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تحذيرات هامة
 تأكد من اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للسالمة قبل البدء باستخدام الجهاز . ننصح بقراءة دليل االستخدام كامالا قبل البدء بالعمل لتفادي االخطاء أثناء عملية البحث. ال تستخدم الجهاز اثناء هطول االمطار او في مناطق مليئة بالمياه. قم بتشغيل الجهاز بعد التأكد من تركيب جميع القطع الخاصة بالنظام المراد استخدامه. تأكد من شحن بطارية الجهاز لمدة  4ساعات قبل البدء بالعمل على الجهاز. عند ما يبدأ الجهاز بإصدار صوت صفارة ,قم بإغالق الجهاز وقم بإعادة شحن البطارية. عندما يقوم الجهاز باإلغالق التلقائي نظرا لنفاد شحن البطارية يجب عليك إعادة الشحن وال تقم بمحاولة تشغيلالجهاز قبل إعادة شحن البطارية.
 عندما يضيئ المؤشر االخضر على الجزء الخلفي للجهاز ,هذا يعني أن البطارية ممتلئة  ,واذا كان الضوء االحمرمضاءا ا فقط  ,هذا يدل على ان البطارية تحتاج للشحن.
 توخى الحذر من التيار الكهربائي العالي للحفاظ على عمر البطارية  ,وال تقم باستخدام اي شاحن آخر عدا الشاحنالمرفق مع الجهاز.
 تأكد من خلو المعادن و أجهزة االتصال ومصادر الكهرباء بالقرب من الجهاز لتجنب تعرض الجهاز للتشويش. الوحدة الرئيسية للجهاز تحت الضمان ضد جميع األعطال اإللكترونية لمدة سنتين ( ، )2أي أضرار ناجمة عنأخطاء في االستخدام (فتح الوحدة الرئيسية  ،الكسر  ،التعرض للمياه وغيرها) فهي التندرج تحت هذا الضمان.
 البطارية والشاحن واالملحقات المرفقة ال تندرج تحت الضمان. يجب اتباع اإلرشادات الواردة في دليل المستخدم بدقة لتقليل األخطاء واستخدام الجهاز بشكل صحيح . نتمنى لكم ح اظا موفقا ا في رحالتكم االستكشافية ...

لمحة عامة
عمالئنا األعزاء:
✓ "شكرا ً الختياركم جهاز " GOLDEN WAY
✓ نحن متحمسون لنقدم لكم جهازنا الجديد واألول من نوعه في العالم لكشف الذهب والمعادن الثمينة تحت
االرض جهاز .Golden way
✓ الجهاز االفضل لكشف الذهب والمعادن الثمينة متعدد االستخدام و ذو كفائة عالية في جميع ظروف
وتضاريس الطبيعة.
✓ يعمل جهاز  Golden wayبنظام ) (VLFاوتوماتيكي متطور ذو دقة عالية في تمييز المعادن ,يصل
لعمق  3امتار في باطن االرض ,النظام األسرع واألسهل للكشف عن الذهب الخام وعروق الذهب و
األرض.
ت المعدنية الذهبية والبرونزية والفضية تحت
ْ
العُمال ِ
✓ يتيح هذا الجهاز للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب أداة ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة وسهولة في
االستخدام.
✓ يتميز جهاز  Golden wayبنظام تشغيل اوتوماتيكي كامل اليتاثر بأنواع التربة  :الرطبة او الغنية
باألمالح المعدنية اوالصخور المعدنية.

تعريف أزرار الوحدة الرئيسية
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مؤشر البطارية :مؤشر نسبة شحن البطارية من  1الى  6مستويات.
زر تجاهل المعادن الحديدية :لتجاهل المعادن الحديدية أو الغير الثمينة.
زر ( )+موجب وسالب ( )-للتحكم بمستوى حساسية قرص البحث.
زر التشغيل . ON / OFF
مؤشر مستوى الحساسية من  1الى  6مستويات.
مؤشر ) :) FERROUSيضيئ باللون االحمر ليدل على وجود معادن غير ثمينة.
مؤشر ) :)IGNORE IRONيضيئ باللون االزرق ليدل على تجاهل المعادن
الحديدية.

مؤشر) :) NON-FERROUSيضيئ باللون األخضر ليدل على وجود معادن ثمينة.
8
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مؤشر الشحن :يضيء باللون األحمر عندما تحتاج البطارية إلى الشحن.
يتحول إلى اللون األخضر عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.
زر  ON / OFFلتشغيل وايقاف سماعة البلوتوث.
منفذ كابل سماعة الرأس.
مؤشر البلوتوث :يضيئ عندما يكون البلوتوث نش ا
طا.
منفذ الكابل الخاص بطبق البحث.
منفذ الشاحن.

ميزات وخصائص الجهاز
يعمل جهاز Golden wayبنظام ) (VLFاوتوماتيكي متطور ذو دقة عالية في تمييز
المعادن ,يصل لعمق  3امتار في باطن االرض.
النظام األسرع واألسهل للكشف عن الذهب الخام وعروق الذهب و العمالت المعدنية
الذهبية والبرونزية والفضية تحت األرض.
يتميز جهاز  Golden wayبنظام تشغيل اوتوماتيكي كامل اليتاثر بأنواع التربة :
الرطبة او الغنية باألمالح المعدنية اوالصخور المعدنية.
أي يستطيع تخطي جمي َع أنواع الصخورالمعدينة بتكنولوجيا المعايرة األتوماتيكية ومنها
الصخورالرسوبية والمتحولة والنارية والتي تتكون من نوعين:
الجرانيت والبازلت ,وهي من أسوأ أنواعِ الصخور التي تعيق عمل العديد من األجهزة
الصخور نتيجة تفاعلها الكيميائي مع
التغير الحادث في
ب
المنتشرة في األسواق وذلكَ بسب ِ
ِ
ِ
األرض وتحولها إلى نسيج صخري أي مكونات معدنية
لذلك يمكنك البدء بالبحث على الفور دون تضييع الوقت في برمجة الجهاز.
لذلك يُمكنك البدء بالبحث على الفور دون تضييع الوقت في برمجة الجهاز.
اثبت جهاز  Golden wayكفاءته العالية من خالل التجارب العملية المكثفة في جميع
أنحاء العالم.
يحتوي جهاز  Golden wayعلى عدة مزايا سوف تحول المبتدئين الى محترفين
بالتنقيب والحصول على افضل النتائج.
يعمل جهاز  Golden wayبنظامي تشغيل:
نظام التمييز والبحث عن المعادن الثمينة  :يتميز هذا النظام برفض االشارات الناتجة
عن االهداف الحديدية او الغير ثمينة مما يتيح لك البحث عن المعادن الثمينة فقط
( كالذهب والفضة والبرونز والعمالت المعدنية ).
نظام البحث العام اي البحث عن المعادن الثمينة والغير ثمينة  :يقوم هذا النظام بالبحث
عن جميع أنواع المعادن بدقة عالية باالضافة الى التمييز بين المعادن الثمينة والغير
ثمينة.

توصيل أجزاء جهاز GOLDEN WAY

خطوات التشغيل في جهاز GOLDEN WAY

شغل الجهاز من خالل الضغط على زر التشغيل ON / OFF
لمدة ثانيتين
سيبدأ الجهاز بالعمل وذلك بإصدار صوت.

طريقة توصيل سماعة البوتوث بالجهار.
قم بتشغيل سماعة البلوتوث عن طريق زر  ON / OFFفي السماعة.قم بتشغيل البلوتوث في الجهاز عن طريق الزر الموجود الجزء الخلفي من الوحده الرئيسية.انتظر لمدة ثانيتين حتى سماع صوت يصدر من السماعةsuccessfully connected

او يمكنك ايضا استعمال الكابل الخاص بالسماعةبعد توصيله بالمكان المخصص بالوحدة الرئيسية.

قم بتركيب المسمار البالستيكي الذي يربط العمود السفلي
بالقرص ثم قم بشده بشكل كاف لجعل القرص ثابتا ا في
موضعه.
وأثناء حملك للكاشف ،اضغط القرص برفق على األرض
حتى يتوازى مع سطح األرض.

يجب رفع قرص البحث مسافة  2سم عن األرض
مع إبقائه موازيا ا لسطح األرض.

الجهاز يمينا ا ويسارا ا
إبدأ عملية البحث ِبتحريك ِ

:NON-FERROUSعند التقاط إشارةٍ لمعدن ثمين
(كالذهب – الفضة – البرونز – النحاس )
سيقوم الجهاز بإصدار صوت مع إضاءة المؤشر
األخضر.

 :FERROUSإذا كانت اإلشارة صادرة عن
معدن غير ثمين (كالحديد ومشتقاته) سيصدر
الجهاز صوتا بنغمة مختلفة مع إضاءة المؤشر
األَحمر.

 :IGNORE IRONفي حال البحث عن
المعادن الثمينة فقط ,قم بالضغط على زر
تخطي الحديد ()Ignore Iron
وعند الكشف عن معدن غير ثمين سيقوم
الجهاز بإخفاء الصوت مع اضاءة المؤشر
األحمر.
يمتلك للجهاز القدرة على التقاط معدنين(ثمين وغير ثمين في آن واحد) والتمييز
بينها وذلك من خالل اضاءة المؤشر االحمر
واالخضر و اصدار صوتين مختلفين معاا.

تحذيرات االستخدام في جهاز Golden way

المسح بشكل غير صحيح قد تسبب في فقدان
إن عملية
ِ
الهدف أو توليد إشارات خاطئة.
سوف تحصل على أفضل أداءٍ عند مسح القرص بصورة
قريبة وموازية لألرض في جميع األوقات.
سيؤدي هذا إلى زيادة عمق الكشف وتحسين اإلستجابة
لألشياء الصغيرة.

يجب تجنب اإلحتكاك المفرط للقرص مع األرض.

مالحظة :يجب ان يكون الهدف مدفون لعدة سنوات على االقل
حتى يبدأ الحقل االيوني بالتشكل مما يعطي امكانية اكبر
اللتقاط الهدف والحصول على اعماق اكبر ,لذلك فان تجربة
الجهاز على المعادن التي تكون على سطح االرض
التعد اختبار حقيقيا لكفاءة الجهاز في الوصول الى اعماق كبيره.

الن الحقول األيونية عبارة عن إشعاعات صادرة عن الذهب
والمعادن الدفينة بعد بقائها لمدة طويلة تحت األرض وتداخلها
األرض وانتظامها مع
تكوين
وتفاعلها مع الترب ِة وطبيعة
ِ
ِ
الخطوط المغناطيسية شماالا و جنوبا ا وهذا ما يفتقر اليه الذهب
او المعادن االخرى عندما تكون على سطح االرض.

قطع وملحقات الجهاز

حقيبة الجهاز

بطاقة ضمان

الوحدة الرئيسية

طبق بحث
30x30 CM

طبق بحث
15x15 CM

سماعات رأس

شاحن كهربائي السيارة

شاحن كهربائي منزلي

الذراع الحامل الجهاز

مسند الذراع

مسمار من البالستيك لتثبيت
القرص بالذراع

مجرفة متعددة االستخدام

