




























































   یدکن مراجعه گلکسار تلگرام کانال ای و تیسا به... و ابیرد با کارو  ساخت نهیزم در یآموزش مقاالت 

 0911 833 5033--  0911 931 4595:تلفن                                                      

گلکسار ارایه دهنده فلزیاب هاي هوشمند و تمام اتوماتیک با 

 تکنولوژي برتر و کاربري آسان براي افراد آماتور و حرفه اي 

از جمله پاسخگویی به  سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتی و  2

 سواالت شما

 

جهت مشاهده محصوالت جدید شرکت گلکسار به 

 مراجعه کنید www.GaLexar.com  سایت 

  :کانال هاي تلگرام گلکسار   

galexarco@        کانال رسمی گلکسار  

galexardl@          کانال دانلود نرم افزارها ،کتاب،کاتالوگ و...  

    

انواع کتاب هاي علوم غریبه و کتاب هاي آثار و عالیم  دانلود رایگانبراي 

  مراجعه کنید  سایت گلکساربه   گنج یابی

مقاالت و نرم افزارهاي تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران دانلود رایگان 

و جوتارا و یا ردیاب دو نفره جیو  Rayfinderقیمت مثل ردیاب ریفایندر، 

  و غیرهbiotara لوکیتور،ردیاب دو نفره بیوتارا 

مقاالت آموزشی کار با ردیاب و مقاله آشنایی با انواع فلزیاب  دانلود رایگان

  هاي تصویري

ایگان مقاالت جدید و مقاالتی که در لیست زیر مشاهده میکنید در دانلود ر

  سایت گلکسار

http://www.galexar.com/
http://telegram.me/galexarco
http://telegram.me/galexardl
http://www.galexar.com/


   یدکن مراجعه گلکسار تلگرام کانال ای و تیسا به... و ابیرد با کارو  ساخت نهیزم در یآموزش مقاالت 

 0911 833 5033--  0911 931 4595:تلفن                                                      

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم    

  افزار

  )ردیاب هاي گمانه زن(آموزش کار با ردیاب هاي آنتنی   

  )حتما دقیق مطالعه کنید(آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها  

  ساخت انواع آنتن براي ردیاب یا طالیاب هاي فرکانسی  

  آموزش ساخت ردیاب خوراك خور ساده  

  دانلود کتاب هاي مفید که به شما در گنج یابی کمک میکنند  

    

. لطفا سوال ها ي خود در باره ردیاب را در سایت گلکسار مطرح کنید 

به کسانی است که فلزیاب   شماره تلفن ها براي کمک و خدمات گارانتی

به کسانی که مایل به    هاي گلکسار را خریداري کرده و یا دادن اطالعات

  خرید فلزیاب هاي گلکسار هستند 

 شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه هاي فلزیاب، طالیاب و گنج یاب

 

  09118335033و  9119314595: شماره هاي تماس 
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