إن هذه القضبان لم تكن شديد الجدوى، في العصور األولى لألسبان 
في أمريكا، كانوا قد اعتادوا العصور على الفلزات الثمينة. هذه األيام، مع تطور اإللكترونيات، 

الثمينة والكنوز من مسافات بعيدة. تحديد أماكن المعادن الثمينة  يمكن للكواشف أن تجد المعادن
من مسافات بعيدة لن يكون صعبًا باستخدام كاشف مصنوع من دوائر إلكترونية شديدة التطور 

الذهب ، للبحث عن  بعيد المدى  G-02BR لقد طور جهاز الكشف  .وذات تكنولوجيا عالية

استخدام أحدث معالج أمريكي دقيق والعديد من الدوائر . في دوائره اإللكترونية، تم الفضةو
للذهب ، المدمجة األخرى، الترانزستور، إلخ. بهذه الطريقة من الممكن إنشاء ترددات مناسبة 

 .  والفضة 
 
 

 الجيد! التنقيب 
إن عملية البحث في المناطق الواسعة تحتاج الى اجهزة توفر لك الوقت والجهد معا فتلك 

 المناطق انت بحاجة لمسحها بوصة بوصة. 
سوف تكون قادرا على مسح مناطق واسعة ، المدىبعيد   G-02BRمن خالل جهاز الكشف 

 نتيجة علمية دقيقة. وذلك من خالل وقت قصير جدا مما سيوفر عليك العناء الكبير وستصل الى 

 

 الذهب والمعادن كاشف   G-02BRأجزاء الكاشف 

 
 

 



 4 

 

 



 5 

 لقطات الشاشة
 
 

      

موديل الجهاز                                  تشغيل الشاشة                 
 

 

 

     

          اختيار اللغة                                  اختيار البرنامج      
 

 

 

    

          انتظار التشغيل                             برنامج التشغيل      
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 :  تعليمات التشغيل

يجب أن يتخلص المشغل من الهواتف الخلوية والساعات وأية أجهزة إلكترونية لديه عند  .1
 100متر ) 30استخدام الكاشف، ويجب على أن يبتعد في االستخدام مسافة أقل من 

 قدم( عن هذه األجهزة. وإال ستكون النتائج خاطئة.
في كل عملية بحث عن أهداف مدفونة، األشخاص اآلخرين حولنا يجب أال يكونوا في  .2

مواجهة المشغل. وإال المؤشر سيلتقط أشياء مثل الذهب، التي يرتديها الناس. األشياء 
 البعيدة وغير المدفونة لن يكون لها أي أثر.

 

 
اما بالنسبة للوظائف الثانوية لألزرار )زر السهم اليميني ، زر االدخال ، زر السهم لألسفل ( 
فاضغط مع االستمرار على الزر المطلوب ، بحيث ان الضغط على زر السهم اليميني للتحكم 

 بإضاءة الشاشة ، وزر االدخال لضبط الحساسية ، وزر السهم لألسفل لإللغاء .  
 

 التمارين
 ن على جهاز الكشف االلكتروني : تماري

. ان الجهاز يمكنه ان يتحرك بحرية لن تكون بحاجة لتشغيل الجهاز اثناء التدريب على الجهاز
درجة ، لعملية بحث مستقرة  يتوجب على الباحث تدريب يده بشكل  270حول المقبض بزاوية 

 وبدون تعب ومشقة .  جيد على التعامل مع مقبض الجهاز بحيث يتعامل معه بكل راحة تامة
 ، لذلك يجب القيام بتمارين كافية عليه .  اثناء المشي يجب عدم اتجاه الهوائيات لليمين و اليسار

احمل الجهاز وافتح الهوائيات واجعله على مستوى الصدر كما هو مبين في الصورة. 

 
 

 قليال وذلك للحفاظ على التوازن اثناء البحث . لألسفليمكنك جعل الهوائيات 
، في حال إمالة يدك نحو يمكنك عمل بحث سهل وذلك من خالل التحكم بذراعك اثناء البحث 

 اليمين او اليسار سوف تفقد التوازن .  يمكنك اصالح ذلك على الفور واعادة ضبط التوازن 
ان الجهاز يكتشف  يات بحث مجدة وفعالة.بعد اكتساب الخبرة سوف تكون قادرا على القيام بعمل

بقوة كبيرة في المناطق التي تحتوي على دفائن قديمة من المناطق ذات الدفائن االحدث ، من 
المعروف ان االجسام الدفينة مع مرور الزمن يتكون حول نفسها حقل كهرومغناطيسي ساكن 

الجسام الدفينة توا ستالحظ عدم يجعل من السهولة الكبيرة على االجهزة اكتشافها ، على عكس ا
وجود ذلك الحقل الساكن . على سبيل التجربة اذا انتظرت بضعة ايام بعد دفن الذهب والفضة 

 . عندما تتمكن من استخدام الجهاز حينها يجب البدء بتشغيل الجهاز سوف تالحظ قوة الكشف
 الدفائن ..... علىالتجربة  وابدأوعندها خذ الجهاز للخارج 
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 تجربة 
اوال ال بد من اكتساب الخبرة من قبل على االهداف المعروفة، يمكنك الحصول على الخبرة من 

 خالل التمرين في المناطق المفتوحة مثل الحدائق والحقول ..... 
 

 تمارين على جهاز الكشف االلكتروني )استمرار( : 
  

 البطارية مع البطارية مشبك ربط. البراغي من كل فك طريق عن البطارية غطاء افتح .1
 ان. الغطاء إغالق بعناية، البطارية إدخال بعد. القطبين -+  من التحقق طريق عن

 . كامل بشكل مشحونة غير البطارية
 استخدام اول قبل ساعه 15 - 10 من البطارية شحن يجب ولذلك

 الن،  صحيح بشكل موصولة الهوائيات ان من متأكدا كن،  بحذر الهوائيات بتوصيل قم .2
 ذات االزرار على الضغط خالل من الهوائيات وافصل،  الهوائيات اغالق نظام هناك
 الهوائيات بتلف يتسبب قد ذلك غير االسود اللون

،  حديثا دفنت ألنها وذلك حولها شيء اي غير من اكثر او قطعه بدفن قم للتمرين .3
 تقوم وعندما.  عليها الماء من القليل بصب قم التربة مع الكهربائي التوصيل ألجراء

 الجاذبية قوة ازدياد تالحظ سوف ايام 3-2 بعد بالتجارب
 افتح الهوائيات .  .4
قم بتشغيل الجهاز وبعد ظهور العالمة التجارية ورقم طراز الجهاز ستظهر قائمة  .5

واضغط قبول ، وسوف  باألسهماختيار اللغة ، اختر اللغة التي تريدها من خالل التنقل 
 .. . ولن يكون هناك اي حاجة إلعادة االختيار في كل استخداميحفظ الجهاز في ذاكرته 

 اختر المعدن المطلوب من قائمة المعادن المطلوبة.  .6
يمكنك التحقق من البطارية وذلك من خالل مؤشر البطارية في الزاوية اليسرى في  .7

يجيا بتناقص الطاقة. نهايات كيبل البطارية االعلى بحيث ستجد ان المؤشر يتناقص تدر
 السالب والموجب يجب ان ال يتالمسا كل ال يحصل اي عطب الكتروني.

 
 تحديد موقع الهدف: 

 شغل الجهاز واضبطه على الطاقة الوسطى انتظر من 
 قصيرة.ولّمس الهوائيات لألرض لفترة  دقائق 2-3

 ظهرك شماال واتجه مباشرة نحو المنطقة المستهدفة  أدر
 امسح المنطقة من اليسار الى اليمين ومن اليمين الى اليسار

 كرر هذه العملية  ، كما ان الهوائيات تبقى تشير الى الهدف
 ان الجاذبية الكبيرة  ، عدة مرات وذلك لتأكيد وجود الهدف

 تعني وجود هدف كبير في منطقة كبيرة ، او هدف 
 صغير في منطقة صغيرة. 

 يجب تحديد الهدف من الجنوب وتحديد ثالث نقاط
 وذلك لتحديد مكان الهدف 

 
 
 
 
 
 
 

 الجنوب

 نقطة الهدف

بحث واقتراب اكثر 

بحث واقتراب  من الهدف

 اكثر من الهدف

 

بحث واقتراب اكثر 

 من الهدف

 

بحث 

واقتراب 

اكثر من 

 الهدف
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في هذا الوضع مع استخدام  البحث،فلنفرض ان الهوائيات تقاطعت فوق الهدف اثناء 
ضع اشارة وذلك برسم خط على االرض او بوضع عالمة او استخدام عالمات  الليزر،
  خطوة. 15-10تحرك يسارا او يمينا حوالي  واالحجار.الشجر  مثل:طبيعية 

  ثانية.الهوائيات يجب ان تتقاطع فوق الهدف مرة  اخرى،ثم اعد البحث مرة 
خطوة بنفس  15-10ايضا ضع خط وعالمة عند تقاطع النقاط مع الخطين وتحرك 

الهدف يجب ان يكون حوالي خطوط التقاطع  الهدف.االتجاه وضع خطا اخر يصل الى 
ل البحث بإمكانك تحديد اماكن الهدف من خال المنطقة،من هدف في  أكثركان هنالك  إذا

  الصغيرة.بهذه الطريقة سوف تجد االهداف في المناطق  االقرب.
 

 من مسافات بعيدةاالهداف 
عمليات البحث يجب ان  لألرض،لتقليل االخطاء الناتجة من الحقل الكهرومغناطيسي 

 الجنوب.تتم من الشمال الى 
تقاطعت الهوائيات  إذا واالحجار،حدد اتجاه الهدف في منطقة واسعة باستخدام االشجار 

حدد الخط الثاني والثالث عندما تتقاطع الهوائيات وذلك من خالل تغيير  الهدف،فوق 
اذهب الى قرب الهدف  جدا،ان الخطوط تقاطعن في نقطة بعيدة  فلنفرض المكان.

باستخدام كاشف الذهب  واضح.واستخدم الليزر لمساعدتك وحاول تحديد الهدف بشكل 
  االخطاء.من الهدف وتقليل  للتأكدالنظامي 

 
 
 

 
 
 
 

 جنوب

 منطقة الهدف

بحث واقتراب ا

 من الهدف أكثر

 

بحث واقتراب ا

 من الهدف أكثر

 

 

بحث واقتراب ا

 من الهدف أكثر

 

 

 أكثربحث واقتراب ا

 من الهدف
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 االهداف التي تحتوي على معادن
 تستخدم هذه الطريقة لتمييز االهداف عن االحجار والمناطق ذات التمعدن الكبير 

نقاط  4-3البحث من  بإعادةقم بتقريب الكاشف للهدف وقم كان الهدف المحدد بعيد  إذا
 مرتين.البحث من اليسار الى اليمين ومن اليمين الى اليسار  عمليةتتم  مختلفة،

وعندما يقوم الكاشف بالبحث من اليسار  واسعة،لم تكن نقطة هدف في منطقة كبيرة  إذا
وعندما يقوم الكاشف بالبحث  البحث.الى اليمين يكن قد ميز المنطقة اليسرى من منطقة 

 البحث.من اليمين الى اليسار يكن قد ميز المنطقة اليمنى من منطقة 
 ن وعندها يكن قد تم الشكل المحيط بالهدفاماك 4-3عندما يتم انهاء هذه العملية من 

 االهداف عالية التمعدن على جدا مستقرة ليست الهدف على اإلضافات هذه
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 االهداف الدفينة الكبيرة
 

 والخطوط كبيرة،لكنه كبير طاقة الجاذبية سوف تكون  هدف،كان الهدف ليس نقطة  إذا
مكان في كل ولن تغير ال االتجاه.المكتشفة بالبحث من اليسار الى اليمين سوف تكون بنفس 

بحث.عملية 

 جنوب

 شمال

ابحث من اليسار 

 الى اليمين

ابحث من اليسار 

 الى اليمين

 

ابحث من اليسار الى 

 اليمين
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 تفسيرات اخرى حول االستخدام
 ضبط الحساسية : 

 
 ويمكن المشغل، وحساسية البحث لمساحة وفقا. الذهب إلى مسبقا مبرمج هو بك الخاص كاشف

الحساسة تردد ضبط يتم أن . 
 بك، الخاص البحث مجال في. الذهب عن ضبط ذلك يتم كيف شرح دعونا المثال سبيل على
 العمالت( قيراط 18 المثال سبيل على قيراط، أي يكون أن يمكن) الذهب من كتلتين ادفن

جدا كبيرة اعماق على لدفنهم حاجة هناك ليست الخ والسالسل واألساور الذهبية . 
 دياداز او إنقاص يمكنك ثواني. لعدة ادخال واضغط الذهب برنامج واختر الجهاز بتشغيل قم

 تغير ضبط درجة كل اخر بمعنى االسهم ازرار خالل من زتهر 10 االكثر على البحث ترددات
زتهر 1 بمقدار التردد   
هرتز 5005 الى التردد سيزداد 5+ الى ضبطته إذا. هرتز 5000 هو الرئيسي الذهب تردد   

 التردد ولحفض 4990 الى التردد ينقص 10- الى التردد أنقصت إذا المثال سبيل على او
ادخال اضغط الجديد   

اليمين على الشاشة اعلى في الجديد التردد وسيظهر  
 

 يجب على الكاشف عمل ضبط جديد وحفظه عندما يرى استجابة قوية من المعدن الدفين

 ضبط الطاقة: 
 

قليل الطاقة ، يتوجب عليك ت عندما ال تريد جهازك الكشف الى مسافات كبيرة في مناطق ضيقة
يال يتناقص قللتقليص النطاق لكن في هذه الحالة ان العمق  ولذلك يجب عليك استخدام 

 ايضا

   
 ضبط الصوت: 

سكون  ان جهاز الكشف الخاص بك يحتوي على نظام تنبيه صوتي. عند الضغط على االزرار
.هناك صوت  

 
 مؤشر البطارية: 

. عاديةجهاز كشف الذهب يحتوي على بطارية قابلة للشحن وصندوق الستخدام البطاريات ال

المشحونة واستبدالها بالبطارية من نوعيمكنك العمل بعد نفاد البطارية    

اقص ويمكنك معرفة سعة البطارية من خالل شاشة الجهاز. فعندما تتناقص البطارية يتن  

ارية وسيطفئ وعندما تكون بحاجة لتبديل البطارية ستالحظ اختفاء مؤشر البطتدريجيا  المؤشر

   الجهاز على الفور

AAA 
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 تحديد الهدف باستخدام طريق " الدخول في الصندوق ".
 

 هذه الطريقة تساعد على تحديد موضع الهدف المدفون بشكل أكثر دقة.
 ( من المركزقدم 5سم ) 150يرسم المشغل مربعًا حول الهدف والذي تم العثور عليه من قبل على مسافة 

 
عندما تكون قدم المشغل في نفس اتجاه الهدف، يتحرك الهوائي الخارجي تجاه الهدف. الفحص من الجوانب األربعة 

 دقة.للموقع للهدف يصبح أكثر 
 

 
 
 

 تحديد إزاحة الهدف أثناء الحفر
النقاط الهدف التي تم تحديدها مع المؤشر. على سبيل المثال، في بعض المناطق اإلشكالية، قد تكون هناك أخطاء في 

بوصة(، يجب فحص موقع  24أقدام(. عند الحفر، عند كل نصف متر ) 10أمتار ) 3لنتخيل أننا وجدنا جسًما على عمق 
لحفر وقتًا الهدف بطريقة الصندوق، إذا كانت هناك إزاحة في الهدف، يجب توجيه الحفر في هذا االتجاه. وبذلك سيأخذ ا

 أقل وسيكون أكثر دقة.
في المناطق المشابهة، الفحص المزدوج لموقع الهدف بكاشف الملفات العادي سيوفر المزيد من عمليات الحفر التي ال 

 حاجة لها. 

 

 
 

 

 قدم ( 5سم )  150

 قدم ( 5سم )  150
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 الطقسآثار الظروف الجوية وحاالت 
في الظروف سيكون من المفيد دائًما حمل أشياء من الذهب والفضة لمراقبة حساسية الوحدة 

 الجوية السيئة.
التعرض للشمس قد يكون له أثر سيء على الكاشف مثله مثل األجهزة اإللكترونية األخرى في 

العالم كله. هذا الموقف المؤقت في الظروف الجوية يمكن أن تدوم لدقيقتين اثنين، أو ساعات أو 
ون من األفضل انتظار لحين أكثر. يمكن ارتداء القفازات في الطقس السيئ. في هذه المواقف، يك

ثانية مع هدف مدفون، يُظهر أن الهدف  30تحسن الظروف. التغير في تقاطع الهوائيات في 
 غير حقيقي. تقع هذه الحادثة في الغالب في المناطق التي توجد فيها صخور مشعة.

ا، دً لالستخدام المناسب، جودة الكاشف ليست هي المهمة فحسب، لكن كذلك االستخدام مهم ج
تخدام فعدم وجود مستخدم واع وعدم الصبر قد يؤدي إلى مشكالت عند استخدام الكاشف. لالس
افالمحترف، الممارسة يجب أن تكون على األقل ليومين، لحين التمكن من مهارات االكتش  

 

 

 الخصائص الفنية
 بوصة  3الشاشة: 

 LEDإضاءة الشاشة: 

 ARMالمعالج الدقيق: 
 ميجا هرتز 168أقصى تردد: 

 أزرار التحكم: باللمس
 زوج واحد خاصة،هوائيات جهاز االستقبال: سبيكة 

 ف 4.5 – ف 3.7فولت التشغيل: 
 AAAف، من نوع  1.5×4البطارية: 

 أمبير ساعة 2700ف،  3.7بطارية قابلة للشحن: 

)عند تمام الشحن، يخفت  LEDأمبير ساعة، مؤشر الشحن مع  2000ف،  5محول الشاحن: 

LED )بالكامل 

 USB أمبير مللي 5V، 1000 المخرج: ،V 12 المدخل: السيارة: شاحن

 مغطى باإلسفنجو الماء، ضد، ABS الجهاز:حقيبة 

 كغ  3.4 الوزن:
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 الرعاية الالحقة

من ذلك، ال يجب أن تنسى أن تم إنتاج الجهاز للظروف البيئية القاسية. على الرغم  .1
الكاشف الخاص بك هو جهاز إلكتروني حساس. قد ال تكون على وعي كامل باستخدام 

 كافة الميزات للكاشف لديك، لكن عليك استخدامه برعاية وعناية.
يجب أن تحمي الكاشف الخاص بك من شدة الحرارة أو البرودة. على سبيل المثال، ال  .2

س في أيام الصيف الحارة أو في خزان السيارة لفترة تتركه في الخارج تحت الشم
 طويلة. كذلك ال تتركه في الخارج في أيام الشتاء الباردة.

 ال تتركه تحت المطر وفي األماكن التي بها رطوبة عالية. .3
الكاشف الخاص بك يجب أن يظل نظيفًا في كافة األوقات. قم بتنظيف الكاشف بعد كل  .4

 شديدة االبتالل، إلخ، في هذا األمر.استخدام. ال تستخدم قماشة 
إذا كنت لن تستخدم الكاشف الخاص بك لمدة شهر أو أطول، قم باستخراج البطارية من  .5

 صندوق البطارية، وال تتركها في الجهاز.
 نقل الكاشف

 الكاشف الخاص بك هو جهاز إلكتروني ويجب االنتباه إلى ما يلي بشأن نقله:
 تحمل األجزاءبة الكاشف أو علبتها الخاصة عند النقل. ال ضع القطع القابلة للفك في عل .1

بشكل عشوائي في حقيبة أو صندوق، إلخ، حيث أن ذلك يمكن أن يؤذيها أو يؤدي إلى 
 كسرها. 

 احترس وال تطرق على أي جزء منها عند النقل وال تسقط الكاشف على األرض. .2
ال تتركه أبدًا في المطر،  للماء،المضاد  حتى عند وجود الكاشف في علبته أو صندوقه .3

 الثلج أو تحت الشمس.
 خاصة عند النقل، عن طريق عربة يد، يجب أال تترك تحت الشمس حتى في السيارة. .4
عند اإلرسال عن طريق شركة شحن إلخ، من األفضل لألطراف أن تكون في علبها  .5

  .األصلية، وإن لم يكن ممكنًا، يتم تغليفها بشكل جيد
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