مسح الطبقات
االرضية
وتحليلها
GPA 3000 XS
دليل المستحدم من
KTS-Electronic GmbH & Co. KG
Germany

الفهرس
.1معلومات عامة
 1.1المقدمة
 1.1االساسيات
 1.1االستالم
.2الملحقات االساسية للجهاز:
 .2.1تركيب جهاز االستشعار GPA
 .1.1.1ملحق االستشعار االساسي 06سم Universalsonde
 1.1.1ملحق االستشعار المتقدم 1م Supersonde
 .2.2تركيب ملحق استشعار المعادن
 1.1.1مستشعر البحث 13سم
 1.1.1مستشعر البحث  1*1م
.3النظام االلكتروني
 1.1الواجهة االساسية
 1.1كاشف الذهب GOLD SCAN III
 1.1تغير حقل المغناطيس االرضي GPA
.4اساليب البحث
 .4.1البحث من خالل تغير الحقل المغناطيسي االرضي GPA
 1.1.1البحث بواسطة ملحق االستشعار االساسي Universalsonde
 1.1.1البحث بواسطة ملحق االستشعار المتقدم Supersonde
 .4.2البحث عن الذهب والمعادن الثمين GOLD SCAN III
 1.1.1ملحق مستشعر البحث 13سم
 1.1.1ملحق االستشعار 1*1م
 1.1.1ملحق االستشعار االسطواني
.4.3البطارية والشاحن
.5نظام التشغيل االندرويد
 .5.1الحاسوب اللوحيTablet
 .5.2االتصال عبر ال Bluetooth
 .5.3نظام ثالثي االبعاد KTS GPA 3D
 3.1.1البحث من خالل نظام KTS GPA 3D
 3.1.1تقييم نتائج البحث KTS GPA 3D
 3.1.1ضبط اعدادات تطبيق KTS GPA 3D
 .5.4نظام البحث المرئي KTS GPA Visualizer
 3.1.1البحث من خالل نظام KTS GPA Visualizer
 3.1.1تقييم نتائج البحث KTS GPA Visualizer
 3.1.1ضبط اعدادات التطبيق KTS GPA Visualizer
 .5.5إعادة تثبيت برنامج التشغيل
.6متطلبات النظام واتفاقات الترخيص
KTS-Electronic GmbH & Co. KG – GPA 3000 XS

0.1
0.1
0.1
0.1

متطلبات النظام
اتفاقيات الترخيص
شروط االستخدام
إخالء المسؤولية

 .7الكفالة
 1.1انتهاء الكفالة
 1.1الرعاية
 1.1معلومات قانونية
 .8االتصال

KTS-Electronic GmbH & Co. KG – GPA 3000 XS

.1معلومات عامة:
 1.1المقدمة:
تهانينا على شرائك لجهازGPA 3000XS
وهو من أحدث التقنيات البحث وفحص التغيرات االرضية
 GPA 3000 XSهو من تطويرشركة KTS-Electronic GmbH & Co. KG
يتكون الجهاز من  GPA 3000باالضافة الى جهاز كشف الذهب GOLD SCAN III
وقد تم دمج كال الجهاوين ضمن جهاز واحد متطور اكثر مرونة وفاعلية.
ملحقات االستشعار  GPA 3000 XSيمكن فكها وتركيبها بسهولة
ولكل ملحق استشعار خصائص تتعلق بمدى البحث و العمق ويمكن اختبار مدى البحث من
خالل الضغط على زر تحديد المسافة والتي تتراوح بين 16م و13م.
كما يتميز الجهاز بالبرامج المثبته على الحاسوب اللوحي وهي KTS 3D & GPA Visualizer
والتي تمكن المستخدم من تحليل نتائج البحث بسهولة دون الحاجة الى معرفة مسبقة او
الى مهارات خاصة.
ويمكن التعامل معه بسهولة من خالل التعليمات واالرشادات المرفقة على شكل فيديوهات
توضحية متوفرة على الحاسوب اللوحي باالضافة الى نسخة احتياطية لكافة االرشادات
التعليمية و التطبيقات العادت تثبيتها
عند الحاجة وهي متوفرة على فالشة .USB
كتيب التعليمات المخصصة لجهاز GPA 3000 XSتمت كتابته وشرحه من قبل شركة
 KTS-Electronic GmbH & Co. KGو جميع حقوق التعديل ومحفوظة للشركة
كما يمكم للشركة تحديث البيانات في اي وقت ورفعها على موقعها االلكتروني  ,جميع
كتيبات االرشادات متاحة بشكل مجاني للتنزيل عبر موقع الرسمي للشركة على االنترنت.

 1.1االساسيات:



يرجى توخي الحذر عند البدأ باستخدام الجهاز الى ما يلي:
*تجنب الرطوبة.
*جنب االماكن التي تحتوي على خطوط نقل كهرباء عالية التوتر.
*دم استخدام الهاتف المحمول اثناء استعمال الجهاز.
*دم باخذ القياسات اثناء العواصف الرعدية.
*لبطارية يجب ان تكون مشحونة بالكامل لضمان تشغيل سليم.
*يجب استخدام الشاحن المرفق من شركةKTS-Electronic GmbH & Co. Kg
من أجل شحن امن للبطارية وعدم االستعاضة باي شاحن اخر.
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 1.1االستالم:

الهاردوير:

*جهاز مدمج بنظامين GPA3000 & GOLD SCAN IIIوهما يعمالن على كشف المعادن
الثمينة و التغيرات المغنطيسية في التربة.
*المستشعر االساسي 06سم  Universalsondeمع حامل من الكربون باالضافة الى حقيبة.
*المستشعر المتقدم 166سم  Supersondeوالذي يتكون من قطعتين يمكن فصلهما لسهولة
نقلهم باالضافة الى الحقيبة.
*مستشعر الذهب والمعادن بقطر  13سم مع حامل من الكربون.
*المستشعر االسطواني بطول 16سم وقطر 3سم مع كبل بطول 16م يستخدم في االبار او
الحفر العميقة او الشقوق وحتى البحيرات او تحت سطح الماء للكشف عن الذهب و
المعادن الثمينة.
*مستشعر البحث عن الذهب والمعادن الثمينة بقياس  1*1متر ويمكن بسهولة فكه وتركيبه
ووضعه ضمن حقيبة مخصصة لسهولة نقله.
*بطاريتان خارجيات باالضافة الى كبل التوصيل.
* حاسوب اللوحي مع البرامج المثبته عليه باالضافة الى حقيبة.
*شاحن سريع بقدرة  116فولت و  116فولت.
*محول بقدرت  136واط لشحن البطاريات من السيارة.
*حقيبة يد.

البرامج:

*برنامج  KTS GPA 3Dالمطور للعرض ثالثي االبعاد باالضافة الى برنامج
 KTS GPA Visualizerللتصوير ثنائي االبعاد.
*ذاكرة التخزين المحمولة  USBللتمكن من نقل البيانات على اجهزة اخرى ولحفظ
ولحفظ نسخة احتيائية  ,باالضافة الى احنوائها على ملفات تنصيب البرامج وفديوهات
ارشادية وكتيبات الكترونية بعدة لغات مختلفة.

الخدمات:

*يوفر الجهاز اربعة لغات عرض وهي االنكليزية وااللمانية و الفرنسية واالسبانية.
*كفالة مدتها عامين تشمل كامل الجهاز بقسمي الهاور وير و السوفت وير.

.1.1جهاز GPA3000XSمع كامل ملحقاته
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.2الملحقات االساسية للجهاز:
 .2.1تركيب جهاز االستشعار GPA
يستخدم  Universalsonde & Supersondeللبحث من خالل نظام البحث .GPA
 2.1.1ملحق االستشعار االساسي 66سم :Universalsonde
*ادخل القسم السفلي من الحامل الكربوني في المكان المخصص وسط المستشعر
االساسي ويتم تثبيته بواسطة برغي الشد.
*على الطرف االخر من الحامل يمكن تثبيت الجهاز كما هو موضع بالصورة المرفقة
*يتم توصيل كبل المستشعر بالجهاز في المكان المخصص له والمشار اليه بالرمز .GPA

.1.1توصيل المستشعر االساسي بالجهاز

.1.1ربط المستشععر بالحامل
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.1.1توصيل الجهاز بالحامل
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 .1.1الجهاز مع المستشر والحامل

.3.1الجهاز جاهز للعمل مع المستشعر والحاسوب اللوحي
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 2.1.2ملحق الستشعار المتقدم 1م :Supersonde
*بمكن استخدامه بعد تثبيت القطعتين ببعضهما وذلك من خالل ادخال احدا القطتين باالخرى
ويتم شد البرغي في المكان المخصص له كما هو موضح بالصور المرفقة.
*يتم تثبيت الجهاز على جزء الحامل البارز من المستشعر.
*ويتم توصيل كبل المستشعر بالجهاز في المكان المخصص له والمشار اليه بالرمز.GPA
*من المستحسن عدم تكرار فك وتركيب المستشعر.

.0.1المستشعر المتقدم مع الحقيبة

.1.1تركيب المستشغر المتقدم
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.2.1تركيب المستشغر المتقدم
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.2.1تثبيت الجهاز على المستشعر المتقدم

.16.1المستشعر المقتدم
Supersonder
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 .2.2تركيب ملحق استشعار المعادن:
ويتم استخدامها مع تطبيق كاشف الذهب.GOLD SCAN III
 2.2.1مستشعر البحث 35سم:
*يتم ارفاقها مع حامل من الكربون ومسند للذراع يتم تثبيتهم بسهولة مع بعض.
*يوضع الجهاز على المكان المخصص من مسند الذراع كما هو موضح بالصور.
*يوصل المقبس المستشعر بالمكان المخصص على الجهاز والمسمى بـ.GOLD SCAN III

.11.1مستشعر المعادن وحامل الزراع.
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 2.2.1مستشعر البحث 1*1م:
*قم بتوصيل انابيب اطار البحث ببعضها البعض  ,انتبه يجب ان تكون الخطوط الصفراء على
االنابيب تشير الى اتجاه واحد.
*عند توصيل اخر انبوبين يبقى جزء من الكبل بطول 13سم تقريبا يتم طيها ووضعها ضمن احد
طرفي االنبوب ويغلق لتشكل االنابيب بالنهاية شكل مربع متجانس كما موضع بالصور
المرفقة.
*يوصل الكبل الصادر عن مستشعر البحث بالجهاز عبر المقبس المخصص لـ .GOLD SCAN III

.11.1مستشعر الكشف عن المعادن1*1م بدون تركيب مع الحقيبة
المخصصة له

.11.1الكبل المتبقي عند اخر وصلة
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 .11.1كيفية طي الكبل ووضعه داخل االنبوب
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.3النظام االلكتروني:
يتضمن جهاز GPA 3000XSالذي تم تطويره حديثا كال من الوحدات االلكترونية
 GPA & SOLD SCAN IIIيتميز الصندوق الخارجي المدمج بتصميم جديد وتثير االعجاب
بعملية تشغيل سهلة.
 GPA 3000XSهو عبارة عن أدات لقياس التغيرات في شذوذ التربة الناتج عن وجود اجسام
معدنية او التجاويف والتخلخل في التربة ويتم تمييزها من خالل تغير الحقل المغنطيسي,
تعتمد النتائج الصحيحة بشكل كبير على نوع التربة وطريقة القياس في المناطق التي يتم
فيها الفياس.
يجب اال تكون هناك حقول كهربائية مثل كبالت التوتر العالي او الخطوط االرضية او تمعدنات
قوية او تربة رطبة الن هذه الظروف تؤثر على نتائج القياس فكلما كانت التربة اكثر جفاف كلما
كانت النتائج اكثر دقة.

.1.1الصورة الكاملة للجهاز
 3.1الواجهة االساسية:
*بعد الضغط على مفتاح التشغيل يمكنكك تحديد احدى لغات العرض االربعة.
*في الشاشة التالية يمكنك االختيار بين البحث باستخدام  GOLD SCAN IIIاو GPA

.1.1اختيار اللغة
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 .1.1اختيار نوع نظام البحث

KTS-Electronic GmbH & Co. KG – GPA 3000 XS

 3.2كاشف الذهب :GOLD SCAN III
*نظام كاشف الذهب يتيح للكشف عن اربع معادن والتي يتم عرضها من خالل االلوان ورقم
خاص لكل معدن.
*من الممكن تغير تردد االشارة لتعطي دقة افضل عند البحث.
*باستخدام زر  Resetيمكن اعادة الضبط التلقائي الى الصفر.
*بالضغط على زر الرجعوع يمكن العودة الى الصفحة الرئيسية الختيار نوع البحث.
*يوضح مؤشر البطارية الى نسبة شحن البطارية.
*اذا قمت بتعيين عالمة اعادة الضبط تلقائي فسيتم اعادة الضبط بعد كل عملية كشف
ناجحة.

.1.1كاشف الذهب GOLD SCAN III
 3.3تغير حقل المغناطيس االرضي :GPA
*بمجرد تحديد طريقة البحث الخاصة بـ GPAيكون لديك خيار اختيار الفحص الخاص بك.
*يتم عرض قيمة المستشعر عبر المخطط الشريطي كقيمة رقيمية على اليمين بين الصفر
والخمسة.
*بتم عرض قيمة المعايرة على الجانب االيسر من الشاشة.
*يتم ضبط عمق البحث باستخدام القيم العددية المعروضة على الشاشة وهي:
10M , 15M ,20M , 25M
*بالضغط على زر العودة يمكن اختيار نوع المجسات.
*يوضح مؤشر البطارية النسبة الشحن فالبطارية.

.3.1تغير الحقل المغنطيسي االرضي
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.4اساليب البحث:
 .4.1البحث من خالل تغير الحقل المغناطيسي االرضي :GPA
للبدأ بالبحث يجب توصيل جهاز المستشعر بالجهاز.
 4.1.1البحث بواسطة ملحق االستشعار االساسي :Universalsonde
*نقوم بتشغيل الجهاز.
*نختيار لغة العرض.
*يتم اختيار نظام البحث.GPA
*يتم تحديد البحث بالمستشعر االساسي.Universalsonde
*يتم امساك بالجهاز بحيث يكون الى االعلى والمستشعر عامودي على سطح االرض.
*بشكل اختياري يمكن توصيل الحاسوب اللوحي مع الجهاز عبر البلوتوث كما في الشكل
المرفق 3,1
*يتم توجيه طرفي المستشعر باتجاه الحركة بحيث بمر كال الطرفين على نفس المكان.
*يجب التحقق في اي اتجاه تكون قيمة المعايرة تشير الى  1,3ويكون هو اتجاه البحث
الصحيح كما في الشكل المرفق.
*يحب ان ال تختلف المسافة التي تفصل المستشعر عن االرض عند الحركة.
*تجنب الحركة الغير منتظمة او البحث بطريق منحني االفضل ان يتم البحث عبر خطوط مسير
مستقيمة ضلمان نتائج صحيحة.

Universalsonde.1.4
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 4.1.2البحث بواسطة ملحق االستشعار المتقدم :Supersonde
نوصي بان تكتسب خبرة اوال على المستشعر االساسي مما يجعل البحث باستخدام
المستشعرالمتقدم اسهل.
والمستشعر المتقدم يشبه النستشعر االساسي ولكن لديه قدرة بحث على عمق اكبر
بنسبة  16بالمئة.
*نقوم بتشغيل الجهاز.
*نختيار لغة العرض.
*يتم اختيار البحث بالمستشعر المتقدم .Supersonder
*يتم امساك الجهاز وهو يشير الى االعلى والمستشعر يجب ان يكون متدلي بشكل
عامودي الى االرض.
*يتم التحثث من المعايرة والتي تكون تقريبا  1,3وقيمة المستشهر تتراوح بين  1و 1وللوصل
الى هذذ القيمة يحب ادارات المستشعر على محوره حتى نصل الى هذه القيمة و يمكن
عندها البدأ بالبحث.

.1.1المستشعر المتقدم
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.1.1الجهاز مع النستشعر
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. 4.2البحث عن الذهب والمعادن الثمين :GOLD SCAN III
يمكن البحث باستخدام احد مستشعرات البحث عن المعادن المرفقة بالجهاز.
 4.2.1ملحق مستشعر البحث 35سم:
*نقوم بتشغيل الجهاز.
*نختيار لغة العرض.
*يتم اختيار نظام الكشف عن المعادن.GOLD SCAN III
*لمعايرة مستشعر كشف المعادن يجب توجيه المستشعر الى مكان خالي من المعادن
والضغط على .Reset
*ان نوعية التربة قد تقلل من اثر المعادن وقد تولد اشارات خاطئة.
*يرجى التاكد من عدم وجود اشياء معدنية في المنطقة المجاورة للمستشعر النها تعطي
نتائج غير مرغوب فيها.
*يجب اعدة المعايرة باماكن محتلفة حتى يتم ايجاد افضل تردد لنطاق البحث.
*ويتم تغير تردد البحث بحيث يتناسب مع طبيعة التربة ودائما يتم البدا من اصغر تردد ومن ثم
يتم زيادة التردد ويتم معرفة افضل تردد يمكن استخدامه من خالل الخبرة وذلك بسبب
اختالف طبيعة التربة يتغير تردد البحث.
*من المستحسن االحتفاظ بمستشعر البحث موازي لالرض عند البحث.
*يستغرق االمر بعض الوقت للحصول على الخبرة وتفسير المالحظات بشكل صحيح ويكون
الصوت اكثر وضوحا عندما يكون المعدن قريبا من سطح االرض.

.3.1المستشعر 13سم مع الحامل والجهاز
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 4.2.2ملحق االستشعار 1*1م:
*نقوم بتشغيل الجهاز.
*نختيار لغة العرض.
*يتم اختيار نظام الكشف عن المعادن.GOLD SCAN III
*يتم اعدت ضبط الجهاز كما في الفقرة 1.1.1
*يمكن حمل االطار من شخص واحد او شخصين.
*يفضل االقتراب من االرض قدر االمكان للبحث عن معادن ذات الحجم الكبير لذلك ال
يتم الكشف عن القطع المعدنية الصغيرة.
* يتم معايرة الجهاز كما في الفقرة 1.1.1

.0.1مستشعر البحث 1*1م
 4.2.3ملحق االستشعار االسطواني:
*نقوم بتشغيل الجهاز.
*نختيار لغة العرض.
*يتم اختيار نظام الكشف عن المعادن.GOLD SCAN III

*يتم اعدت ضبط الجهاز كما في الفقرة 1.1.1

*يجب ان يبقى المستشعر معلق بالكبل بحيث
ال يتالمس الكبل مع جسم المستشعر عند ادخاله
في بئر او حفرة او حنى شق في االرض.
* يتم معايرة الجهاز كما في الفقرة 1.1.1

.1.1المستشعر االسطواني
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.4.3البطارية والشاحن:
يتم ضمان االداء القوي بواسطة بطارية ليثيوم ايون
خارجية بسعة 1266ميللي امبير ساعي والتي تكون
مشحونة بالكامل بشاحن الليثيوم في غضون  26دقيقة
(يرجى عدم تجاوز زمن الشحن  26دقيقة) وقت التشغيل يعتمد
على نوع المستشعر المستخدم و استخدام السماعات حوالي
 1الى  0ساعات عند شحن البطارية يشير الشاحن الى الضوء
االحمر وعند االنتهاء من شحن البطارية يشير الى اللون االخضر و
بعد كل عملية شحن يجب ازالة كابل التوصيل للشاحن.
يسمح محول الفولت الموفر بشحن البطارية في السيارة.
.2.1شاحن
البطارية
يتم توصيل البطارية الخارجية للوحدة اإللكترونية
عن طريق كابل مرفق ويمكن تعليقها عند السير.

.2.1محول السيارة

.16.1البطارية مع الكبل
يتم توصيل البطارية الخارجية للوحدة اإللكترونية عن طريق كابل مرفق ويمكن تعليقها عند
السير.
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.5نظام التشغيل االندرويد:
للحصول على تقيم ثنائي االبعاد وثالثي االبعاد لبيانات القياس يوجد حاسوب لوحي مرفق مع
الجهاز .
والذي يتم توصيله بواسطة الـBlutooth

.1.3الحاسوب اللوحي مع الحامل

.5.1الحاسوب اللوحي :Tablet

*يعد بدأ تشغيل الحاسوب اللوحي وذلك من خالل الضغط بستمرار على على زر التشغيل ثم
قم بفتح الشاشة من خالل تمرير االصبع فوقها.
*كال البرنامجين موجودين على الشاشة الرئيسية.
*عند فتح البرنامج سوف تجد على الجانب االيمن مجموعة من الخيارات لنوافذ متعددة.
*يوجد زر اخضر موجود اسفل ويمين القائمة مخصص للمعلومات حول النافذة المفتوحة.
*زر االنهاء يستخدم للخروج من البرنامج وهو موجودد بجانب زر المعلومات.
*في اعلى اليمين ستجد زر المشاركة ويمكن من خالله انشاء لقطة للشاشة ومشاركتها
عبر البرامج االخرى او حفظها في االستوديو.
*يمكن تثبيت الحاسوب اللوحي بسهولة على حامل المستشعر االساسي بمكانه المخصص
وذلك من خالل ادارة طوق االمان نصف دورة كما هو موضح بالشكل التالي
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.1.3تثبيت الحاسوب اللوحي على الحامل مع قفل االمان
.5.2االتصال عبر ال :Bluetooth

*لتقييم بيانات البحث على الجهاز اللوحي يجب ربط الجهاز بالحاسوب عبر البلوتوث.
*لهذا الغرض يجب ان تكون قد حددت طريقة البحث عبر نظام الـGPA
*قم بتشغيل الحاسوب اللوحي واختيار احد برنامجي العرض وقم بتشغيله
قم بالضغط على زرCONNECT
*وهو موجود على الجانب االيمن من شاشة عرض البرنامج ثم حدد الجهاز المعروض وفي
حال عدم
ظهوره فانقر فوقSCAN FOR BLUETOOTH DEVICES
*في حال عدم ظهور الجهاز بتم اعادة البحث مرة اخرى وعند ظهور الجهاز يتم تحديده بالضغط
عليه يقوم الجهاز اللوحي بعرض رسالة تأكيد لالتصال
*للتأكد من االتصال نجد وميض لنقطة زرقاء على الجانب االيمن من اعلى شاشة الجهاز
مما يعني ان الجهاز متصل بالحاسب اللوحي عبر البلوتوث.

.1.3نجاح االتصال بين الحاسوب و الجهاز
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.5.3نظام ثالثي االبعاد GPA 3D

:KTS

.5.3.1البحث من خالل نظام :KTS GPA 3D

.3.1اتجاه المسير الصحيح عند القيام بالبحث

*بالنسبة للقياسات يجب تقسيم المنطقة المراد فحصها بالتساوي الى ممرات كبيرة
يتم البدأ من خالل النقر على .MEASURE
*اضغط على.START
*وابدأ بالبحث في المنطقة التي تم تحديدها.
*اثناء عملية القياس تظهر القيم المقاسة بااللوان على الشاشة  ,بعد كل مسار يتوقف
القياس تلقائيا
ويمكن المتابعة بالضغط مرة اخرى على زر START
*يمكن تحديد سرعة القياس من خالل تديدها اسفل الشاشة وهي تشمل ثالث سرعات
مختلفة
FAST , SLOW , NORMAL
*من خالل تحديد السرعة يمكن تحديد المسافة المراد مسحها و جودة المسح.
*للحصول على قياسات دقيقة يجب المحافظة على سرعة ثابته.
*عالوة على ذلك يعتبر الطول التقريبي للمسار بين  3و  16متر.
*يمكن ايضا ايقاف البحث بشمل مؤقت باستخدام زر االيقاف ويمكن بعدها االستئناف مرة
اخرى.
*بمجرد اكتمال البحث سيكون الرسم البياني اكثر دقة.
*يمكن حفظ القياسات بعد االنتهاء منها واضافة اسم عنوان وتاريخ يمكن حفظها بالضغط SAVE
يمكن حذف القياسات الناتجة من خالل الضغط على زر.RESET
**مالحظة اذا لم يتم عرض اي زر “البدأ” في الجزء السفلي االيسر من الشاشة فهذا يعني
ان االتصال بالبلوتوث قد انقطع ويجب اعادة االتصال.
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.3.3نتائج القياس في قبل تحويلها الى شكل ثالثس االبعاد

.5.3.2تقييم نتائج البحث :KTS GPA 3D
*يمكن التبديل الى وضع ثالثي االبعاد في اي وقت حتى اثناء القياس.
سوق ترى العرض للقياسات ثنائي البعد في قسم .MEASURE
*يمكن تحويل القياسات ثنائية البعد الى ثالثية االبعاد من خالل الضغط على.3D
*يسمح  LOADالموجود قي االسقل من الجهة اليسرة للشاشاة بعرض القياسات المخزنة
يمكن تحريك الشاشة باصبع واحد وتدويرها باصبعين او تكبيرها او تصغيرها كما في لك الزر.
الشكل الملحق.
*عند الضغط على القائمة VIEWيمكمك هرض القياست المخزنة بالنمط ثنائي االبعاد
*يسمح LOADالموجود قي اسفل يسار الشاشة بعرض القياسات المخزنة بنظام ثنائي البعد
لك زر.

.0.3عرض البيانات في وضع ثالثي االبعاد
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.1.3استخدام اصبعين لتحريك الصور

*عند الضغط على القائمة VIEWيمكمك هرض القياست المخزنة بالنمط ثنائي االبعاد
يسمح لك زر LOADالموجود قي اسفل يسار الشاشة بعرض القياسات المخزنة
بنظام ثنائي البعد.

.2.3التقيم ثنائي االبغاد للقياس
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*ضمن عنصر القائمة FILESستجد جميع القياسات المحفوظة
*للضغط على احد القياسات المحفوظة لعرض الخيارات.
 OPEN FILEيعرض القياس ثنائي البعد في نافذة العرض.
 RENAME FILEخيار اعادة تسمية القياس.
 delete fileيمكن من حذف القياس بشكل نهائي.
 show file in 3Dيعرض القياس في وضع ثالثي االبعاد.
كما يمكن حذف جميع القياسات المحفوظة من خالل الضغط على.DELETE ALL FILES

.2.3ادارة الملفات
.5.3.3ضبط اعدادات تطبيق :KTS GPA 3D

 SETTINGSهو اخر عنصر في القائمة ويحتوي على االعدادات التالية:
* Number of lanesعدد الممرات المقرر تحديدها.
* Number of measurementعدد القياسات لكل ممر.
* Languageاختيار اللغة االلمانية او االنكليزية او الفرنسية.
**مالحظة سيتم اعادة تشغبل التطبيق تلقائيا بعد تحديد اللغة.
* Reset Settingsاعادة ضبط االعدادت الى اعدادات المصنع باستثناء اللغة.
* Developer Settingsالرجاء عدم تغيير اعدادات المطور
باستثناء اعدادات المطور .Measre delay
وبالتي يمكن من خاللها تحديد الفترة الزمنية بين كل قياسين وهو يؤثر على الخيارات التالية
.SLOW NORMAL FAST
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.16.3االعدادات

.5.4نظام البحث المرئي GPA Visualizer

:KTS

.5.4.1البحث من خالل نظام :KTS GPA Visualizer

*يسمح البحث باستخدام KTS GPA Visalizerبتشغيل المسارات الفردية.
*اضغط على STARTوابدأ على الفور.
*اثناء عملية القياس تظهر القيم المقاسة بااللوان على الشاشة.
*اضغط على زر  STOPوانتظر حتى يتوقف الزر  STARTعن اللون االحمر المتوهج.
او االنتهاء من المسار المراد القياس فيه ويمكن االستمرار بالقياس مرة اخرى من
خالل الضغط على STARTمرة اخرى.
*توجد خيارات FAST & SLOW & NORMALاسفل الشاشة ويمكن تحديدها في اي وقت.
* SLOWيمكنك من خاللها تغطية نسافة اكبر بدقة اقل والعكس صحيح.
*للحصول على قياسات دقيقة من المهم الحفاظ على سرعة ثابته.
مالحظة اذا لم يتم عرض زر STARTفي الجزء السفلي من الشاشة فهذا يعني
ال يوجد اتصال بالبلوتوث ويجب التحقق من االتصال مجددا كما في الشكل 3.1
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.11.3نتيجة المسح ينظام المرئي ثنائي االبعاد
.5.4.2ضبط اعدادات التطبيق :KTS GPA Visualizer
*يمكنك عرض القياسات المخزنة من خالل الضغط على .VIEW
* CURRENT MEASUREMENTمن خاللها يمكن عرض القياسات الحالية.
*LOADمن خالل الضغط عليها اسفل ويسار الشاشة يتم عرض القياسات المخزنة.

.11.3تقييم نتائج القياس
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*ضمن عناصر قائمة  FILESستجد جميع القياسات المحفوظة
*اضغط على القياس لعرض الخيارات التالية:
 Open fileيعرض القياس في نافذة العرض.
 rename fileيمنحك خيار اعادة تسمية الملف.
 delete fileيمنحك خيار حذف القياس.
* delete all filesيمكنك من حذف كافة القياسات المحفوظة.

.11.3ادارة الملفات
.5.4.3ضبط اعدادات التطبيق :KTS GPA Visualizer
* Settingsهو العنصر االخير في القائمة وفيه الخيارات التالية:
* Number of columnsعدد االعمدة.
* Number of measurrementعدد القياسات لكل عمود.
* Languageيمكنك االختيار بين االلمانية واالنكليزية والفرنسية.
*مالحظة يتم اعادة تشغيل البرنامج تلقائيا بعد اختيار اللغة.
* Reset Settingsاعادة ضبط االعدادت الى اعدادات المصنع باستثناء اللغة
 Developer Settingsالرجاء عدم تغيير اعدادات المطور
باستثناء اعدادات المطور .Measre delay
والتي يمكن من خاللها تحديد الفترة الزمنية بين كل قياسين وهو يؤثر على الخيارات التالية
.SLOW NORMAL FAST
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.11.3االعدادات
.5.5اعادة تثبيت برنامج التشغيل:
اذا اردت توصيل الجهاز بأي حاسوب يعمل بنظام االندرويد او اعادة تنصيب الرنامج مرة اخرى
ما عليك سوا ان ان تقوم بنسخ  apkالخاصة بالبرنامج الموجودة على وحدة التخزين الملحقة
الى الحاسوب الجديد و البدأ بتثبيتها وهذا يتطلب طبعا إذن بالسماح للتطبيقات من مصدر
USBغير معروف بالتثبيت.
ويمكنك القيام بذلك من خالل الذهاب االى اعدادت في الحاسوب قسم امان الجهاز
ال يلزم وجود برامج اضافية اخرى وجهازك جاهز االن لالستخدام و التشغيل.

.6متطلبات النظام واتفاقات الترخيص:
 6.1متطلبات النظام:
يتم تشغيل برامج  KTSعلى االجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 5.0
واالنظمة االحدث.
يمكن ان يؤدي تشغبل البرنامج على حاسوب اخر بقياس شاشة مختلف الى تشوه في
الصورة المعروضة بعد اخذ القياسات.
 6.2اتفاقيات الترخيص:
يخضع برنامجKTS 3Dباالضافة الى جميع الوثائق االلكترونية او المطبوعة المرفقة
لحقوق النشر لشركة .KTS-Electronic GmbH & Co.KG
اذا كان الي جزء من اتفاقية الترخيص هذه اي تغييرات او تحسينات على شروط الترخيص
لالصجارات القديمة من البرنامج فيجب تطبيقها على االصدارات السابقة من البرامج من تاريخ
السريان.
شروط الترخيص الحالية تدخل حيز التنفيذ في 61.65.2667
باستخدام البرنامج  ،يوافق المستخدم على شروط الترخيص هذه وفي حال حدوث انتهاك
لشروط الترخيص  ،ينتهي حق االستخدام تلقائيًا.
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 6.3شروط االستخدام:
سيتم منح كل مستخدم حقا حصريا في استخدام البرامج المدرجة في الفاتورة بعد سداد
قيمتها بالكامل.
ويقتصر هذا الحق على مالك البرنامج االصلي وبالتالي يمكن استخدام البرنامج في وقت
واحد فقط على نظام كمبيوتر واحد.
جميع حقوق التأليف والنشر الحالية والمستقبلية وحقوق الملكية الصناعية للبرامج المرخصة
وجميع البرامج المشتقة او اجزاء البرامج او المستندات ذات الصلة تبقى مع شركة
.KTS-Electronic GmbH & Co. KG.
 6.4إخالء المسؤولية:
على الرغم من االختبار الدقيق لهذا البرنامج  ،ال يمكن استبعاد األخطاء .ال يوجد ضمان
الستعمال البرنامج لغرض معين .على وجه الخصوص  ،ال يتم قبول أي مسؤولية عن األضرار
الناتجة وفقدان األرباح واألصول.
التي قد تنشأ من خالل استخدام البرنامج والوثائق المرتبطة به.
اي تغيير في السعر او البرنامج او الوثائق ال يتطلب تقديم اشعار بذلك التغيير.

 .7الكفالة:
نحن نقدم كفالة مجانية لمدة  11شهر من تاريخ الشراء الصالح االخطاء والعيوب الناتجة عن
المصنع ووفقا لشروط الضمان التالية:
سوف نقوم بمعالجة و اصالح اي عيوب في المعدات والتي تثبت انها بسبب خطأ في التصنيع
ولذلك يجب االبالغ عنها قبل مضي  11شهر من تاريخ االستالم.
الضمان ال يشمل سوء االستخدام مثل تعرض الجهاز لمواد كيميائية او كهرومغنطيسية
واالضرار الناتجة عن الرطوبة.
الضمان يشمل اصالح او استبدال االجزاء المتضررة وفقنا لتقجيرنا مجانا
تحتفظ  KTS GmbH & Co.KGبالحق في استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديد اذا كان
من غير الممكن اصالح المنتج خالل الفترة الزمنية المناسبة وميزانية مناسبة  ,بالطبع يمكن
استبدال المنتج ببديل مساوي بالمواصفات والصيانة او االسبدال يتم فقط في مقر الشركة
وتعتبر االجزاء المستبدلة ملكيا للشركة.
ال يشمل الضمان اي جزء تم اصالحه او محاولة اصالحه من قبل شخص غير مخول للقيام
بذلك او اذا تم تزويد منتجنا بملحقات غير مصرح الستخدمها من قبلنا.
ال يمكن تمديد فترة الضمان وال يتم تغيير مدتها وال يشمل الضمان االضرار الناجمة عن آثار
خارجية باستثناء المسؤولية غير ملزم بموجب القانون  -استبعادها .ولذلك  ،فإننا غير
مسؤولين عن أي أضرار عرضية أو غير مباشرة أو غيرها من األضرار الالحقة  ،والتي تؤدي إلى
قيود االستخدام أو فقدان البيانات أو فقدان األرباح أو فقدان األعمال.
 7.1انتهاء الكفالة:
يمكن ان توافق  KTS GmbH & Co.KGايضا على الخدمة بعد انتهاء فترة الضمان
وفي هذه الحالة سيتم تحميل العميل كافة التكاليف المترتبه على النقل و االصالح.
 7.2الرعاية:
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يتطلبGPA 3000XSالقليل من العناية ومع ذلك ينبغي النظر في بعض النقاط
من اجل الحصول على اداء افضل
تجنب درجات الحرارة القصوى حيث ال يمكن استبعاد حدوث تلف في المكونات االلكترونية.
قم بحماية الجهاز واالجزاء االلكترونية باستخدام كيس بالستيكي اذا كان من المفترض ان
يتعرض المطار غزيرة او ضباب او غبار.
احرص دائما على بقاء جهازك نظيف وجاف وتنظيفه من الرمال و االوساخ.
 7.3معلومات قانونية:
قد يخضع البحث باستخدام جهاز كشف عن المعادن الى لوائح لحماية النصب التذكارية
والمعايير االخرى في المانيا لذلك يرجى مالحظة اللوائح القانونية ذات الصلة قبل البدء
بالبحث
ال تتحمل  KTS-Electronic GmbH ^ Co.KGاي مسؤولية عن اي انتهاكات
محتملة للقانون وفي حالة الشك نوصيك بالحصول على مشورة شاملة من المحامين او
مكاتب التراث في المقاطعة او مكان المراد البحث فيه.
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 أو النصوص من هذا المنشور دون إذن/ ال يسمح بإعادة النسخ أو استخدام الرسومات و
صريح من المؤلف
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