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المقدمة

مقدمة عن جهاز كوبرا جي اكس 8000

 انطالقا من مبدأ "تغيير مفهوم التكنولوجيا في العالم" ، كان ال بد من عمل دؤوب و وضع خبرات و تجارب سنوات طويلة في

 مجال اجهزة كشف المعادن . كان الهدف الرئيسي هو تطوير منتج يتوافق مع أعلى مواصفات الجودة . و ان يكون هذا المنتج

قمة في تكنولوجيا الكاشفات . واضعا حدا لالخطاء التقنية التي انتشرت لسنوات في هذا المجال

تم تطوير منتجات كوبرا من قبل جيو جراوند . الشركة األلمانية الرائدة في تقنيات القياس الجيوفيزيائي و الكشف داخل األرض

 مع وجود هدف واضح لوصول هذه التكنولوجيا ليد جميع الباحثين . من خالل وضع تقنيات سهلة االستخدام ، و بسعر متاح لكل

الباحثين و الراغبين بالوصول ألحالمهم الذهبية

2

 الجهاز االكثر تكامال للكشف عن الذهب والكشف عن المعادن COBRA GX 8000 – جهاز كشف المعادن كوبرا جي اكس 8000

وصيد الكنوز والتنقيب عن اآلثار الذي يلبي احتياجات جميع الباحثين عن الكنوز والمنقبين المحترفين في جميع أنحاء العالم

 يتضمن كوبرا جي اكس 8000 ألول مرة في جهاز واحد للكشف عن المعادن ، ستة أنظمة بحث مع تقنيات كشف مختلفة التي

 تقدم جميع األدوات والوظائف للمنقبين المحترفين والمبتدئين لمختلف التطبيقات والمهام المتعلقة بأنشطة البحث عن الكنوز

والكشف عن المعادن

  يشتمل COBRA GX8000 على آخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا األلمانية من شركة Geoground ومقرها ألمانيا

 الكتشاف المعادن والتنقيب عن الذهب في العالم مع األداء العالي والنتائج الدقيقة والمعدات الموثوقة التي تقدم افضل

 الحلول أطلق العنان لشغفك باكتشاف الكنوز باستخدام كوبرا جي اكس 8000 ، وهو أفضل جهاز يمكن االعتماد عليه للكشف

عن أعمق الكنوز المدفونة تحت األرض بسهولة
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تحذيرات

هام

كوبرا جي اكس 8000 هو جهاز الكتروني على احدث طراز. ال تقم بتجميع الجهاز او تشغيله قبل قراءة دليل المستخدم
 ال تقم بتخزين الجهاز ومكوناته تحت درجات حرارة منخفضة للغاية أو عالية لفترات طويلة

(درجة حرارة التخزين المفضلة : - 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / - 4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)
ال تغمر الجهاز أو ملحقاته في الماء. ال تعرض المعدات لبيئات رطبة بشكل مفرط

 قم بحماية الوحدة الرئيسية للجهاز من الصدمات أثناء االستخدام العادي. للشحن ، ضع الكاشف بعناية في الكرتون األصلي وآمًنا
بتغليف مقاوم للصدمات

 ال يجوز تفكيك او اصالح جهاز كشف المعادن كوبرا جي اكس 8000 اال من قبل شركة جيوغراوند  الجهزة كشف المعادن أو مراكز
 الخدمة المعتمدة التابعة لها. التفكيك / التسلل غير المصرح به الى المكونات الداخلية لوحدة التحكم الرئيسية او الوحدات األخرى

ألي سبب من األسباب يلغي الضمان

 ال تستخدم الجهاز في الداخل. قد يعطي الجهاز باستمرار إشارات للهدف في الداخل حيث يوجد العديد من المعادن. استخدم
الجهاز في الهواء الطلق ، في الحقول المفتوحة

ال تدع كاشًفا آخر أو جهاز كهرومغناطيسي قريًبا من الجهاز ضمن مسافة أقل من 10 أمتار  (30 قدًم
 ال تحمل أي أشياء معدنية أثناء استخدام الجهاز. حافظ على الجهاز بعيًدا عن حذائك أثناء المشي. قد يكتشف الجهاز المعادن

الموجودة عليك أو داخل حذائك كأهداف

(

 للمستهلكين داخل االتحاد األوروبي: ال تتخلص من هذه المعدات في النفايات المنزلية العامة.
 يشير رمز الصندوق بعجالت على هذا الجهاز إلى أنه ال يجب التخلص من هذه الوحدة في

النفايات المنزلية العامة ، ولكن إعادة تدويرها وفًقا للوائح الحكومة المحلية والمتطلبات البيئية
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نظام البحث بعيد المدى
(النظام المنفرد)

المواصفات الفنية للجهاز
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نظام البحث بعيد المدى
(النظام الثنائي)



نظام البحث بعيد المدى
التردد الحر
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**** KHz



نظام األيون
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نظام األيونيك
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نظام البايونيك
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محتويات الحزمة

حساس بايونيك

وحدة تأريض إرسال اشارة

وصلة لربط الوحدة الرئيسية مع وحدة التأريض

شاحن عدد (3)

وصلة للشاحن عدد (3)

القط إشارة لوحدة نظام بايونيك 

شهادة ضمان

كتيب خاص باستخدام الجهاز

10

11

12

13

14

15

16

17

حقيبة الجهاز المقاومة للماء والصدمات

الوحدة الرئيسية

مجموعة أسياخ لنظام الشخص الواحد (عدد 2)

مجموعة أسياخ لنظام الشخصين (عدد 2)

مرسل ومستقبل بيانات لنظام االستشعار

وصلة ربط نظام االستشعار مع وحدة اإلرسال واإلستقبال

الوحدة الرئيسية لنظام بايونيك

حساس أيون

حساس أيونيك

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]1

6

5

4

3

2

7

زر التشغيل واإليقاف

(OK ) اختيار زر 

أسهم للتوجيه باالتجاهات األربعة

(BACK) زر الرجوع

مدخل سلك وحدة مولد الترددات

مدخل الشحن

سوبر أنتين للمسافات البعيدة
الشركة المصنعة8[  ]
ماركة الجهاز9[  ]

صممت الوحدة الرئيسية للجهاز بأحدث تصاميم ونموذج فني يناسب حاجة المستخدم باإلضافة
إلى لوحة تحكم مزودة بأزرار مختلفة لتسهيل عملية االستخدام

3 1

2

3

4 3 3 9

8

5 7

65

شرح مكونات الوحدة الرئيسية .6

لوحة التحكم .1.6
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تغاصيل الشاشة2.6.

عند البدء بتشغيل الجهاز ستظهر للمستخدم  الشاشات التالية:

تضم هذه القائمة معلومات عامة عن الجهاز
والشركة المصنعة والرقم التسلسلي للجهاز

القائمة الرئيسية 3

3

12

4

المعلومات1[  ]
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تحتوي على خيارات التحكم 
في الصوت واإلضاءة واللغة

يحتوي الجهاز على 6 لغات ، ليوفر امكانية استخدام الجهاز في
كل أنحاء العالم 

اإلعدادات2[  ]

يشمل النظامين المنفرد والثنائي 

بعيد المدى3[  ]

يحتوي على ثالث أنظمة

[  ]4

.1

.2

.3

بيونيك

عربي فارسی Spanol

La France Deutsch English

نظام أيون
نظام أيونيك
نظام بيونيك
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1

2

3

4

النظام بعيد المدى (نظام المنفرد)1.7.

طريقة الجمع والتركيب .1.1.7

BACK

POWER

[ ]1

 توصيل مولد الترددات األرضية بالوحدة الرئيسية
عن طريق السلك الخاص (يحتوي السلك في أحد

 الطرفين على قطعتين للوصل بألوان األحمر
 واألسود ويلزم توصيله على ذات األلوان على

 الجهاز الرئيسي

 اخراج مقبض الذراع األيمن ونقوم بتركيب هوائي البحث ونعيد 
العملية على مقبض الذراع األيسر

توصيل وحدة الربط بين وحدة االستشعار ومقبض الذراع 2[ ]

[ ]3

[ ]4

 نقوم بتثبيت كافة المكونات كما هو موضح في
الصورة المرفقة

الطرف اآلخر من السلك يتصل على مدخل خاص بالربط مع مولد الترددات األرضية
مالحظة
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طريقة برمجة الوحدة الرئيسية .2.2.7

نقوم بتشغيل الجهاز (الوحدة الرئيسية)

  POWER تشغيل وحدة االستشعار بالضغط على زر التشغيل

اختيار النظام بعيد المدى 

اختيار نظام الشخص الواحد

 ستظهر قائمة مكونة من أربعة أيقونات وهي كالتالي
الهدف-التربة-المسافة-العمق

OK نقوم باختيار نوع الهدف المطلوب البحث عنه من قائمة 
األهداف الموجودة في أيقونة الهدف ,ثم

  اختيار المسافة األمامية من أيقونة المسافة وتبدأ من 0 حتى
2000 متر ,ثم

OK اختيار العمق من أيقونة العمق وتبدأ من 0 إلى 50 متر ,ثم

 بعد االنتهاء من كافة اإلعدادات يقوم المستخدم بالضغط على زر
 البداية ,ستظهر قائمة على شاشة الوحدة الرئيسية تحتوي على

 جميع اإلعدادات التي قمنا باختيارها ستظهر أيضا اإلعدادات على
شاشة وحدة االستشعار

OK اختيار نوع التربة المستهدفة من أيقونة التربة ,ثم



يجب إعادة تثبيت مولد الترددات والوحدة الرئيسية في مركز هذه المنطقة
17مالحظة

1 طريقة العمل3.1.7.

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]6

[ ]7

[ ]8

 زرع مولد الترددات في األرض في نقطة غير معينة داخل منطقة
البحث وتوصيل الوحدة الرئيسية مع مولد الترددات

 فتح الهوائيات البحث بشكل كامل وتوجيه الهوائيات بشكل
عمودي على األرض ومتالمس مع التربة لمدة 15 ثانية

 بعد ذلك يتوجه الشخص المستخدم نحو خط الجنوب وينتظر
دقيقتين حتى تلقط هوائيات البحث إشارات الهدف وتتجه إليه

 يقوم المستخدم بتحديد نقطة تقاطع الهوائيان بخط مستوي في
األرض

 يجب على المستخدم البحث من اإلتجاهات الثالثة األخرى
(شمال-شرق-غرب) والقيام بنفس الخطوات

 بعد تحديد المستخدم من االتجاهات األربعة الخطوط المستوية
المتقاطعة في األرض, يقوم حساب العمق بالطريقة التالية

 عند اتجاه هوائيات البحث نحو الهدف, يبدأ المستخدم بالحركة

 تتبع حركة الهوائيات عند وصول الهوائيات إلى مجال الهدف5[ ]
(x)المدفون, تتغير حالة الهوائيات بشكل تقاطع

TARGET
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طريقة قياس عمق الهدف .4.1.7

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6

على المستخدم أن يقوم بتقاطع الخطوط المستوية في األرض لتتشكل مساحة معينة

نتيجة تقاطع أقطار المساحة يتحدد لدى المستخدم مركز هذه المنطقة

يبدأ المستخدم بقياس العمق من مركز المنطقة بشكل مستقيم على أحد أقطار هذه المنطقة 

ال يجب على المستخدم أن يتتبع حركة الهوائيات في هذه الحالة ويلتزم بالحركة بشكل مستقيم

 بعد قطع مسافة معينة سوف تتجه الهوائيات بشكل متعاكس, في هذه النقطة يقوم المستخدم بتثبيت خط
مستوي في األرض, المسافة بين هذا الخط ومركز المنطقة سيكون عمق الهدف

يفضل أن يقوم المستخدم بقياس العمق من قطرين مختلفين للتأكد 

3m

TARGET

3m

المسافة المقطوعة علي القطر هي نفسها عمق الهدف
مثال:  اذا كانت المسافة بين المركز و نقطة تقاطع الهوائيات 3متر هذا يعني ان عمق الهدف هو ايضا 3 متر

يجب إعادة تثبيت مولد الترددات والوحدة الرئيسية في مركز هذه المنطقة

مالحظة
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النظام بعيد المدى(النظام الثنائي)2.7.

طريقة الجمع والتركيب .1.2.7

[ ]1

BACK

 توصيل مولد الترددات األرضية بالوحدة الرئيسية
 عن طريق السلك الخاص (يحتوي السلك في أحد

 الطرفين على قطعتين للوصل بألوان األحمر
 واألسود ويلزم توصيله على ذات األلوان على

الجهاز الرئيسي

تحتوي الحزمة على أربعة أسياخ, اثنين منها مزودين
بمدخل سلك واآلخرين غير مزودين

 توصيل وحدة الربط بين وحدة االستشعار واألسياخ2[ ]
المزودين بمدخل السلك

[ ]3

[ ]4

 نقوم بتثبيت كافة المكونات كما هو موضح في
الصورة المرفقة

POWER

1

4

2

3

الطرف اآلخر من السلك يتصل على مدخل خاص بالربط مع مولد الترددات األرضية
مالحظة
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 نقوم باختيار نوع الهدف المطلوب البحث عنه من
قائمة األهداف الموجودة في أيقونة الهدف

اختيار نوع التربة المستهدفة من أيقونة التربة

 اختيار المسافة األمامية من أيقونة المسافة وتبدأ
من 0 حتى 2000 متر

اختيار العمق من أيقونة العمق وتبدأ من 0 إلى 50 متر

 بعد االنتهاء من كافة اإلعدادات يقوم المستخدم
بالضغط على زر البداية

 ستظهر قائمة على شاشة الوحدة الرئيسية تحتوي
 على جميع اإلعدادات التي قمنا باختيارها

ستظهر أيضًا اإلعدادات على شاشة وحدة االستشعار

نقوم بتشغيل الجهاز (الوحدة الرئيسية)

  POWER  تشغيل وحدة االستشعار بالضغط على زر التشغيل

اختيار النظام بعيد المدى

اختيار نظام الثنائي

ستظهر قائمة مكونة من أربعة أيقونات وهي
كالتالي (الهدف-التربة-المسافة-العمق)

طريقة برمجة الوحدة الرئيسية2.2.7.
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طريقة العمل3.2.7.

زرع مولد الترددات في األرض في نقطة غير معينة داخل منطقة البحث وتوصيل الوحدة الرئيسية مع مولد الترددات

يجب على الشخصين المستخدمين لهذا النظام الوقوف بشكل متقابل مع مراعاة  المسافة حسب طول األسياخ 

 يقوم أحد الشخصين وهو حامل وحدة االستشعار باإلمساك  باألسياخ المزودة بمدخل السلك والشخص المقابل 
يقوم باإلمساك باألسياخ االخرى

يقوم الشخصين بربط األسياخ ببعضهما كما في الشكل الموضح في الصورة التالية 

ترفع األسياخ بشكل أفقي متقابل ومتساوي بين الشخصين 

يجب التأكد من تماس الذراعين مع جسم الشخص المستخدم 

 بعد ذلك يتوجه الشخصين نحو خط الجنوب 
 واالنتظار دقيقتين حتى تلتقط هوائيات البحث

اشارات الهدف وتتجه إليه

 عند اتجاه أسياخ البحث نحو الهدف, يتجه
 الشخصين باتجاه اإلشارة بمسافة 50 متر

ويقومون
بتكرار العملية السابقة وانتظار اشارة االسياخ

 إذا اتجهت األسياخ في نفس االتجاه السابق, 
 يتجه الشخصين مسافة 20 متر ويقومون

بتكرار العملية مرة أخرى

 في حال اتجاه األسياخ بشكل معاكس إلشارة 
 السابقة, يقوم الشخصين بالتوجه نحو األتجاه

 الجديد مسافة 5 متر وتعاد عملية البحث
 السابقة حتى الحصول على إشارة شذوذ في
 األسياخ (االتجاه لألسفل أو تقاطع األسياخ أو

أنفراج األسياخ

عند إشارة الشذوذ يقوم أحد الشخصين بتحديد خط مستوي على األرض

يجب على الشخصين البحث من اإلتجاهات الثالث االخرى (شمال-شرق-غرب) والقيام بنفس الخطوات

 بعد تحديد المستخدم من االتجاهات األربعة الخطوط المستوية المتقاطعة في األرض, سيقوم أحد الشخصين
بحساب عمق الهدف بالطريقة التالية
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3m

TARGET

3m

المسافة المقطوعة علي القطر هي نفسها عمق الهدف
مثال:  اذا كانت المسافة بين المركز و نقطة تقاطع الهوائيات 3متر هذا يعني ان عمق الهدف هو ايضا 3 متر

يجب إعادة تثبيت مولد الترددات والوحدة الرئيسية في مركز هذه المنطقة

مالحظة

طريقة قياس عمق الهدف4.2.7.

يقوم أحد الشخصين بتركيب قطع النظام المنفرد ويتابع عملية قياس العمق بالشكل التالي

على المستخدم أن يقوم بتقاطع الخطوط المستوية في األرض تتشكل مساحة معينة

نتيجة تقاطع أقطار المساحة يتحدد لدى المستخدم مركز هذه المنطقة

يبدأ المستخدم بقياس العمق من مركز المنطقة بشكل مستقيم على أحد أقطار هذه المنطقة

ال يجب على المستخدم أن يتتبع حركة الهوائيات في هذه الحالة ويلتزم بالحركة بشكل مستقيم

يفضل أن يقوم المستخدم بقياس العمق من قطرين مختلفين للتأكد

 بعد قطع مسافة معينة سوف تتجه الهوائيات بشكل متعاكس, في هذه النقطة يقوم المستخدم بتثبيت خط
مستوي في األرض, المسافة بين هذا الخط ومركز المنطقة سيكون عمق الهدف

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6

[ ]7



23  مقدار الزيادة هو 100 كيلو هرتز (KHZ) لكل ضغطة

مالحظة

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

نظام استشعار (التردد الحر)3.7.

كيفية استخدام تقنية التردد الحر4.7.

بعد اختيار التردد المطلوب, يتم الضغط على OK مرة ثانية     

  قام فريق من المهندسين المختصين بوضع تقنية خاصة بجهاز COBRA GX8000 وهي تقنية
اختيار تردد معين يتناسب مع حاجات المستخدم, ألنه وفق احصائيات طويلة أجريت مع الباحثين

عن الكنوز, كان هناك حاجة دائمة لهذه التقنية

نقوم بتشغيل الجهاز واختيار نظام التحديد بعيد المدى   

نقوم باختيار النظام المنفرد أو الثنائي 

  OK  يتم اختيار التردد الحر من قائمة األهداف بالضغط 
على زر

(تم شرحها مسبقا) نقوم باختيار التربة والعمق والمسافة بشكل روتيني

بعد إكمال الخيارات نضغط على بداية البحث 5[ ]

 عند بدء البحث سنالحظ بدء عملية البحث بشكل اعتيادي , نقوم بالضغط على زر يمين او6[ ]
 يسار لتغيير قيمة التردد (سنالحظ تغير القيمة في الزاوية العلوية من اليسار) . و عند

 OK. تحديد القيمة المطلوبة نقوم بالضغط على زر



يتم قياس العمق بهذا النظام كما هو موضح بصفحة (22)24

مالحظة

12

3

5

7

6

4
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[ ]1

نظام أيون8.

 صمم هذا النظام وفق أحدث المعايير العلمية الحديثة, وتم إعتماد أحدث الدراسات المتعلقة بالحقول والتيارات
 النشطة الموجودة حول اإلنسان دون أن يستطيع إدراكها

يعتمد نظام أيون على كشف التيارات األيونية النشطة في محيط المستخدم لمسافات تصل لحوالي 80 مترا 

 نقوم بتركيب السينسور الخاص بنظام أيون الموجود في حقيبة 
الجهاز, والذي يحمل اسم

استخدام نظام أ�ون

[ ]2

 عند استخدام هذا النظام نضغط على زر             ثم نقوم بتحريك وحدة النظام األيوني نحو األعلى واألسفل
بشكل بطيء أو األعلى واألسفل بنفس السرعة

 في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر في وحدة النظام األيوني يزداد المؤشر بازدياد قوة اإلشارة أو
 بازدياد اقترابنا من الهدف, بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي متدرج, يزداد بازدياد قوة اإلشارة

 للتأكد من صحة اإلشارة نقوم بعمل             وذلك بالضغط على زر             لمرة واحدة لكن بجهة مغايرة للجهة التي
 التقطت منها اإلشارة في المرة االولى, يتم  تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة, في حال استمرت اإلشارة بالظهور,

هذا يعني أن اإلشارة صحيحة تماما

نقوم بتشغيل الوحدة الخاصة بالنظام األيوني, ستظهر لنا على 
شاشة النظام األيوني رسالة إنتظار اختيار نظام التشغيل

[ ]3OK نقوم باختيار نظام أيون من الوحدة الرئيسية ونضغط على زر

MODE

MODE

ION SENSOR

سنالحظ ظهور شاشة االتصال في الوحدة الرئيسية, وانتقال وحدة النظام األيوني إلى شاشة نظام أيون    4[ ]

.
.

(reset)

 ال يجب عمل             في الجهة التي صدرت منها اإلشارة ألننا سنفقد اإلشارة, ويصبح الجهاز يقرأها على 

أنها مستوى طبيعي من اإلشارة

تحذ�ر
(reset)
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 ال يجب عمل             في الجهة التي صدرت منها اإلشارة ألننا سنفقد اإلشارة, ويصبح الجهاز يقرأها على 

أنها مستوى طبيعي من اإلشارة

reset
تحذ�ر

MODE

IONIC SENSOR
نقوم بتركيب السينسور الخاص بنظام أيونيك الموجود

في حقيبة الجهاز, والذي يحمل اسم

     OK  نقوم باختيار نظام األيونيك من الوحدة الرئيسية ونضغط على زر
سنالحظ ظهور شاشة االتصال في الوحدة الرئيسية, وانتقال 

وحدة النظام األيوني إلى شاشة نظام أيونيك

نقوم بتشغيل الوحدة الخاصة بنظام أيوني, ستظهر لنا على شاشة     
النظام األيوني رسالة إنتظار اختيار نظام التشغيل

 تمت صياغة هذا النظام بأحدث الدراسات المتعلقة بالحقول األيونية والمغناطيسية التي تصدر من المعادن والفراغات
واألجسام الدفينة تحت األرض

يعتمد نظام أيونيك على كشف الحقول األيونية والمغناطيسية في محيط المستخدم لمسافات تصل لحوالي 120 مترًا

[ ]1

[ ]2

[ ]3
[ ]4

 عند استخدام هذا النظام نضغط على زر              ثم نقوم بتحريك وحدة النظام األيوني نحو األعلى واألسفل5[ ]
بشكل بطيء أو األعلى واألسفل بنفس السرعة, مع مراعاة انخفاض الجهاز بشكل طفيف باتجاه األرض

في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر في وحدة النظام األيوني
 يزداد المؤشر بازدياد قوة اإلشارة أو بازدياد اقترابنا من الهدف, بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي متدرج.

 يزداد بازدياد قوة اإلشارة ,يتحرك المؤشر باتجاه اليمين في حالة وجود معادن, ويظهر المؤشر باللون األحمر
 المائل لالصفرار ويتحرك المؤشر باتجاه اليسار في حالة وجود الفراغات, ويظهر باللون األزرق

نظام أيونيك9.

استخدام نظام أ�ونيك

 للتأكد من صحة اإلشارة نقوم بعمل             وذلك بالضغط على زر             لمرة واحدة لكن بجهة مغايرة للجهة التي
 التقطت منها اإلشارة في المرة االولى, يتم  تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة, في حال استمرت اإلشارة بالظهور,

هذا يعني أن اإلشارة صحيحة تماما

MODE (reset)
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نظام بيونيك 10.

29
 ال يوجد              في هذا النظام, وبالتالي أي نقطة تقوم بالضغط على زر             باتجاهها, ستكون هي

الحقل الجديد الذي سيتم المطابقة عليه

تحذ�ر
(reset)MODE

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1

2

3
4

5

 يعد نظام بيونيك من األنظمة الفريدة والمتطورة في مجال كشف االشارات األيونية و المغناطيسية التي تحيط بنا
في هذا العالم

وتم تطويره لالتقاط الحقول الصادرة عن األجسام الدفينة تحت األرض 
 يعتمد نظام بيونيك على التقاط حقل من جسم معين والبدء بالبحث عن جسم آخر يحتوي نفس المجال األيوني في 

المنطقة المحيطة بنا
 بمعنى آخر: يمكن توجيه الجهاز على جسم ثم البحث في المنطقة المحيطة بنا عن أي إشارة تحمل نفس المجال 

األيوني للجسم إذا لم يكن هناك  منطقة مشابهة للجسم الجهاز لن يعطينا أي مؤشر أو تنبيه صوتي
يمكن لهذا النظام الوصول لمسافات تصل لحوالي 40 مترا 

 نقوم بتركيب السينسور الخاص بنظام بيونيك الموجود في حقيبة الجهاز,
والذي يحمل اسم

 نقوم بتشغيل الوحدة الخاصة بالنظام األيوني, ستظهر لنا على شاشة  النظام
   األيوني رسالة إنتظار اختيار نظام التشغيل

OK نقوم باختيار نظام بيونيك من الوحدة الرئيسية ونضغط على زر
 سنالحظ ظهور شاشة االتصال في الوحدة الرئيسية, وانتقال وحدة النظام

األيوني إلى شاشة نظام بيونيك
عند استخدام هذا النظام نقوم بتحريك وحدة النظام األيوني بكل اإلتجاهات بشكل
بطيء في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر في وحدة النظام األيوني

المؤشر في هذا النظام سيظهر بشكل ثابت في حال وجود الحقل المشابه للحقل الذي تم قياسه
 بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي يدل على الهدف

ألخذ إشارة الحقل المراد البحث عن حقل شبيه به, يتم توجيه السينسور باتجاه الجسم المطلوب والضغط على
زر              لمرة واحدة فقط

في حالة ظهور اإلشارة يمكن التأكد بالعودة للجسم األول وإعادة العملية مرة اخرى 
 لتسهيل عملية التوجيه ، يمكن الضغط على زر              بشكل مطول حتى يتم سماع النغمة 3 مرات ، عندها سيبدأ

الليزر في العمل . يمكن االستفادة من الليزر بمعرفة اتجاه السينسور بشكل دقيق تمامًا

استخدام نظام �يونيك

BIONIC SENSOR

.

.

.

MODE

MODE

.
.

.

.
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الليزر11.

 لتشغيل الليزر يتم الضغط مطوًال علي زر                حتي سماع
النغمة 3 مرات متكررة.  و هكذا يتم تشغيل الليزر

تشغيل اللي�ر
MODE

 عندما يكون الليزر في حالة التشغيل, يتم الضغط مطوًال مرة اخري
 علي زر                حتي سماع النغمة 3 مرات متكررة.  و هكذا يتم

اطفاء الليزر

اطفاء  اللي�ر

 يستخدم الليزر لتعيين النقاط البعيدة عن المستخدم في حالة
 استخدام نظام أيون-أيونيك - بيونيك و باألخص عند اخذ نقطة

الهدف األولى في نظام بيونيك

استخدام اللي�ر

MODE

LASER




