
 ژئـوتکنیک
  AVLو  GPSتجهیزات نقشه برداري ، زمین شناسی ، نجوم ، 

Website: www.geo-technic.com     E-mail: info@geo-technic.com  
418الب مقابل دانشگاه تهران پاساژ فروزنده طبقه اول واحد قتهران خیابان ان: آدرس   

  0912-2857661:موبایل       66956547:فکس          66968772-66956547 :تلفن

  
  به نام خدا

  .جهت استفاده بهینه تر از توتال استیشن هاي الیکا مواردي ذکر میگردد که کاربردي و براي حفظ دیتا حیاتی میباشد
 .را مطالعه نمائید سپس گزینه تائید یا رد را وارد نمائید نمایشگر همیشه منوهاي ظاهر شده روي صفحه -1

 .خاموش باشد و سپس کابل را متصل نمائیدقبل از اتصال توتال به کامپیوتر ، حتما دستگاه  -2

 .پس از تخلیه اطالعات ابتدا توتال را خاموش کرده و سپس کابل را جدا نمائید -3

 )باتري را خارج نکنید(در هنگام روشن بودن دستگاه در پوش باتري را باز ننمائید  -4

د که تا انتهاي شارژ استفاده شده و بناگاه قبل از اتمام کامل شارژ باتري ، باتري را تعویض نمائید و به این شکل نباش -5

 .توتال خود بخود خاموش گردد

نشوید چون ابزاري که در این قسمت میباشند براي استفاده  TOOLSدر منوي اصلی دستگاه ، تا حد امکان وارد بخش  -6

هید تمام زوایا بهم ، اگر تنظیمات این بخش را تغییر د Adjustکاربر مناسب نیست بعنوان مثال در همین بخش گزینه 

همچنین اگر . که مربوط به فعالسازي و ورود الیسنس برنامه هاي جانبی خریداري شده میباشد Lic.Key یا گزینه. میریزد

Pin  را فعال کنید و کابر به اشتباه چند بارPIN  غلط وارد کرده و همچنینPUK  دستگاه قفل کرده و . نیز غلط وارد شود

 .نصب گردد که هزینه باالیی نیز در بر خواهد داشت مجدداً، ل برنامه هاي توتال توسط سرویس کار برخی اوقات بایستی ک

       
برداشت را دارد ، تخلیه را موکول به پر شدن کل این حافظه ننمائید زیرا  10000به تصور اینکه دستگاه قابلیت ذخیره  -7

فرض کنید  استفاده مینماید و ثانیاً Tempدر کنار اطالعاتی که شما ذخیره میکنید خود دستگاه نیز از این فضا بعنوان  اوالً

توصیه موکد ما اینست که در اتمام هر روز کاري . ایجاد شده باشد "بد سکتور"در دراز مدت روي حافظه نقاطی مانند 

 Delete Jobشده سپس وارد صفحه دوم شده و گزینه  Manageکار وارد اطالعات تخلیه شده و حافظه پاك شود براي این

Memory تصور . بیشتر کاربرانی از این ناحیه ضربه میخورند که حرفه اي هستند. را انتخاب نمائید تا حافظه حذف گردد

بیابان برداشت  کمر وکنید چندین روز صبر نمودید تا شرایط جوي مناسب براي کار ایجاد شده و با شرایط سخت در کوه و 

اطالعات کردید و بناگاه منویی روي دستگاه ظاهر و شروع به درصد انداختن مینماید و دستگاه خاموش شده و کل اطالعات 

 .چند روز کاري از دست میرود

منظور . این گزینه با فرمتی که در کامپیوتر ها میشناسید تفاوت بسیار دارد!! در عکس زیر به بخش فرمت وارد نشوید  -8

  X / Y / Z / Dateمثال یک نو فرمت . نوع پیکر بندي ذخیره برداشت ها میباشد
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