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LÔØI GIÔÙI THIEÄU 

Vieäc söû duïng GPS trong coâng taùc ño ñaïc ñaõ trôû neân raát phoå bieán trong caùc ngaønh noâng laâm 

nghieäp. Haàu heát caùc maùy GPS caàm tay treân thò tröôøng ñang söû duïng laø maùy thu moät taàn 

soá, vaø taát caû maùy thu moät taàn soá hieän nay ñeàu coù sai soá haøng meùt, haøng chuïc meùt vaø ñoäi 

khi ñeán haøng traêm meùt, vì vaäy khi söû duïng GPS keát quaû thu ñöôïc khoâng bao giôø chính xaùc 

moät caùch tuyeät ñoái. Noùi chung taát caû caùc GPS ñeàu coù sai soáá. Maùy caøng toát thì sai soá caøng 

nhoû nhöng giaù thaønh cao. Trong töøng coâng taùc cuï theå, ngöôøi söû duïng seõ choïn ra GPS loaïi naøo 

coù sai soá phuø hôïp vaø ñaùp öùng yeàu caàu cuûa mình. 

 Neân phaân bieät roõ maùy GPS duøng cho haøng haûi vaø GPS duøng cho treân bôø. Ñoái vôùi haøng haûi, sai 

soá treân bieån haøng chuïc meùt, thaäm chí haøng traêm meùt cuõng coù theå chaáp nhaän ñöôïc vôùi ngöôøi 

ñi bieån, nhöng nhöõng maùy GPS duøng cho treân bôø thì khoâng ñöôïc. GPS duøng cho haøng haûi 

thöôøng coù sai soá cao hôn GPS duøng cho treân bôø, GPS coù ñoä chính xaùc caøng cao thì caøng 

ñaét. Nhöõng maùy thu GPS hai taàn soá coù giaù trò ñoâi khi haøng tæ ñoàng. ÔÛ ñaây chuùng ta chæ ñeà 

caäp ñeán maùy thu moät taàn soá maø keát quaû ño cuûa noù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng cuûa caùc 

ngaønh noâng laâm nghieäp, ñòa chaát, vieãn thoâng & ñieän löïc  

Quyeån höôùng daãn söû duïng baèng tieáng Vieät naøy ñöôïc bieân dòch cho phuø hôïp vôùi ngöôøi söû duïng 

ôû Vieät Nam. Vieäc söû duïng maùy töông ñoái ñôn giaûn vaø khoâng ñoøi hoûi trình ñoä nôi ngöôøi söû duïng. 

Trong maùy GPS coù nhöõng tính naêng khoâng söû duïng ñöôïc ôû Vieät Nam neân seõ khoâng ñöôïc dòch 

vaøo quyeån saùch naøy. 

Noùi deã hieåu, maùy GPS coù caùch söû duïng cuõng nhö maùy ñieän thoaïi di ñoäng, ngöôøi söû duïng caøi 

ñaët vaøo maùy caùc thoâng soá hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi nhu caàu tröôùc khi söû duïng, caùc thoâng soá 

naøy chæ caàn caøi ñaët moät laàn khi môùi mua maùy veà. Tuy nhieân tröôùc khi xuaát cho khaùch haøng , 

maùy ñaõ ñöôïc nhaø cung caáp caøi ñaët saün, ngöôøi söû duïng khoâng caàn hieäu chænh theâm maø chænh 

caàn ñem veà khai thaùc maø thoâi. Tröôùc khi hoïc thao taùc söû duïng maùy, neân ñoïc kyõ phaàn giôùi 

thieäu veà maùy, laøm quen tröôùc vôùi caùc phím, tìm hieåu vò trí vaø taùc duïng cuûa töøng phím . Phaûi 

hieåu roõ yù nghóa cuûa caùc thoâng soá trong töøng maøn hình tröôùc khi vaän haønh maùy, caùch caøi ñaët 

maùy, hieäu chænh maùy. Taát caû ñöôïc giôùi thieäu vaø höôùng daãn trong phaàn sau.  
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CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM 

TRÊN MÁY MONTANA 

 

 

 

MÀN HÌNH MENU CHÍNH 

 

Camera (Chỉ có ở máy 

Montana 650 và 650t) 

Cổng kết nối với 

nguồn điện 

(Phụ kiện mua thêm) 

Khe cắm  

thẻ nhớ (3) 

Phím nguồn  
Power  

Cổng cắm tai nghe 

(Headphone jack) 

Cổng truyền dữ liệu 

(Mini-USB port) 

Khóa mở nắp  

đựng pin (7) 

Cổng kết nối  

với anten ngoài 
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 - Thanh thông báo: Tín hiệu vệ tinh , tọa độ hiện tại của máy, dung lượng 

của pin. 

 - Thông báo ngày giờ hiện tại. 

 - Các biểu tượng ứng dụng của máy. 

 - Chọn các ứng dụng khác của máy: Setup; Trip Computer, Camera (chỉ có ở 

máy Motana 650 và 650t), Waypoint Manager, Track Manager, Area Calculation, 

Hunt and Fish, Setellite… 

 

Sử dụng các phím mềm trên màn hình cảm ứng: 

- Phím nguồn  Power:  Dùng để mở / tắt máy GPS. Hoặc mở màn hình điều 

chỉnh chỉnh độ sáng của máy. 

- Phím  và  dùng để chuyển đến các màn hình chứa các biểu tượng ứng 

dụng của máy. 

- Phím  dùng để đóng màn hình hiện tại và trở lại màn hình trước đó. 

- Phím  dùng thoát khoải màn hình hiện tại và trở về màn hình trước đó. 

- Phím  giống như phím Enter dùng để lưu lại các thay đổi và đóng màn 

hình hiện tại. 

- Phím  và  dùng để di chuyển lên hoặc xuống của màn hình hiện tại. 

- Phím  và  dùng để di chuyển sang bên trái hoặc bên phải của màn hình 

- Phím  dùng để mở menu con của màn hình hiện tại. 

- Phím  dùng để tìm kiếm tên điểm, hình ảnh… 

- Phím  và  dùng để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình bản đồ. 

 



 Công Ty TNHH Đất Hợp  144 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Hướng dẫn sử dụng máy Montana                                                                                    Trang  5  

 

LAÉP PIN VAØO MAÙY 

 

Máy Montana sử dụng 2 loại pin: Pin sạc Lithium-ion hình chữ nhật và bộ sạc pin đi 

kèm theo máy hoặc sử dụng 3 pin tiểu AA (có thể sử dụng pin sạc hoặc pin không 

sạc) thường có bán khắp nơi trên thị trường.  

Lắp pin ở phía dưới thân máy, mở chốt khóa đậy pin và lấy nắp đậy pin ra khỏi thân 

máy. Khi lắp pin vào máy, chú ý dấu cộng trừ (đầu âm dương của pin) được làm dấu 

trong máy. Sau khi lắp pin xong thì đậy nắp lại và khóa chốt nắp đậy pin lại. 

 

 

Khi sạc pin Lithium-ion hình chữ nhật người sử dụng dùng bộ sạc pin đi kèm theo 

máy và cắm cổng mini-USB của bộ sạc pin vào khe cắm USB trên máy như hình vẽ 

bên dưới. 

 

 

Khi lắp pin tiểu AA chú ý chiều âm và chiều dương của pin được đánh dấu trên máy. 

 

Chuù yù: Thaùo rôøi pin ra khoûi maùy sau khi khoâng söû duïng trong thôøi gian daøi. 

Khoâng laép pin cuõ vaø môùi laãn nhau.  
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HIEÄU CHÆNH MAÙY 

 

Vieäc söû duïng maùy khoâng khoù, baïn phaûi thöïc hieän töøng böôùc theo chæ daãn. Trong quaù 

trình thao taùc neáu khoâng ñöôïc thì nhaán phím QUIT ñeå thoaùt vaø laøm laïi töø ñaàu. Baét 

ñaàu baèng caùc thao taùc caên baûn 

1.  Tắt mở máy:  

Nhaán phím Power cho ñeán khi maøn hình hieän ra.  

 

 

 

Ñôïi vaøi giaây maùy seõ chuyeån sang màn hình khác.  

Muoán taét maùy thì cuõng nhaán vaø giöõ phím Power khoaûng 3 giaây, cho ñeán khi maùy 

taét haún thì thoâi. 

2.  Mở đèn màn hình:  

Nhấn phím Power  một lần, lúc đó đèn màn hình sẽ hiện ra. 

Sau đó kéo thanh trượt “Backligth” để chọn độ sáng phù hợp cho màn hình. Không 

nên nên chọn màn hình sáng quá để tiết kiệm pin. 

3. Khóa màn hình cảm ứng: 

Để khóa màn hình nhấn phím Power  một lần / chọn  lúc đó màn hình cảm 

ứng của máy sẽ bị khóa lại và người sử dụng sẽ không thao tác được trên máy. 

Để mở màn hình nhấn phím Power  một lần / chọn  lúc đó màn hình sẽ mở ra 

và cho phép người sử dụng thao tác bình thường. 

4. Cài đặt các thông số cho máy: 

3.1./ Chọn ngôn sử dụng cho máy: 

Chọn màn hình menu chính / chọn   

→ Chọn Setup (Biểu tượng chìa khóa) 

 → Chọn System (Dòng đầu tiên, biểu tượng bánh xe răng cưa) 
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→ Chọn Text Language (Dòng thứ hai) 

  → Chọn English 

3.2./ Cài đặt thời gian trong máy: 

Chọn màn hình menu chính / chọn   

→ Chọn Setup (Biểu tượng chìa khóa) 

→ Chọn Time 

→ Cài đặt chế độ định dạng thời gian: 

 Chọn Time Format, chọn 12 hour hoặc 24 hour 

→ Cài đặt vùng thời gian sử dụng: 

 Chọn Time Zone, chọn Bangkok 

3.3./ Cài đặt đơn vị đo trong máy: 

Chọn màn hình menu chính / chọn   

→ Chọn Setup (Biểu tượng chìa khóa) 

→ Chọn Unit 

→ Cài đặt đơn vị đo khoảng cách / tốc độ 

 Chọn Distance/Speed, chọn Metric 

→ Cài đặt đơn vị đo độ cao 

 Chọn Elevation, chọn Meters 

→ Cài đặt đơn vị đo độ sâu 

 Chọn Depth, chọn Meters 

→ Cài đặt đơn vị đo nhiệt độ 

 Chọn Temperature, chọn Celsius 

→ Cài đặt đơn vị đo áp suất 

 Chọn Pressure, chọn Inches / Millibars / Hectopascals 

→ Cài đặt đơn vị đo vận tốc di chuyển 

 Chọn Vertical Speed,  chọn Metres (m/min) hoặc Meters (m/hr)… 

3.4./ Cài đặt tham số tham chiếu bản đồ 

Chọn màn hình menu chính / chọn   

→ Chọn Setup (Biểu tượng chìa khóa) 

→ Chọn Possition Format 



 Công Ty TNHH Đất Hợp  144 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Hướng dẫn sử dụng máy Montana                                                                                    Trang  8  

 

 Cài đặt tham số tham chiếu bản đồ UTM 

Bước 1: 

→ Chọn Possition Format 

  → Chọn UTM UPS 

Bước 2: 

→ Chọn Map Datum 

  → Chọn Indian Thailand hoặc WGS 84 

Cài đặt tham số tham chiếu bản đồ thể hiện kinh độ, vĩ độ 

Bước 1: 

→ Chọn Possition Format 

  → Chọn hddd
o
mm’ss.s” 

Bước 2: 

→ Chọn Map Datum 

  → Chọn Indian Thailand hoặc WGS 84 

Cài đặt tham số tham chiếu bản đồ VN 2000 

Bước 1: 

→ Chọn Possition Format 

  → Chọn User Grid 

→ Chọn UTM 

False Easting:   Nhập số +500000.0 

False Northing:   Nhập số   0.0 

Scale:     Nhập số +0.9999 

Longitude Origin:   Nhập kinh tuyến trục của khu vực  / tỉnh cần khảo sát (VD: 

TP.HCM là 105
o
45’). 

Latitude Origin:   Để giá trị N 00
o
00.000’ 

Bước 2: 

→ Chọn Map Datum 

  → Chọn User, sau đó cài đặt các thông số như sau: 

 DX: - 00192 

 DY: - 00039 

 DZ: - 00111 

Bước 3: 

→ Chọn Map Spheriod 
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  → Chọn User Spheroid sau đó cài đặt các thông số như sau: 

 DA: +00000m 

 DF: +0.00000002m 

3.5./ Trút dữ liệu từ máy GPS sang máy tính 

Bước 1: Cài đặt cổng giao tiếp với máy tính 

Chọn màn hình menu chính  

→ Chọn Setup (Biểu tượng chìa khóa) 

 → Chọn System (Dòng đầu tiên, biểu tượng máy định vị) 

→ Chọn Interface (Dòng thứ tư) 

  → Chọn Garmin Serial hoặc NMEA In/Out 

Bước 2:  

- Mở phần mềm MapSource 

- Chọn file Current.gpx trong thư mục Current như hình minh họa sau 

 

Bước 3: 

- Loại bỏ các số liệu không cần thiết trên màn hình bản đồ. 

- Lưu dữ liệu dưới dạng: .txt, .dxf … 
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THAO TAÙC CAÊN BAÛN THÖÔØNG SÖÛ DUÏNG 

 

1. TÌM THÔØI GIAN ÑO TOÁT NHAÁT: 

Maùy seõ cung caáp cho ngöôøi söû duïng thôøi gian naøo trong ngaøy, maùy thu seõ nhaän tín 

hieäu toát nhaát (caên cöù vaøo lòch veä tinh ñaõ ñöôïc laäp trình vaø toïa ñoä ngöôøi ñang söû 

duïng). Vì vaäy ñaây laø coâng vieäc ñaàu tieân vaø quan troïng ngöôøi söû duïng neân laøm 

tröôùc ñeå saép xeáp lòch ño sao cho coâng taùc ño ñaïc hieäu quaû cao. Thao taùc nhö sau: 

- Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Hunt & Fish máy sẽ hiện ra thời 

gian đo tốt nhất trong ngày. 

- Coät Best Times  laø thôøi gian toát nhaát trong ngaøy. 

- Coät Good Times laø thôøi gian töông ñoái toát, cuõng coù theå ñeå ño ñöôïc. 

 Chuù yù: Thôøi gian ño toát nhaát ôû ñaây neân hieåu laø thôøi gian veä tinh hoäi tuï treân ñænh 

nhieàu nhaát neân khaû naêng maùy nhaän ñöôïc tín hieäu cao nhaát. Chuùng ta khoâng ñeà 

caäp ñeán caùc yeáu toá khaùch quan nhö thôøi tieát vaø ñòa hình laøm aûnh höôûng ñeán ñoä 

chính xaùc. 

Thôøi gian treân laø thôøi gian maùy GPS tính taïi vò trí ngöôøi ñang ño (nghóa laø coät 

Location phaûi ñeå ôû chöõ Curent Location ). Neáu taïi vò trí ñang ñöùng, muoán bieát thôøi 

gian ño ôû vò trí khaùc, ta seõ thao taùc nhö sau: 

- Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Hunt & Fish / chọn   / chọn 

New Location, người sử dụng cần chọn điểm cần quan sát trong máy như sau: 

+ A Recent Find: Điểm mới sử dụng gần nhất. 

+ A Waypoint: Các điểm được lưu trong bộ nhớ của máy. 

+ My Current Location: Vị trí điểm đang đặt máy. 

+ A Map Point: Một điểm trên màn hình bản đồ. 

Sau khi chọn điểm xong máy sẽ hiện ra thời gian đo tốt nhất trong ngày tại vị trí đó. 

 

2. ÑO TOÏA ÑOÄ MOÄT ÑIEÅM:  

Ñaây laø thao taùc quan troïng, thöôøng söû duïng trong coâng taùc ño ñaïc baèng GPS. Caùch 

ño naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå löu nhôù vò trí caùc ñieåm coá ñònh, ñieåm moác, khuùc cua 

(gaáp khuùc) treân ñöôøng ño. Löu yù laø moät file löu tröõ bao giôø cuõng phaûi thoûa maõn hai 

ñieàu kieän: Teân cuûa taäp tin vaø döõ lieäu (döõ lieäu ôû ñaây chính laø toïa ñoä cuûa teân ñieåm). 

Ñaët GPS taïi ñieåm ño, môû maùy vaø chôø maùy ñònh vò. Khi maùy ñònh vò maùy seõ cung 

caáp toïa ñoä ñieåm ñöùng. Ñeå löu toïa ñoä naøy vaøo maùy, thao taùc nhö sau: 
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- Chọn màn hình menu chính,  chọn Mark Waypoint, máy sẽ hiện lên màn hình 

bao gồm: Số thứ tự điểm và các thao tác: Save và Edit. 

- Nếu chấp nhận lưu tên điểm và tọa độ điểm, chọn Save để lưu kết quả đó lại hoặc 

chọn   để hủy kết quả lưu. 

- Nếu muốn thay đổi: Tên điểm, ký hiệu, ghi chú (Note), tọa độ (Location), độ cao 

(Elevation), độ sâu (Depth) người sử dụng chọn mục cần thay đổi bằng cách click 

vào phần đó, máy sẽ xuất hiện một màn hình con của mục cần thay đổi để người sử 

dụng chỉnh sửa, sau đó chọn  để lưu lại kết quả của phần chỉnh sửa đó. Sau khi 

chỉnh sửa xong chọn Save để lưu lại các thay đổi đã chỉnh sửa. 

 

3. XEM LAÏI CAÙC DÖÕ LIEÄU TOÏA ÑOÄ ÑAÕ ÑÖÔÏC GHI NHÔÙ 

Chọn màn hình menu chính / chọn Where To? / chọn Waypoints,  sau đó chọn tên 

điểm muốn xem dữ liệu. Máy sẽ hiển thị điểm vừa chọn trên màn hình bản đồ, người 

sử dụng click vào tên của điểm tọa độ cần xem ở góc trên bên trái của màn hình, máy 

sẽ hiện ra thông tin tọa độ của điểm cần xem. 

 

4. XÓA TỌA ĐỘ MỘT ĐIỂM TRONG BỘ NHỚ  CỦA MÁY: 

Bước 1: 

Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn  hoặc  để tìm biểu tượng 

Waypoint Manager, click vào biểu tượng Waypoint Manager máy sẽ hiện ra một 

danh sách các điểm được lưu trong bộ nhớ của máy, người sử dụng chọn tên điểm 

muốn xóa máy sẽ hiện thị ra màn hình thông tin của điểm muốn xóa. 

Bước 2: 

Ở màn hình thông tin của điểm muốn xóa chọn , chọn Delete, máy sẽ hiện ra 

màn hình hỏi bạn muốn xóa điểm đã được chọn không? 

Chọn Yes nếu muốn xóa điểm đã chọn. 

Chọn No nếu không muốn xóa tên điểm đã chọn. 

 

5. XÓA TẤT CẢ CÁC ĐIỂM TRONG BỘ NHỚ CỦA  MÁY: 

Bước 1: 

Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Waypoint Manager, click vào biểu 

tượng Waypoint Manager máy sẽ hiện ra một danh sách các điểm được lưu trong bộ 

nhớ của máy. 

Bước 2: 
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Chọn , chọn Delete All, máy sẽ hiện ra màn hình hỏi bạn muốn xóa tất cả các 

điểm không? 

Chọn Yes nếu muốn xóa tất cả các điểm. 

Chọn No nếu không muốn xóa tất cả các điểm. 

 

6. TÍNH CHU VI & DIỆN TÍCH: 

Maùy töï ñoäng ño vaø veõ laïi hình daùng dieän tích loâ ñaát caàn ño, töï ñoäng tính dieän tích 

vaø chu vi. Maùy coù theå veõ vaø löu nhôù ñöôïc 200 loâ ñaát trong máy. Sau khi ño ngoaøi 

thöïc ñòa, veà vaên phoøng, ngöôøi söû duïng chæ caàn noái maùy vaøo maùy tính vaø taûi caùc döõ 

lieäu ño vaøo ñeå xöû lyù.  

Sau khi ño xong moät khu vuïc naøo ñoù neân taét maùy vaø ñeán khu vöïc khaùc ño tieáp. 

Vieäc taét maùy sau moãi laàn ño giuùp tieát kieän pin maø hình daùng caùc loâ ñaát ño khoâng bò 

dính lieàn nhau. Maùy seõ cho ra toång theå vò trí, hình daùng töøng loâ rieâng bieät. 

 

Thao taùc ño dieän tích vaø chu vi: 

Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Area Calculation, máy sẽ hiện ra màn 

hình bản đồ có chữ Start, click vào phím Start, màn hình bản đồ xuất hiện chữ 

Calculate, sau đó người sử dụng đi vòng quanh khu đất cần đo, khi đi đến điểm kết 

thúc cũng là điểm bắt đầu thì click vào phím Calculate, màn hình xuất hiện chữ Save 

Track, click phím phím Save Track, máy sẽ hiện ra màn hình cho phép người sử 

dụng đặt tên cho khu đất, sau khi đặt tên xong click phím   để lưu kết quả lại.  

 

7. XEM LẠI CHU VI VÀ DIỆN TÍCH KHU ĐẤT ĐÃ ĐO: 

Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Track Manager, sau đó chọn tên khu 

đất cần xem, chọn View Map, khu đất sẽ hiển thị trên màn hình bản đồ thể hiện chu 

vi (Distance) và diện tích (Area) của khu đất. 

Nếu muốn thông tin chi tiết của khu đất người sử dụng click vào tên của khu đất trên 

màn hình bản đồ, máy sẽ hiện ra thông tin chi tiết của khu đất đó. 

8.  XÓA CÁC KHU ĐẤT ĐÃ ĐO: 

Chọn màn hình menu chính / chọn  / chọn Track Manager, sau đó chọn tên khu 

đất cần xóa, chọn Delete, máy sẽ hỏi người sử dụng muốn xóa khu đất đó không? 

Chọn Yes nếu muốn xóa khu đất đó. 

Chọn No nếu không muốn xóa khu đất đó. 

 

9. CHỐNG THẤM: 

Maùy ñaït tieâu chuaån choáng thaám IEC Standard 529IPX7 cuûa Myõ, coù theå chòu ñöôïc 

trong nuôùc ôû ñoä saâu moät meùt trong voøng 30 phuùt. Tuy nhieân trong quaù trình söû 
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duïng, phaûi haïn cheá cho maùy tieáp xuùc vôùi nöôùc, trong tröôøng hôïp maéc möa, phaûi lau 

thaät khoâ tröôùc khi ñem caát. 

 

 

10.  LAU CHÙI VÀ BẢO QUẢN: 

Veä sinh maùy sau moãi laàn söû duïng, coù theå duøng khaên meàm, thaám nöôùc roài vaét cho 

khoâ nöôùc, sau ñoù coù theå chuøi caùc veát dô treân maùy. Neân thaùo pin ra khoûi maùy neáu 

khoâng söû duïng maùy töø moät thaùng trôû leân. Khoâng ñöôïc töï yù môû maùy. Trong tröôøng 

hôïp truïc traëc, lieân heä nhaø cung caáp ñeå ñöôïc baûo haønh. 


