GO-F
IND

GO-F
IND

GO-F
IND

3

نماذج لالختيار
من بينها.

هناك كاشف لكل شخص
ابتداء من  GO-FIND 20سهل االستخدام إلي
 GO-FIND 40ذو القيمة المضافة ،أو
 GO-FIND 60األكثر تطورا .فأن سلسلة
 GO-FINDمصممة للمستخدمين من أي مستوى خبرة.
ابدأ البحث عن الكنوز اليوم!

GO-F
IND

إذهب إلى
www.minelab.com
أو اتصل بنا اآلن لتحديد
موقع أقرب تاجر لديك.
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التاجر المحلي الخاص بك هو:
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Minelab Americas Inc.
أمريكا الشمالية والجنوبية

الهاتف +1 888 949 6522 :
فاكس +1 630 401 8180 :
البريد اإللكتروني info@minelabamericas.com :

التطبيق GO-FIND
التحميلمن
الحصولعليهمن

 GO-FIND 60هو اختيار
البحث األقصى

 GO-FIND 40هو اختيار
القيمة الزائدة

 GO-FIND 20هو االختيار
الخالي من القلق

إمكانية النقل

قابل للطي

قابل للطي

قابل للطي

أنمطة العثور
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تغطية البحث

كبير (ملف  10بوصة)

كبير (ملف  10بوصة)

عادي (ملف  8بوصة)

مصابيح مشاهدة الكنوز
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اإلضاءة الخلفية

يوجد

يوجد

-

الحساسية

 5مستويات

 4مستويات

 3مستويات

حجم الصوت

 5مستويات

 5مستويات

 5مستويات

دقة التحديد

يوجد

يوجد

-

يوجد

يوجد

-

التطبيق Pro

التطبيق مجانا
(الترقية إلى التطبيق  Proهي
اختيارية)

-

-

-

-

-

Minelab International Ltd.

بلوتوث

أوروبا

تطبيق الهاتف الذكي

الهاتف +353 (0) 21 423 2352 :
فاكس +353 (0) 21 423 2353 :
البريد اإللكتروني minelab@minelab.ie :

حامل الهاتف الذكي

يوجد

أداة الحفر

يوجد

سماعات األذن

يوجد

-

البطاريات

( AA × 4غير مدرجة)

( AA × 4غير مدرجة)

( AA × 4غير مدرجة)

ملف مقاوم للماء*

يوجد

يوجد

يوجد

الوزن

 2.3رطل  1.06 /كجم

 2.3رطل  1.06 /كجم

 2.2رطل  1.0 /كجم

الطول

مطوي 21.9 :بوصة  555 /ملم

Minelab Electronics Pty. Ltd.
آسيا باسيفيك

الهاتف +61 (0) 8 8238 0888 :
فاكس +61 (0) 8 8238 0890 :
البريد اإللكتروني minelab@minelab.com.au :
تتوافق خاصية البلوتوث الذكية الخاصة بـ GO-FIND
40 / 60مع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة  iOS 8و
 ، Android 4.3والمستويات األعلى.

®

ممتد 51.4 :بوصة  1305 /ملم

الملحقات

لمزيد من المعلومات عن المنتجات قم بزيارة www.
.minelab.com
خ رائط جوجل هي عالمة تجارية لشركة Google Inc.

نحن تغيير ثروات الشعوب

جهز  GO-FINDلرحلتك القادمة ،انها متعة رهيبة للجميع !

 ® Minelabو ®GO-FINDهي عالمات تجارية لشركة
 .Minelab Electronics Pty. Ltdالصور والرسومات
هي ألغ راض التوضيح فقط .يرجى الرجوع إلى ورقة تعليمات
المنتج لتوجيهات التشغيل المفصلة.

حامل الهاتف الذكي

سماعات األذن

أداة الحفر

* (فقط) ملف البحث  GO-FINDمقاوم للماء حتى عمق  2قدم  0.6 /متر.
تحذير :حافظ على المقبض وشاشة التحكم خارج الماء ،لحماية إلكترونيات الكاشف ،ال ترفع الملف أعلى من المقبض عند البحث في الماء.
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كشف االحتماالت

يمكن للجميع الذهاب

يمكن لكل فرد أن يعثر

أن كاشفات  GO-FINDخفيفة الوزن وقابلة للطي .ملف
البحث مقاوم للماء تماما ،بحيث يمكنك العثور على الكنوز
على األرض وفي الماء.

أن  GO-FINDسهل االستخدام ،مجرد الضغط على زر
العثور  FINDلالختيار من بين أنمطة البحث ،واذهب
للكشف .انها متعة رهيبة لجميع أفراد األسرة.

سواء كنت تبحث عن العمالت أو المجوهرات أو الكنوز.
أن االكتشافات هي بالحق تحت قدميك مع التنبيهات
الصوتية والبصرية .االمر بهذه البساطة.

سحب الكاشف ببساطة بواسطة - 1ضغطة زر

واجهة مستخدم بديهية

طول ليناسب كل فرد في األسرة

زر واحد يختار أنواع الهدف

مدعوم بواسطة  4بطاريات AA

تصميم زر للمسة دون عناء

المصابيح الخضراء تشير إلى معدن غير حديدي (فضة).
المصابيح الحمراء تشير إلى هدف حديدي (مسمار).
األيقونة البصرية تومض هدف مكتشف
النغمة العالية للهدف المعدني ذو القيمة العالية
النغمة المنخفضة للهدف الحديدي

مصابيح مشاهدة الكنوز

التحميلمن

تشير إلى الهدف الجيد أو السيئ

سوف ينتج المسمار
مصابيح
حمراء.
صفافير منخفضة النغمة

الحصولعليهمن
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بلوتوث متضمن
يوصل إلى التطبيق الذكي

نماذج لالختيار من بينها

زر العثور
اختار من أنمطة العثور

تحكم الحساسية
ضبط عمق الكشف

اختيار (الخالي من القلق)
Worry-FREE

وظيفة دقة التحديد

اإلضاءة الخلفية

20

قابل للطي

تحديد الموقع الدقيق للهدف

خفيف الوزن

تحكم حجم الصوت

ملف مقاوم للماء

اختيار (القيمة الزائدة)
Value-PLUS

40

قابل للطي
التطبيق GO-FIND
تحديد العمالت الشائعة
عرض معلومات الكاشف
تشغيل الموسيقى وأكثر من ذلك ...

خفيف الوزن
ملف مقاوم للماء كبير
تطبيق الهواتف الذكية

اختيار (البحث األقصى)
Search-MAX

اضغط للفتح

قابل للطي
التطبيق GO-FIND PRO
تحديد العمالت الشائعة
صورة GO-FIND 60

سوف تنتج العملة
مصابيح
خضراء.
صفافير عالية النغمة

خفيف الوزن
ملف مقاوم للماء كبير

التحكم عن بعد في الكاشف

تطبيق الهواتف الذكية

تسجيل االكتشافات على خرائط جوجل
تشغيل الموسيقى وأكثر من ذلك ...

الملحقات متضمنة

60

