مكبر
لدى كاشفي إكوينوكس سيريز  EQUINOX Seriesجهاز ّ
سماعات الرأس.
للصوت
خارجي من أجل الكشف من دون ّ
ّ
تتوفّر مجموعة من الخيارات السمعية أ
الخرى .يُرجى الرجوع
ّ
إلى دليل التعليمات الكامل من أجل الحصول على معلومات
الالسلكية.
إضافية ،بما فيها الخيارات
ّ
ّ

أ
الجهزة السمع ّية

وضعية الشحن ُمضا ًء باستمرار.
3.3عند انتهاء الشحن ،يبقى ضوء
ّ

لدى كاشفي إكوينوكس سيريز  EQUINOX Seriesبطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة للشحن .قبل استعمال الجهاز للمرة أ
الولى،
ّ
ّ
أ
عملية الشحن.
يُوصى بشحن البطاريّة بالكامل .من أجل شحن البطاريّة في الوقت السرع ،أطفئ الكاشف خالل ّ
1.1قم بوصل كابل الشحن المغناطيسي بواسطة رابط الـ USBإلى أي منفذ  USBيعمل على طاقة معياريّة.
الخلفية من واجهة المستخدم لدى الكاشف .سيضيئ
2.2قم بوصل رابط الشاحن المغناطيسي بالقابس الموجود على الجهة
ّ
وضعية الشحن في أعلى اليسار من واجهة المستخدم بشكل منتظم.
ضوء
ّ

شحن البطاريّة

وضعية القضبان من خالل إدارة المكابس
4.4أحكم
ّ
اللولبية في اتّجاه عقارب الساعة.
ّ
السفلي
المزود بنابض في القضيب
2.2اضغط الدبوس ّ
ّ
وأدخله في القضيب أ
الوسط ح ّتى يصل الدبوس إلى
ثقوب التعديل .ستسمع صوت الدبوس وهو ينقر
في مكانه.
3.3قم بوصل القضيب أ
العلوي
الوسط بالقضيب
ّ
بالطريقة نفسها.

4

3
الملف وأدخله في المقبس الموجود
3.3قم بمواءمة رابط ّ
شد حلقة
على الجهة
الخلفية من صندوق التحكّم مع ّ
ّ
االحتجاز ً
قليال.

3
2

اللولبية عبر إدارتها بعكس عقارب
1.1قم بترخية المكابس
ّ
الساعة.

 .2قم بتجميع القضبان

1
1

2

الملف حول القضيب السفلي أ
والوسط بما
1.1اربط كابل ّ
ّ
الرخو.
المرات من أجل رفع الكابل
ّ
يكفي من ّ
المزودة من أجل إحكام
2.2استعمل عروات الصق الفيلكرو ّ
الملف حول القضيب.
ربط كابل ّ

2
3

4

ّ
السفلي
الملف بالقضيب
 .1قم بوصل
ّ

1

ّ
الملف
 .4قم بوصل

العلوي ومسند
المنصة والقضيب
2.2أدخل البرغي عبر
ّ
ّ
بشد البرغي بعناية.
الذراع .قم ّ
3.3بعد أن تضع جانب الصق الفيلكرو في اتّجاه
أ
العلى ،أدخل حزام مسند الذراع عبر الفتحتين
الموجودتين في مسند الذراع .تأكّد من أن يكون طرف
الحزام مشدوداً في اتجاه الخارج من ذراعك.

تشده
4.4أحكم إ
الغالق بواسطة البرغي البالستيكي  -ال ّ
أكثر من الالزم.
المزود بنابض في القضيب
تأكّد من أن يكون الدبوس ّ
السفلي موجود في أ
السفل.
ّ
3.3أدخل البرغي البالستيكي عبر المقرن وقوس المقرن.
ّاطيتين في الثقبين الموجودين في
1.1أدخل الفلكتين المط ّ
جانبي المقرن.
ّكل من
ّ
2.2أدخل المقرن في قوس المقرن الموجود في أعلى
الملف.
ّ

3

العلوي .ضع
1.1ضع مسند الذراع في أعلى القضيب
ّ
وضعية أسفل مرفقك مباشر ًة من ّثم
مسند الذراع في
ّ
المركزي في مسند الذراع في محاذاة أقرب
ضع الثقب
ّ
ثقب في القضيب.

1
2

المنصة
 .3قم بوصل مسند الذراع /
ّ

التجميع | اتبع الخطوات التالية من أجل تجميع كاشفك من إكوينوكس سيريز
المواصفات

"إكوينوكس 800 EQUINOX "800
"إكوينوكس 600 EQUINOX "600
الحديقة ،الملعب ،الشاطئ ،الذهب
الحديقة ،الملعب ،الشاطئ
مخصصة
مخصصة
 × 8ملفّات بحث ّ
 ×6ملفّات بحث ّ
متعدد40 ،20 ،15 ،10 ،5 ،
متعدد15 ،10 ،5 ،
ّ
ّ
 3.5ملم ( 32أوم) Bluetooth® / aptX™ /
Low Latency
 3.5ملم ( 32أوم)
(زمن وصول منخفض)
نعم 08 WM ،مشمول
غ� مشمول
نعم WM 08 ،ي
مقاوم للمياه لغاية عمق  3أمتار ( 10أقدام)
 12ساعة ،الوقت الالزم للشحن الكامل 4 :ساعات تقريباً
ملف يذك EQX 11 Double-D
ّ

أوضاع الكشف
تردّدات التشغيل (كيلوهرتز)
سماعات رأس معياريّة
يتالءم مع WM 08
مقاوم للمياه
عمر البطاريّة (تقريباً)
ّ
معياري
ملف
ّ

من أجل االطّالع على مواصفات المنتج الكاملة وتوجيهات التشغيل ،اقرأ دليل
المستخدم بنسخته الكاملة على الموقع التالي. www.minelab.com:

شروط الكفالة
  يُرجى زيارة موقع www.minelab.com/warranty-
أ
سجل كفالة
 conditionsمن أجل االطّالع على كامل الشروط والحكامّ .
منتجك على الإنترنت على الموقع التالي register.minelab.com
االلتزام
معلومات للمستخدم (لجنة االتصاالت االتحادية ،الجزء )15.105
يتقيد هذا الجهاز بالجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت االتحادية.
ّ
يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين )1( :ال يجوز لهذا الجهاز أن
تشويش
أي
يتسبب في
ِ
ٍ
تشويش ّ
ضار ،و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز ّ
ّ
يتم تلقّيه ،بما في ذلك تشويش قد يؤ ّدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.
ّ
مالحظة :أجهزة من الفئة ب
الرقمي من الفئة
ووجد ُمطابقاً لحدود الجهاز
ّتم اختبار هذا الجهاز ُ
ّ
إن هذه الحدود
ب وفقاً للجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت االتحاديةّ .
الضار في
ضد التشويش
صممة من أجل تأمين الحماية المعقولة ّ
ُم ّ
ّ
سكنية.
منشأة ّ

أستراليا وآسيا والمحيط الهادئ

دليل الشروع في
االستخدام

إن هذا الجهاز يؤ ّدي إلى توليد طاقة تر ّدد الراديو ويستخدمها ويمكن أن
ّ
يتسبب في
ّ
يشعها ،وإذا لم ّ
يتم تركيبه واستعماله وفقاً للتعليمات ،قد ّ
الالسلكية .ولكن ما من ضمانة بعدم حصول
ضار لالتصاالت
ٍ
تشويش ّ
ّ
ضار لإرسال
تسبب هذا الجهاز
ٍ
بتشويش ّ
معينة .إذا ّ
تشويش في منشأة ّ
الراديو أو التلفزيون ،ويمكن تحديد ذلك من خالل إطفاء الجهاز وإعادة
يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التشويش من
تشغيلهّ ،
خالل اعتماد واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:
•تغيير وجهة هوائي االستقبال أو موقعه
•زيادة الفصل بين الجهاز وجهاز االستقبال
كهربائية مختلفة عن الدائرة التي ّتم
•وصل الجهاز بقابس على دائرة
ّ
وصل جهاز االستقبال بها
تقني من ذوي الخبرة في الراديو/
•قُم باستشارة الوكيل التجاري أو ّ
التلفزيون من أجل الحصول على مساعدة
أي تغييرات أو تعديالت لم توافق عليها شركة ماينالب
تحذيرّ :
إن ّ
صالحية المستخدم بتشغيل هذا الجهاز.
إلكترونيكس صراحةً قد تبطل
ّ

أميركا الشمال ّية والجنوب ّية والوسطى
+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

يُ رج ى م راج ع ة دل ي ل ال ت عل ي م ات ال ك ام ل ل ل ح ص ول ع ل ى م عل وم ات
م ف ّص ل ة .ي م ك ن تن زيل ه م ن م وق ع www.minelab.com

الشرق أ
الوسط وأفريقيا

أوروبا وروسيا

+971 4254 9995
minelab@minelab.ae

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

إن الصور والرسوم الجرافيكية هي
® ،Minelabو ® ،EQUINOXو™ ،Wi-Streamو® ،Multi-IQو ،™8×5Fو ™3×3Fهي عالمات مسجلة لشركة ماينالب إلكترونيكس .المحدودةّ .
ّ
ّ
إن اسم
المبينة هنا .يُرجى االطّالع على دليل المنتج من أجل الحصول على توجيهات
مفصلةّ .
تشغيلية ّ
ّ
لغرض التوضيح فحسب ،وقد تختلف تركيبة المنتج ومواصفاته عن تلك ّ
خاضع
وأي استعمال لهذه العالمات التجاريّة من شركة ماينالب
ٌ
العالمة التجاريّة ® Bluetoothوشعاراتها هي عالمات ّ
مسجلة تملكها شركة بلوتوث أس.آي.جيّ Bluetooth SIG, Inc .
لترخيص Qualcomm® aptX™ .هو منتج من إنتاج شركة كوالكوم تكونولوجيز إنترناشونال المحدودة .Qualcomm Technologies International, Ltd

أفضل تقن ّية في العالم للكشف عن المعادن

4901-0266-2-AR

بداية سريعة |  4خطوات سهلة من أجل البدء.
 .1التشغيل

أ
لمدة  4ساعات.
للمرة الولى ،يُ وصى بشحن البطاريّ ة بالكامل ّ
قبل استعمال الجهاز ّ

 .2اختر وضع كشف

ملف البحث الشخصي من أجل وضع الكشف أ
النسب
اختر ّ
ّ
للموقع الذي تريد الكشف فيه( .صورة "إكوينوكس "800
.)800 EQUINOX

زر التشغيل على جانب
انقر ّ
واجهة المستخدم.

 .3إلغاء الضوضاء

 .4بدء الكشف!

العدادات من ّثم اضغط
اختر "إلغاء الضوضاء" من قائمة إ
على من أجل المباشرة بإلغاء الضوضاء.
أ
سيستغرق هذا المر  8ثواني تقريباً إلكماله.

(الزر) للعودة إلى شاشة الكشف،
اضغط على ّ
والبدء في الكشف!

اضية فريدة من نوعها.
أوضاع الكشف | ّكل وضع كشف لديه ملفّي بحث
شخصيين قابلين للتعديل مع إعدادات افتر ّ
ّ
*الذهب
أ
النسب للتنقيب عن قطع الذهب في مواقع حقول
المعدني ة.
الذهب
ّ

أرض صعبة

الملعب

الشاطئ
محس ن ليكون مناسب اً في جميع الظروف المالحة -
ّ
الرمل الجاف والرمل الرطب ،وركوب أ
المواج ،والغوص
تحت المياه.

تحت المياه  /ركوب
أ
المواج

أ
الرض العادية

الرمل الرطب  /الجاف

الحديقة

مثالي للكشف في الحقول التاريخية ألوسع مجموعة
من أ
الحجام المستهدفة.

معدني ة في وضع
عمالت
ّ
ممتاز  /قطع أثريّ ة

عمالت معدنية  /قطع
أثرية

كمي ة كبيرة
ممتاز للمناطق الترفيهية التي تحتوي على ّ
من النفايات ،بما في ذلك الكشف أ
عمومي ةً .
الكثر
ّ

قي مة
مجوهرات ّ

عام  /عمالت معدنية

عدل إعدادات جهاز الكاشف وا ّطلع عليها.
واجهة المستخدم | ّ
أجهزة سمع ّية السلك ّية
زر النظام الالسلكي لتشغيل النظام الالسلكي وإطفائه.
الضغط لوقت قصير أعلى ّ
الالسلكية.
السمعية
مطو ًال إلقران الجهزة
الضغط ّ
ّ
ّ

تظهر عالمة النجمة هذه في كامل الدليل إللشارة إلى المزايا التي ال تتو ّفر ّإال في نموذج "إكوينوكس .800 EQUINOX "800
التشغيل
زر التشغيل لتشغيل الكاشف وإطفائه.
الضغط لوقت قصير على ّ
ثوان) إلعادة الكاشف إلى إعدادات المصنع.
الضغط ّ
مطو ًال (ٍ 5
الخلفي
الضوء
ّ
الخلفي*
الختيار مدى سطوع الضوء
ّ
الخلفي وإطفائه.
أو لتشغيل الضوء
ّ

الخلفي عندما يكون
يظهر رمز الضوء
ّ
الخلفي مشغّ ًال.
الضوء
ّ

 مؤشّ ر الحساس ّية
الحساسية
يشير إلى مستوى
ّ
التقريبي ( 25مستوى)
ّ
على
و
اضغط على
شاشة الكاشف من أجل تعديل
الحساسية.
مستوى
ّ

وضع الكشف
الختيار أوضاع الكشف :الحديقة ،والملعب ،والشاطئ والذهب*
شخصيين قابلين للتخصيص
لدى ّكل وضع كشف ملفّي بحث
ّ
زر وضع الكشف
يؤ ّدي الضغط لوقت قصير على ّ
إلى استعراض أوضاع الكشف.

ثوان الستعادة الضبط المسبق للمصنع
اضغط وانتظر ّ
لمدة ٍ 5
الملف الشخصي للبحث النشط.
من أجل ّ

مستوى النغمة
من  0إىل 25

<%5
اشحن البطاريّة عندما يبدأ رمز
البطاريّة بالوميض.

زر القبول/الرفض من أجل القبول
لدى الكشف عن هدف ،اضغط على ّ
به أو رفضه على الفور.
العدادات.
كما يمكنك إنشاء أنماط تمييز من خالل قائمة إ
زر قبول/
أو
اضغط على
من أجل االنتقال إلى جزء من ّثم اضغط على ّ
رفض من أجل القبول به أو رفضه.
هوية أ
الهداف – 9إلى  0تشير إلى
ّ
أ
الهداف الحديديّةً ،
مثال –.5

مستوى صوت النغمة
حديدي*
حديدي | يغ�
ّ
ّ
مستوى حدّ ة الصوت*
من  0إىل 25

رسعة العثور
من  1إىل  | 3من  1إىل * 8

جميع المعادن
المختار
زر "جميع المعادن" من أجل تشغيل نمط التمييز ُ
اضغط على ّ
وإطفائه من أجل التأكيد على الهدف.

مؤشّ ر العمق
المقدر
يشير إلى العمق ّ
للهدف المكتشف5( .
مستويات)

التت ّبع
للتتبع
يشير إلى ّ
أرضية ّ
أي موازنة ّ
تكون نشطة.

التمييز في الدرجة
ميزان تمييز عالي الدقّة مؤلّف من  50جزءاً ( 9-إلى  )40من أجل تحديد الهدف بدقّة
وثبات.

متقدمة
إعدادات ّ

االنحياز إىل الكشف عن الحديد
من  0إىل | 3من  0إىل*9

ّتم إقران جهاز واحد

ّتم إقران  3أجهزة

ملف تعريف المستخدم المحفوظ أو يطفئه.
لوقت قصير يشغّ ل ّ
الضغط ٍ

إعدادات
متقدمة
ّ

نغمة الهدف
 ،1و ،2و ،5و50

السلكية واستعمالها في الوقت نفسه.
يمكن إقران لغاية  4أجهزة
ّ

ّ
ملف تعريف المستخدم*
"ملف تعريف المستخدم" يؤ ّدي إلى حفظ إعدادات
زر ّ
الضغط ّ
مطوال ً على ّ
الحالية.
الكاشف
ّ

إالعداد

حدّ ة النغمة
حديدي*
حديدي | يغ�
ّ
ّ
ت
اس�احة ف ي� النغمة
حديدي
حديدي | يغ�
ّ
ّ

قبول/رفض
دقّة  50جزءاً

<%30

ملفّات البحث
الشخصية
ّ

العدادات يؤ ّدي إلى الدخول
مطوال ً في قائمة إ
الضغط ّ
المتقدمة إذا كانت متوفّرة.
العدادات
إلى إ
ّ
و مع اختيار إالعداد من أجل تعديل قيمته .
اضغط على
إالعداد

ضوء وامض :يجري الشحن
ضوء ُمضاء باستمرارُ :شحنت
البطاريّة

%70 – %30

وضع الكشف

قائمة إعدادات الكاشف.
العدادات للدخول إلى
زر إ
الضغط لوقت قصير على ّ
قائمة إعدادات الكاشف واستعراضها.

إلغاء الضوضاء
يدوي*
أوتوماتيك|
ّ
ي
الموازنة أ
الرض ّية
يدوي
أوتوماتيك|
ّ
ي
تعديل الصوت
من  0إىل 25

حالة البطاريّة
يشير ضوء  LEDإلى حالة الشحن
خالل الشحن .يمكنك أن تمضي في
إجراء الكشف كالمعتاد لدى االتّصال
بباور بنك (بنك الطاقة) مع ،USB
االحتياطية.
تماماً مثل البطاريّة
ّ

%100– %70

السمعية
الوحدة
(سماعات الرأس
سماعات رأس تعمل
ّ
أي ّ
ّ
ّ
الالسلكية WM 08
 aptX™ Low Latencyذات
على البلوتوث
ّ
زمن الوصول المنخفض)

هوية أ
الهداف  1إلى  40تشير إلى
ّ
أ
الهداف غير الحديديّةً ،
مثال .32

التر ّدد
الحالي.
إلظهار تر ّدد التشغيل
ّ
أي وقت الستعراض تر ّددات التشغيل من
اضغط على ّ
زر التر ّدد في ّ
الشخصي النشط.
ملف البحث
أجل ّ
ّ
التحديد بد ّقة
يساعد في تحديد الموقع الدقيق للهدف قبل العثور عليه.
زر "التحديد بدقّة""/الكشف" من أجل تمكين وضع
اضغط على ّ
التحديد بدقّة .اضغط من جديد من أجل العودة إلى شاشة
الكشف.

يعرض التر ّدد الوحيد الحالي الذي ّتم
ُ
اختياره بالكيلوهرتز:
 ,*20 ,15 ,10 ,5أو .*40

يعرض شكال ً مستطيال ً لدى التشغيل
متعدد في الوقت نفسه.
بتر ّدد ّ

