
 
 

 

  

طرز کار کرد و یاد گیری را ترجیح دادید متشکریم.برای  GROUNDTECHمشتری گرامی از اینکھ محصوالت 
ھمچنین برای کسب تجربھ لذا خواھشمندیم این دفترچھ راھنما را بدقت مطالعھ فرمائید.این یک دستگاه علمی و 

 الکترونیکی میباشد بدین دلیل تمام دستور کار نوشتھ شده در این راھنما باید رعایت گردیده شود. 

 با ازرزوی موفقیت در کار ھایتان 

از محصول حتما بھ خوانید. دقت ! قبل از استفاده  

 اطالعات درج شده در این طرز استفاده بدون اطالع قبلی قابل تغیر میباشد. 

قابل تکثیر , پخش و کپی کردن   Groundtech Detectorsاین دفترچھ راھنماء طرز استفاده بدون اطالع شرکت 
 نمیباشد و اکیدا ممنوع است. 

                                                                                                                    اطالعات عمومی

بطوریکھ باید تمام دستگاه ھای الکترونیکی را بھ طور دقیق و با دقت مورد استفاده قرارداد در طرز استفاده از 
و قسمت اصلی دستگاه باید  جستجوھای  ھم باید دقت الزم را اعمال نمود. بھ کالھک GROUNDTECHمحصوالت 

برای استفاده در اجسام سفت و سخت باید خوداری نمود و نباید نیروی و  حفاظت کرده  دقت کرد,در مقابل ضربات
 . کردبیشتر وارد 

                                                                                                                مجروح شدن 
                                                         
GROUNDTECHھنگام کار کرد با  محصوالت   خیلی  یمجروح شدن و پیش امدن حوادث بدن معمول امکانبھ طور  

.محصوالت کم و امکان پذیر میباشد. GROUNDTECH  بھ طور کلی برای سالمتی جسمانی استفاده کننده تھدیدی 
ان نگھ تشکیل نمی دھد. بھ طوریکھ باید در تمام دستگاه ھای اکترونیکی رعایت نمود باید دور از دسترس کودک

الزم را اتخاذ نمود.  داشت. برای جلوگیری از ھر نوع ریسک و خطر باید تمام تدابیر  

ما میشود. قبل از جستجو از شارژ کامل باطری بدنھ دستگاه مطمئن باشید. کم بودن شارژ باطری باعث سر در گمی ش  

                                                                                                                     تعمیر و سرویس

) مجانی میباشد.برای دریافت 2ز تاریخ خرید دستگاه تمام خرابی ھای متولد از موارد فنی و تکنیکی بھ مدت دوسال(ا
تجربھ  اطالعات خدمات سرویس و یا سئواالت خود بھ فروشنده دستگاه مراجعھ کنید. دستگاه از طرف تکنسین با

تمام ھزینھ ھای تعمیر  با اجرت میباشد.بررسی میشود و در صورت لوزوم تعمیر میگردد.بعد از دوسال   

 در صورت خسارت رساندن بھ دستگاه ویا باز نمودن ان اعتبار گارانتی داده شده لغو خواھد شد.                        

 

 



 

   FA     1 
 

 

 

 قطعات کنترول  -1

 

وجود جستجویزنده مل عمومی بھ طور اتوماتیک, دستی ودر روی بدنھ اصلی دستگاه دگمھ ھای فراھم سازی کنترو
                                                                   میباشد.

فاده کنید. برای انتخاب حالت جستجو میتوانید از دگمھ ھای اتوماتیک, دستی و زنده است  

 

امکان روشن و خاموش کردن دستگاه را برایتان فراھم میسازد-باز/بستھ  (On/Off) 

)Autoامکان جستجوی اتوماتیک را میسر میکند. -ماتیک) اتو 

)Man امکان جستجوی دستی را میدھد –) دستی 

 )Live 2شروع دریافت اطالعات زنده را بھ طور گرافیکی   -) زندهD .فراھم میسازد 

 mikroعالوه بر این ھنگام جستجوی دستی دگمھ استارت ھم موجود میباشد.برای شارژ دستگاه میتوانید کابل شارژ 
usb استفاده کنید . 

 

 

 

ولت شارژ نکیند.فقط با اداپتور داده شده با  5شارژ میشود.با نیروی باالتر از   5Vلطفا دقت کنید!بدنھ اصلی دستگاه با
 کنید.   شارژدستگاه 

ودن چراغ لد موجود در روی قسمت باالئی بدنھ  دستگاه با سھ رنگ مختلف روشن میشود. چراغ لد در ھنگام باز ب
 دستگاه,شارژ شدن و کم بودن شارژ با نور ھای متفاوت روشن میشود.                          

                                                                                   دستگاه روشن و برای استفاده اماده است.-سبز

دستگاه بھ حالت روشن می باشد و بعد از چند ثانیھ دیگر بھ طور اتوماتیک خاموش خواھد شد.  –ابی   

نشان دھنده کم بودن شارژ باطری میباشد.ھنگامی کھ قرمز روشن شود لطفا دستگاه را شارژ کنید.  -قرمز  
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 دستگاه چراغ لد بھ رنگ ابی در امده و روشن و خاموش خواھد شد. وقتی کھ بھ طور کامل شارژھنگام شارژ شدن 
 شد چراغ بھ طور ثابت ابی خواھد شد. 

 

مونتاژ                                                                                               -2  

موجود میباشد.قبل از استفاده از  Li-ionر خواھد رسید .در داخل دستگاه باطری دستگاه بدست شما بھ طور اماده کا
دستگاه انرا شارژ کیند.قسمت تلسکوبی بدنھ را میتوانید 
 بھ اندازه دلخواه تنظیم کرده و مورد استفاده قرار دھید. 

از  وانیدروی بدن میت برای تنظیم طول قست تلسکوبی
یم را حلقھ ھای موجود استفاده کنید .دقت! حلقھ ھای تنظ

ا تا اخر تا تھ باز نکنید.در صورتیکھ حلقھ ھای تنظیم ر
گر باز کنید باعث جدا شدن قطعات بدنھ اصلی از ھمدی

تبلت را در تگاه می شوید. بعد از تنظیم طول دستگاه دوبار حلقھ ھای تنظیم را سفت کنید.میتوانید ویدئو داده شده با دس
نگاه کنید. ھمراه دستگاه  

 موجود در روی دستگاه میتوانید مورد استفاده قراردھید. ON/ OFFبا فشار دگمھ 

                                                            پیاده نمودن طرز استفاده,جمع اوری و اکتیو نمودن -3

از گوگل پیاده کنید.در تبلت داده شده با  3D Ground Monitoringنامھ طرز استفاده اندروید مربوط بھ دستگاه بر
دستگاه قبال اماده شده و بھ طوریکھ اماده برای استفاده است بھ شما تحویل داده خواھد شد.برنامھ طرز استفاده پیاده 

کرده شده از گوگول را  .ھم باز کنید

 

  

است.                لیسانس خواھد خوبعد از اماده نمودن طرز استفاده از شما کد   

برای دریافت کد اکتیواسیون از ادرس امیل؛                                          
                          

 info@groundtechdetectors.com 

اکتیواسیون باید ستفاده کنید. برای ا1010 371 216 90+ویا از شماره تلفن 
  شماره سری دستگاه را اعالم کنید. 

 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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زیر  بعد از اینکھ کد اکتیواسیون داده شده را وارد کنید دستگاه فعال خواھد شد.در راستای اطالعات قید شده در
                              میتوانید جستجو را شروع کنید.                                                    

 

 

 

 

                                                                                            حالت ھای کار کرد -4

 فشار ابتداء باید ارتباط دستگاه را با دستگاه موبیل بدون کابل بر قرار کنید.در مانیتور اصلی دستگاه قسمت انتخاب را 
را انتخاب نمائید.اگر ھنگام بر قراری ارتباط بدون کابل از شما رمز  EVO.در روی مانیتور باز شده قطعھ دھید

را وارد کنید. بعد از برقراری ارتباط در روی مانیتور کلمھ ارتباط بر قرارشد را مشاھده خواھید  1234خواستھ شود 
 نحوه کار را انتخاب نموده و شروع بھ کار کنید. کرد. بعد از بر قراری ارتباط حالت متناسب با 

 

 

    3Dجستجوی زمین -4.1
؛برای جستجوی یک منطقھ و دست اوری گرافیک سھ بعدی میتوانید استفاده کنید.در ھنگام   3Dجستجوی زمین

 را انتخاب کنید.  3Dاستفاده حالت جستجوی زمین
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تعداد  بھ نسبت بزرگی محیط  تعداداطالعات  اندازه بھ طرف جلو (تعداد ضربھ ھای سیگنال) واز دریچھ باز شده ,
ویا  زاگزیگ  طورردیف در مسیر چپ ( ردیف جستجو ) را وارد کنید.ھمچنین مسیر جستجوی خود را یا بھ 

                      .                                                              موازی انتخاب کنید

  

 بعداز انتخاب نوع کار دگمھ شروع را فشار دھید.بھ مانیتور جستجو
 دسترسی پیدا خواھید کرد.                                                 

 

 

.مانیتور جستجو بھ شکل اماده منتظر شماست  

 

 

متناسب با جستجو با دستگاه  را وقتی  . با انتخاب نحوهبرای انتقال اطالعات اماده است  3Dمانیتور جستجوی زمین
 .نمائیدانتقال اطالعات را میتوانید شروع  کنیدنتخاب ا کھ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 جستجوی اتوماتیک -4.1.1
راغ لد ابی موجود در روی دگمھ اکتیو شده چاصلی دستگاه فشار دھید  ھ) روی بدنAutoوقتی کھ بھ دگمھ اتوماتیک (

 اطالعات بھ طور اتوماتیک شروع خواھد شد. دیگر احتیاجی بھ فشار دیگر نخواھید داشت.و انتقال 

 

 

 

 

ضربھ سیگنال) بھ طرف  10بعد از اینکھ شماره ضربات سیگنال وارد شده برای ردیف اول تمام شد( بھ طور مثال 
ر خواھد شد رای ھر ردیف معتبچپ رفتھ و ردیف دوم را شروع کنید .بدین ترتیب تعداد ضربات سیگنال وارد شده ب  

..بعد از اتمام تعداد ضربات سیگنال برای ھر ردیف با رفتن بھ چپ ردیف جستجوی دیگر را شروع کنید  
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در مانتیور منعکس خواھد شد .بعد از اتمام جستجو از  3Dبعد از اتمام ردیف  جمع جستجوی وارد شده قبلی گرافیک
شما سئوال ثبت کردن ویا نکردن پرسیده خواھد شد .در صورتیکھ بلی را انتخاب کنید با نوشتن یک اسم بر کار 

 میتوانید انرا ثبت کنید. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              جستجوی دستی -4.1.2
بھ حالت اماده برای انتقال اطالعات  ) موجود در روی بدنھ اصلی دستگاه فشار دھید Manمھ دستی(بعد از اینکھ بھ دگ

منتظر خواھد ماند.وقتیکھ چراغ لد موجود در روی دگمھ بھ شکل ابی درامد انتقال اطالعات را میتوانید شروع کنید. 
ستارت موجود در جلو فشار دھید .اینرا برای برای انتقال اطالعات بھ طور دستی درردیف ھر سیگنال باید بھ دگمھ ا

 ھر سیگنال دوباره تکرار کنید. 

 

 

 

 

ضربھ سیگنال) بھ طرف چپ رفتھ  10بعد از اتمام تعداد ضربات سیگنال وارد شده برای ردیف اول ( بھ طور مثال 
.بعد از  بر خواھد شدو ردیف دوم را شروع کنید. بدین ترتیب تعداد ضربات سیگنال وارد شده برای ھر ردیف معت

 اتمام تعداد ضربات سیگنال برای ھر ردیف با رفتن بھ چپ ردیف جستجوی دیگر را شروع کنید.

در مانتیور منعکس خواھد شد .بعد از اتمام جستجو از  3Dبعد از اتمام ردیف  جمع جستجوی وارد شده قبلی گرافیک
شما سئوال ثبت کردن ویا نکردن پرسیده خواھد شد .در صورتیکھ بلی را انتخاب کنید با نوشتن یک اسم بر کار 

 میتوانید انرا ثبت کنید. 
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                                                                                                               جستجوی زنده  -4.2

ار ھمزمان شروع بھ انتقال اطالعات میکند. بھ طور سریع فلزات ,خلع ھا, اث ربعدی بھ طو 2جستجوی زنده بھ طور 
اب نتخزنده دگمھ حالت زنده را اساختھ شده در زیر خاک را میتوانید مشاھده کنید. برای استفاده از حالت جستجوی 

 کنید .

 

 

 

 

)موجود در روی بدنھ اصلی دستگاه فشار دھید انتقال اطالعات شروع خواھد شد. Liveھنگامی کھ بھ دگمھ زنده(
. اطالعات دریافتی ھنگام گردیدوقتیکھ چراغ لد روی  دگمھ بھ حالت ابی درامد انتقال اطالعات شروع خواھد 

 جستجوی زنده را نمیتوانید ثبت کنید. 

  

 در جستجوی زنده ؛تمام فلزات بھ رنگ قرمز ,خلع ھا بھ رنگ ابی و
خاک ھم با رنگ سبز مشاھده خواھد شد.خاک ھای محتوای مینرال ھا  

 بھ طور زرد و نارنجی دیده میشود. 

 

                                                                                                                                                    باز کردن پرونده ثبت شده -4.3
 

 

 
 

کردن و  ازباطالعات دریافتی را میتوانید در دستگاه دستی ثبت نموده و بعدا باز کرده و مجددا بررسی کنید. برای 
ه بھ اصلی را فشار دھید.اطالعات ثبت شدمنو ی  رویموجود در پرونده باز کن مشاھده مجدد اطالعات ثبت شده دگمھ

طور لیست مشاھده خواھد شد. اطالعات مورد نظر را برای بررسی انتخاب کنید.                                         
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                                                                                         انالیز گرافیک اطالعات-5

مانیتور جستجو طرز کار دگمھ و کیلد ھای   پدرطرف راست و چ 3D Ground Monitoringدر طرز استفاده از 
خواھد شد. باید با موجود در زیر قید شده است. در این قسمت معنای گرافیکی اطالعت دریافتی و انالیز انھا تعریف 

دستگاه خود تعداد بسیاری اندازه گیری و جستجو انجام داده تجربھ کسب کنید. ھر چھ قدر بیشتر تمرین کنید بھ ھمان 
 اندازه اطالعات صحیح بدست خواھید اورد.

 

 

زد.سارا فراھم اطالعات الزم شما را  ئبھبار جای گرفتھ در طرف راست ؛ در زمینھ نوع خاک میتواند  

میباشد میزان رنگ قرمز؛نشان دھنده نسبت مقدار فلزاتی را کھ دارای منطقھ مغناطیسی باال   

نشان میدھد.               نسبت تشکیل خاک مغناطیسی را نارنجی , -میزان رنگ زرد                          

           مقدار رنگ سبز ؛میزان خاک تشکیل شده معمولی را نشان میدھد.            

پر گردیده ویا خاک نرم را نشان مید ھد.               ابی روشن؛میزان خاکی را کھ کنده شده و دوباره  

 ابی؛میزان خلع و اطالعات مانند اب را نشان میدھد. 

 
اال و بررسی گرافیک دریافتی را از زاویھای متفاوت میسر میسازد .از طرف راست قسمت ب

 طرف چپ قسمت باال میوانید دید ھای کلی انتخاب کنید.  

 
را  امکان اندازه گیری عمق محل را برای شما فراھم میسازد .برای دریافت اندازه باید نوع خاک

ی ط اندازه عمق را نشان میدھد.ارقام عمق نتایج قطعانتخاب کنید.اطالعات عمق بھ طور متوس
 نمیباشد.             
 

یکی امکان مشاھده ارزش اطالعات ارقامی اندازه گیری ھا رافراھم میسازد.میتوانید بھ شکل گراف
 و ارقامی بررسی ھای الز را انجام دھید.                                                               

 
وانید مختلف میت زمینھ بررسی گرافیکھا را با رنگھای مختلف را میسر میسازد. با رنگھای

 بررسی کنید.

 
ده امکان ثبت اندازھگیری ھای انجام شده را فراھم میسازد.ھنگامی کھ میخواھید عملیات انجام ش

 را ثبت کیند  میتوانید با دادن اسمی این کار را انجام دھید.
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میگردد.این  نسبتھای جای داده شده در این بار ,بنا بھ شکل خاک,و ھمچنین بھ عناصر تاثیر مغناطیسی باعث تغیرات
           ارقام باعث بدست اوری اطالعات در زمینھ نوع خاک میشود.                         

ین منطقھ قبل از اینکھ شروع بھ اندازه گیری کنید, باید در زمینھ مواد جستجو ( مانند اب, خلع,ویا فلزات) و ھمچن
یک بررسی اطالعات الزم داشتھ باشید.خطاھای کھ در ھنگام اندازه گیری از خود نشان دھید باعث دریافت گراف

 دبردارید و در اندازه گیری ھای خود اطالعات صحیح بدست اوریمتفاوت میشود.برای اینکھ خطا ھا را ازمیان 
ھای قید شده در زیر را لطفا بدقت بخوانید.                                                                             ماده  

مچنین نحوه و منطقھ جستجو و ھ چھباید در زمینھ محیط مورد جستجو صاحب اطالعات کامل باشید.تاریخ -
 نوع خاک منطقھ را باید بدانید.

اگر در منطقھ جستجو خط نیرو موجود باشد در بدست اوری اطالعات موجب اشتباھات خواھد شد.از  -
 متر دور باشید.  50مواردی کھ تاثیر گذار بر روی فعالیتھای شما میباشد مانند خطوط نیرو باید حداقل 

م داده شود بھ طور معمول باید اندازه گیری وسیع انجام داد.بھ طور ناشناختھ جستجو انجا وقتی در منطقھ -
 ردیف جستجو کرد.  20سیگنال و  20مثال بھ شکل 

سیگنال ضربات را میتوانید فاصلھ ھای ( قبر,اطاق,و اجسام بزرگ ھستید)داگر دنبال عناصر بزرگ مانن -
کوچک ھستید فاصلھ سیگنال ضربات را باید کمتر سانتیمتر.اگر دنبال عناصر  50فشرده کنید(فاصلھ ھر سیگنال 

  )سانتیمتر 30, 20کنید مانند( 
انجام فعالیت اندازه گیری در محور شمال و جنوب, امکان دسترسی بھ اطالعات سالم را فراھم میسازد. تا  -

 جای کھ امکان دارد باید بدین موضوع توجھ داشتھ باشید. 
ماندن عنصر دفن شده در خاک بھ مدت زیاد بھ مفھوم تشکیل محوطھ مغناطیسی بھ طور وسیع میباشد بدین  -

 جھت بھ راحتی میتوان مشخص نمود. 
مینرالھا   تصفیھ برای کترول باید حداقل  دوبار بھ ھمان شکل جستجو نمود.اندازه گیریھای بیشتر برای از  -

 کمک خواھد نمود.   و در صورت موجود بودن خطا ھا بھ شما
در اندازه گیری ھای انجام شده, اطالعات مربوط بھ خلع و یا عنصر باید در وسط گرافیک جای داده شود.  -

اگر در گرافیک بدست امده اطالعات فلزات و یا خلع در کنار باشد, با بھ وسط انداختن این اطالعات باید دوباره 
 . کنیداندازه گیری 

تما باید با دستگاھی کھ شارژ ان حوضع باطری و شارژ دستگاھتان را کنترول کنید.در ھنگام جستجو, باید  -
 کامل میباشد جستجو کنید. یکی از عنصری کھ تاثیر بر اندازه گیری دارد پائین بودن میزان شارژ دستگاه است. 

نقطھ  ) شروع نموده و در1ریکھ در تصویر زیر نشان داده شده است از نقطھ شروع(وجستجو را بھ ط -
) خاتمھ دھید.جستجو را بھ شکل زیگ  زاگ و یا موازی انجام دھید.اگر یک خط بررسی را بھ پایان رسانده 2پایان(

نباید چرخ داد.مسیر شمال  را باشید خط دیگر مورد بررسی باید طرف چپ ان قرار گرفتھ باشد.دستگاه اندازه گیری
 توسعھ میشود. 
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ت یک عنصر موجود را ( جستجوی برای کنترول) ھر چھ بیشتر انجام دھید اطالعااگر عملیات جستجو در روی 
رژی صحیحتری در زمینھ نوع عنصر مورد نظر میتوانید بدست اورید .حرارت ,دیگر فرستنده ھای رادیوئی , ان

ھ ه گیری ھا را بمینرالھای زیر زمینی , خاک ھای از نوع نرم, نمک, اب و مانند انھادر روی  نتایج اندازخورشیدی ,
اید فاصلھ ان از طور منفی تاثیر میگذارد.سنسور باید بھ طور عمودی بھ زمین نگھداشتھ شود و نباید لرزش کند.حتما ب

سانتیمتر باشد.  9الی  8زمین   

ای استاندارد مفھوم رنگھای گرافیک  ھدر صورت استفاده از رنگ  

  قرمز؛فلزات 

 ابی ؛ خلع 

 سبز؛خاک

. نشان دھنده منیرال میباشدو نارنجی ؛ دزر  

شکل در انتخاب رنگھای مختلف این اطالعات متفاوت میباشد. در ابتداء تشخیص و جدا کردن منیرال با فلزات م
رافیک از میباشد.در بعضی اندازه گیری ھا میتوانیم مینرالھا را ھم بھ رنگ قرمز مانند انتخاب کنیم .برای مشاھده ک

انگشت انرا  ابا انگشت خود بھ چرخانید.برای بزرگ نشان دادن گرافیک با استفاده از دوزاویھ ھای مختلف گرافیک ر
 بزرگ کنید.                                                                                                                   

 

 

 

 

دگمھ اطالعات موجود در طرف چپ بار فشار دھید برای بررسی اطالعات بدست امده از جھت ارقام بھ  

. 

در این مانیتورمیوانید میزان رقمی اطالعات بدست امده را مشاھده  
واحد  15الی  10کنید.در میان اطالعات خاک و اطالعات مینرالھا حداقل 

واحد رقمی  15الی  10رقمی باید افزایش داد.در اطالعات خلع ھا حداقل 
 را باید کم نمود.این ارزشھا بھ نسبت ھر نوع خاک متفاوت میباشد.    
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برای بررسی اطالعات بدست امده از جھت عمق بھ دگمھ اطالعات عمق موجود در طرف چپ بار فشار 
.دھید  

دازه عمق از صفحھ باز شده حالت متناسب با نوع خاک را انتخاب کنید.اگر نوع خاک را نمیدانید از حالت متفاوت ان
                                                  را اندازه گیری کنید.                                 

 

در این صفحھ ارزشھای عمق را خواھید دید.این ارزشھا عمق تخمینی 
 سیگنال ھای جستجو را را نشان میدھد. 

 

 

میتوانید با جزئیات مورد بررسی قرار  3D Ground Monitoringاطالعات بدست امده را در مدل ویندوز برنامھ 
 ای این کار با شرکت تولید کننده تماس حاصل نموده و برنامھ ویندوز را درخواست کنید.بردھید. 

بھ کامپیوتر وصل  usb برای انتقال اطالعات موجود دردستگاه موبیل بھ ویندوز ابتداء دستگاه موبیل خود را با کابل
 Downloadsرا از داخل کالسور  Ground Monitoringکنید . در داخل منوی موجوود در دستگاه موبیل کالسور 

باز کنید .اطالعات ثبت شده در این کالسور محافظھ میشود. با کپی نمودن در کامپیوتر میتوانید در برنامھ ویندوز باز 
 کیند.
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