
 

 

 مقدمة :

ما نشهده اليوم من ابتكارات يعني أنه ليس عليك المساومة بين الفخامة والراحة 

 بعد اآلن.

اكتشاف منحك يل الجهازهذا في  ى ذلك هو التكنولوجيا المتطورةوأكبر دليل عل 

 ودقة.بكل راحة المطلوبة األهداف 

 استكشاف مريحألُسس الضرورية لتحقيق أداء البحث عن ا
 تماما .  كبير في هذا الجهاز الجديدتطوير أّدى إلى ” أدّق وأكثر تطّورا  “ 

 . نتائج مبهرة في عمليات االستكشاف تحقيق ىعل يؤكد الجهاز

 

في نطاق التركيز. ة استكشافكلالتقنيات تضع رحمجموعة متكاملة من   

لألهداف  خلفية واضحة ومعززةوالداخلية الذكية رؤية  السناسرتوفر  

ثبتها.يويكشف الجهاز ، بينما المطلوبة  

المستكشفين في انحاء بكل المواصفات التي يبحث عنها الكاملة العملية يتمتع هذا الجهاز ب

 من مسافات شاسعة االهدافستكشف الجهاز يالصغير إال أن  وعلى الرغم من حجمه ،العالم

 المركز األول ضمن فئته يحتلل القياسية مواصفاتالالكثير من به يتوفر وواعماق كبيرة 

 في العالم. مصغير الحج استكشافجهاز كأفضل 

 

 حصلالجديد الكامل مع التحديث وأيضا ، في العالم األول معة جيدة باعتبارهبس يتمتع الجهاز

 الجهازستهالك اقل المعدل و السابق،تصميم أنيق مع تحكم أفضل بكثير من  ىالجهاز عل

ومن المواصفات  البطاريةجينة تخفض أكثر من استهالك بنسخة ههذه  يويتوفر ف للبطارية

 .األهداف الوهميةمن  والتصفية ةالتحذير والتنقية هنالك نظام القياسية الجديد

 

وفي هذه الفئة  المنتشرة، للتخلص من عباءة التعب واألجهزة الوهمية المقلدةالحل األمثل  هو جهازنا هذا

مريحة ونظام حركي  استكشافالطويلة على تجربة  حيث تشتمل قائمة ميزاته متكاملة،حزمة  يوفر الجهاز

 .الضوئي الكشفبنظام عمل ذي يال في فئته الوحيد زوهو الجها بطاريةنشيط ال يستهلك الكثير من ال



 

 

 

ضمن  حتل الصدارة في فئتهيل هذا الجهاز جاء بعد إعادة تصميمه

بين متعة  الفاخر يجمع هذا الجهازحيث  ،االكتشاف والتنقيب اجهزة

القيادة والراحة والتكنولوجيا المتطورة والمواصفات العملية 

بانطالقة قوية  ايضاوتتمتع  واحدة،والتصميم األنيق في حزمة 

 زر التشغيل.الضغط على  المستكشف بمجرديحصل عليها 

 

 جميع انحاء العالم والمانيا األكثر مبيعاً في ان هذا الجهاز يعد

 لكافةومالئم  قويو األمريكية وفي الحقيقة فه الواليات المتحدةو 

 أكبر،وبقوة بوزن أخف  الجهاز فيما جاء عمال االستكشافأنواع ا

على عدد من المواصفات الذكية مثل نظام  الجهاز هذا كما حصل

االيوني الجديد ونظام االستشعار عن بعد وكذلك نظام 

 المسح الشاملباإلضافة الى النظام  الكهرومغناطيسي المتطور

 .وتحديد المركز والكمية المباشر الخارق ونظام قياس العمق

يجابية التي تستحق التطورات اإلوالعديد من نتيجة الكثير والمزيد  هوان هذا الجهاز

العالم دون الحاجة الى  على مستوىاألهداف أفضل جهاز الستكشاف  الثقة وتمنحه

 الخبرة والمعايرة او التدريب.

 

تتأقلم تلقائيا وبشكل سريع للعمل مع جميع أنواع التربة الجهاز ان هذه 

نوع من أنواع  ى أيدون التشويش عل يعاير ذاتيا مع نفسهوالتضاريس والمناخ و

قوم بعزل جميع أنواع الشوائب والصخور البركانية والحرارية الكهربائيات وي

األشياء الغير مرغوب قوم بفصل والشوائب والفلزات كما انه ي والمعدنية والبازلتية

 بشكل واضح. بها

 



 

 

 المميزات :

بشكل واالدق واالسرع في األداء ومضمون العمل االسهل  الجهاز بانهتميز هذه ي

تميز بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة األداء وتحتوي على دقيق كما انه ي

 الدقيقة.النتائج  كاملة تكمل بعضها البعض لتعطي فيئيهمجموعة 

 المواصفات :

واالسرع عمال في عالم أجهزة الكشف والتنقيب  االخف وزناالجهاز بأنه تتصف 

لتعمل مع جميع األنظمة االستكشافية  ةاإللكترونياشعاعية  بأنظمةكما انها مزود 

 بطريقة تلقائية 

تحتوي  ألنهااالحدث واألفضل عالميا على جميع األجهزة  هالجهاز بانا وتتصف هذ

 الدولية.على مكونات دقيقه تجعل منها األفضل في المقاييس والمعايير 

 الخصائص والوظائف :

في اعمال البحث والمسح والكشف بنظم جديدة  الجهازتتخصص وظائف عمل هذه 

 .وجه أفضلاألهداف المطلوبة على أكثر دقة وحيوية إليجاد 

 التكنولوجيا الحيوية

وهو االشعاع الكهرومغناطيسي مع الطول  الكشف االشعاعيبنظام  الجهاز اعمل هذي

تقريبا نطاق الترددات بين واحد  لميكرو متر وهو ما يعاد 300و 0.7الموجي بين 

 تيرا هيرتز. 400و

مجموعة من الموجات  عبارة عن وا الجهاز هان الطيف الكهرومغناطيسي لهذ

والجزيئات الكهرو مغناطيسية المنبعثة بأطوال موجية وترددات مختلفة، ويقسم هذا 

 تردد الطيف الى سبعة أماكن مرتبة حسب تناقص الطول الموجي وزيادة الطاقة وال

االشعة تحت الحمراء واالشعة  يالجهاز ها ومن االشعة الكهرومغناطيسية لهذ

 الفوق البنفسجية وموجات الراديو والموجات الصغرية المعروفة

 . ةالمكروفي ةباألشع 

 مباشر ال يحتاج الى التحليل والتخزين  استكشافتميز بنظام ي

 بوجود نظام استشعار متميزتميز ي



 

 

 لتصفية الشوائب وتأكيد األهداف الثمينة. الكشف المتطورتميز بوجود نظام ي

تميز بأرسال واستقبال الموجات واالشعاعات والترددات الحيوية السريعة اللتقاط ي

 األهداف عن بعد والوصول اليها.

تتميز بوجود الجهاز االستشعاري الصوتي االيوني التوجيهي الدقيق للوصول الى 

 هولة مطلقة.األهداف بس

 متر12العمق األرضي للجهاز: 

 متر  100المدى االمامي: 

حسب كل موديل منه قابل لالستبدال والتغير والشحن ومنه موديالت البطارية 

 داخلية قابلة للشحن

 –نيازك -الذهب الخام  –ذهب التالية: متخصص الجهاز بالكشف عن األهداف 

 .كهوف –الماس 

يحتوي الجهاز على مفتاح التشغيل ومفتاح معايرة الحساسية ومفتاح االختيار 

 للعنصر المطلوب 

 

 

إلطالق طراز قياسي من  لمانيةاال «جي بي ار»شركة  تقوم
الكشف عن جديد تابعنا في عام  كل مطلع األجهزة في الكاميرات

 منه.نموذج اختباري منتجاتنا لرؤية 

 

 تجاء األجهزة الكاشفة والتيعلى عرش  والشعلة والملكةهذا الجهاز االلة عتبر ي
 .لجميع االختبارات القياسية في العديد من بلدان العالم ابعد تجاوزه

في سوق لثالثة انتصارات متتالية  وتحقيقهنجاح ال شركة جي بي ارتجمع  
في  ،البارعواالنطالق  الضالع،الصمود  عليها لقب أطلقاألجهزة الكاشفة مما 



 

 

يومنا واستمرت حتى عام  22انطالقتها منذ بدئت التي  أجهزة الكشف والتنقيب
 .هذا

 

نقلك من عالم الخيال الى عالم الواقع لتجدد ثقتك المطلقة بهذه االلة ي جهازنا هذا
 الباحثة عن جميع األهداف التي تريدها.العجيبة 

العمل الصحيح نرجو قراءة االرشادات العامة في االستخدام حتى تتمكن من 
 والمحافظة على الجهاز بشكل جيد.

 العمل.في  ءكما نطلب مشاهدة الفيديو التعليمي للجهاز قبل البد

 استخدام شاحن اخر للجهاز غير الذي مرفق معه زال يجونوضح بانه 

ال  والشواحن والمقابض واالسالك الخارجية تاألنتيناوكذلك جميع الملحقات مثل 
 تشمل الكفالة مطلقا ألنها مواد استهالكية 

 كما تسقط حق الكفالة في حالة فتح الجهاز او الملصقات او العبث به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


