
 
 

 

 

                 Sayın Müşterimiz; GROUNDTECH ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ürünlerin nasıl çalıştığını anlamak ve ardından deneyim kazanmak amacıyla deneme yapmak 
için bu kullanım kılavuzunu özenle okumanız önerilir. Bu bilimsel ve elektronik bir cihazdır ve 
kullanım kılavuzundaki tüm talimatlara uyulması gereklidir.  

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

DİKKAT! ÜRÜNLERİ KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ. 

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

Bu kullanım kılavuzu Groundtech Detectors firmasından izinsiz; çoğaltılması, dağıtılması ve 
kopyalanması kesinlikle yasaktır. 

Genel Bilgiler                                                                            
Elektronik cihazlarda olduğu gibi GROUNDTECH ürünleri de dikkatle kullanılmalıdır.  Arama 
başlıklarına, ana üniteye dikkat edilmeli, darbelere ve sert cisimlere karşı korunmalı ve aşırı 
güç uygulanmamalıdır. 

Yaralanma          
GROUNDTECH ürünleri normal olarak çalıştırıldığında yaralanmaya ve sağlık sorunlarına 
neden olmaz. GROUNDTECH ürünleri genellikle insan vücuduna tehdit teşkil etmez. 
Elektronik cihazlarda olduğu gibi çocuklardan uzak tutulmalıdır. Her türlü riske karşı, tüm 
önlemlerin alınmış olmasına dikkat ediniz 

Arama yapılmadan önce cihaz ana ünite bataryasının tam şarjlı olduğundan emin olunuz. 
Yetersiz batarya seviyesi yanılmanıza neden olabilir. 

Onarım              
Ürünü satın aldığınız tarih itibariyle iki (2) yıl süresince teknik arızalardan kaynaklanan tüm 
onarımlar ücretsizdir. Ürünle ilgili servis hizmetleri ya da sorularınız için satıcınıza başvurun. 
Ünite kalifiye bir teknisyen tarafından incelenir ve gerekirse onarılır. İki yılın ardından tüm 
onarımlar ücretlendirilir. 

Ürüne hasar vermeniz ya da ana üniteyi açmanız durumunda garanti geçerliliğini kaybeder.      
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1 -  KONTROL ELEMANLARI  

Ürün ana gövdesi üzerinde genel kontrolleri sağlayan Otomatik, manuel ve Live arama 
butonları mevcuttur.  

Arama modunu seçmek için Otomatik, manuel, live butonlarını 
kullanabilirsiniz. 

 

On/Off – Ciahzı açıp kapatmanızı sağlar.               
Auto – Otomatik aramayı başlatmanızı sağlar             
Man. – Manuel aramayı başlatmanızı sağlar.                
Live – 2D grafiksel canlı veri aktarımını başlatmanızı sağlar. 

Ayrıca manuel arama esnasında kullanılan Start butonu mevcuttur. Cihazı şarj etmek için 
mikro usb şarj kablosu kullanarak şarj edebilirsiniz. 

 

 

 

 

Lütfen Dikkat! Ana gövde 5V ile şarj olur. 5 volt üzeri voltaj ile şarj etmeyiniz. Yalnızca 
ürün ile birlikte verilen şarj adaptörünü kullanınız. 

Ürün ana gövdesinin üst kısmında bulunan Led lamba üç farklı renk ile çalışmaktadır. Led 
lamba ürün açıkken, şarj olurken ve cihazın şarjının az olduğunda farklı renkler vermektedir.      
Yeşil  - Ürün açık ve kullanıma hazır.                 
Mavi  - Ürün standby konumundadır ve birkaç saniye içiinde otomatik olarak kapanacaktır.       
Kırmızı – Ürün bataryasının az olduğunu gösterir. Kırmızı olduğunda lütfen ürünü şarja takın.      
Ürün şarj olurken led lamba mavi renk olarak yanıp sönecektir. Tam şarj olduğunda mavi 
lamba sabit olarak yanacaktır. 
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2- MONTAJ 
Ürününüz size kullanıma hazır olarak gelecektir. Ürün içerisinde dahili Li-ion batarya 
bulunmaktadır. Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce şarj ediniz.                                                
Ürünün teleskopik gövde kısmını istediğiniz boya göre ayarlayıp kullanabilirsiniz. 

 

 

 

Ürününün boyunu ayarlamak için teleskopik gövde üzerinde bulunan halkalardan 
yapabilirsiniz. DİKKAT! Ayarlama halkalarını sonuna kadar açmayınız. Ayarlama halkalarını 
sonuna kadar açmanız durumunda ana gövdenin birbirinden ayrılmasına sebep olur. Ürün 
boyunu ayarladıktan sonra tekrar ayarlama halkalarını sıkınız.  Ürün ile birlikte verilen tablet 
içerisindeki kullanım videosunu inceleyebilirsiniz. 

Ürünü cihaz üzerinde bulunan ON/ OFF butonu ile açıp kullanıma başlayabilirsiniz.  

3- UYGULAMA İNDİRME, KURULUM VE AKTİVASYON 
Ürüne ait Android uygulaması olan 3D Ground Monitoring programını Google play store dan 
indiriniz. Ürün ile birlikte verilen tablet de önceden kurulmuş, kullanıma hazır olarak size 
teslim edilmektedir. Google Play Storedan indirip Mobil cihazınıza yüklediğiniz uygulamayı 
açınız. 

 

 

Kurulumu yaptıktan sonra uygulama sizden lisans kodu isteyecektir. 

Aktivasyon kodu için ;        
info@groundtechdetectors.com mail adresinden ya da +90 216 
371 1010 numaralı telefondan ulaşınız. Aktivasyon için ürünün 
seri numarasını bildirmeniz gerekmektedir. 

 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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Size verilen aktivasyon kodunu girdiğinizde uygulamanız aktif hale gelecektir. Aşağıda yazan 
bilgiler doğrultusunda aramaya başlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

4- ÇALIŞMA MODLARI 
Öncelikle cihaz ile mobil cihazının arasında kablosuz bağlantıyı sağlamalısınız. Uygulama ana 
ekranında cihaz seç bölümünü seçiniz. Açılan ekrandan EVO aygıtını seçiniz. Eğer kablosuz 
bağlantı esnasında sizden bağlantı şifresi isterse 1234 olarak giriniz. Bağlantı kurduktan 
sonra ana ekranda bağlandı yazısını göreceksiniz. 

 

Bağlantı kurulduktan sonra çalışmanıza uygu olan arama modunu seçip kullanabilirsiniz. 

4.1 – 3D ZEMİN ARAMA   
3D Zemin arama; belirli bir alanı taramanıza ve 3 boyutlu grafik oluşturmanızı sağlar. 
Uygulamanızdan 3D Zemin Arama modunu seçiniz.  
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Açılan pencereden, arama alanınınız büyüklüğüne göre ileriye doğru alacağınız ölçüm 
sayısını ( Sinyal darbe sayısı) ve sola doğru alacağınız ölçüm sıra sayısını (arama sırası) 
bilgilerini giriniz. Ayrıca arama yönünüzü zig-zag ya da paralel olarak seçiniz. 

 Seçiminiz yaptıktan sonra BAŞLAT butonunu seçiniz.  
Arama ekranına geçiş sağlayacaksınız.  

 

 

  

Arama ekranı hazır olarak sizi beklemektedir. 

 

 

3D Zemin Arama ekranı veri aktarımına hazır olarak beklemektedir. Cihaz arama 
modlarından uygun olanı seçip veri aktarımına başlayabilirsiniz. 

4.1.1 – Otomatik arama                                                                                                                              
Ana gövde üzerinde bulunan Auto butonuna bastığınızda, buton üzerinde bulunan mavi led 
lamba aktif hale gelecektir ve  veri aktarımı otomatik olarak başlayacaktır. Herhangi bir 
butona basmanıza gerek yoktur. 

 

 

 

 

 Girdiğiniz sinyal darbe sayısı ilk sıra için tamamlanınca ( örneğin 10 sinyal darbesi) sola 
kayarak ikinci sıra aramasını başlatınız. Bu şekilde, girdiğiniz sinyal darbe sayısı her sıra için 
geçerlidir. Her sıra için sinyal darbe sayısı tamamlanınca sola kayarak bir diğer arama 
sırasına geçiniz.  
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Daha önce girdiğiniz toplam arama sırası tamamlanınca 3D grafik ekrana yansıyacaktır. 
Arama bittiğinde aldığınız grafiği kaydetmek isteyip – istemediğiniz sorulacaktır. Evet 
seçeneğini seçtiğinizde, çalışmanıza bir isim yazarak kaydedebilirsiniz. 

 

 

 

 

4.1.2 – Manuel arama                                                                                                                              
Ana gövde üzerinde bulunan Man. butonuna bastığınızda veri aktarımı hazır olarak 
bekleyecektir. Buton üzerindeki mavi led lamba aktif olduğunda veri aktarımına 
başlayabilirsiniz. Manuel veri aktarımı yapmak için, her sinyal sırasında ön tarafta bulunan 
START butonuna basmalısınız. Bunu her sinyal için gerçekleştirmelisiniz. 

 

 

 

 

 Girdiğiniz sinyal darbe sayısı ilk sıra için tamamlanınca ( örneğin 10 sinyal darbesi) sola 
kayarak ikinci sıra aramasını başlatınız. Bu şekilde, girdiğiniz sinyal darbe sayısı her sıra için 
geçerlidir. Her sıra için sinyal darbe sayısı tamamlanınca sola kayarak bir diğer arama 
sırasına geçiniz.  

Daha önce girdiğiniz toplam arama sırası tamamlanınca 3D grafik ekrana yansıyacaktır. 
Arama bittiğinde aldığınız grafiği kaydetmek isteyip – istemediğiniz sorulacaktır. Evet 
seçeneğini seçtiğinizde, çalışmanıza bir isim yazarak kaydedebilirsiniz. 
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4.2 – CANLI ARAMA 
Canlı arama 2 boyutlu olarak, eş zamanlı veri aktarımı sağlar. Daha hızlı olarak yeraltındaki 
metalleri, boşlukları, yapıları görebilirsiniz. Canlı arama modunu kullanmak için uygulama 
üzerinde Canlı Arama modunu seçiniz. 

 

 

 

 

Ana gövde üzerinde bulunan Live butonuna bastığınızda veri aktarımı başlayacaktır. Buton 
üzerindeki mavi led lamba aktif olduğunda veri aktarımına başlayabilirsiniz. Canlı arama da 
aldığınız datayı kayıt edemezsiniz. 2 boyutlu olarak veri aktarımı gerçekleşecektir.  

Canlı aramada;                 
Tüm metalleri Kırmızı renk, boşlukları Mavi renk, Toprağı 
yeşil renk olarak görebilirsiniz. Mineralli toprakları sarı ve 
turuncu renk olarak görebilirsiniz.  

 

4.3 – KAYITLI DOSYA AÇMAK                                              
Aldığınız verileri, mobil cihazınıza kaydedip, daha sonra tekrar açıp inceleyebilirsiniz. Kayıt 
edilen verileri tekrar açıp incelemek için, ana menüde bulunan Dosya aç butonunu seçiniz. 

 

 

 
 

Kayıtlı olan veriler liste halinde görünecektir. İncelemek istediğiniz veriyi seçiniz. 

 

 



                                                                                                                                                                        

                                                                                                               TR   7 
 

 

5- VERİ GRAFİK ANALİZİ 
3D Ground Monitoring uygulamasında arama ekranında sağ ve sol tarafta yer alan bar ve 
butonların işlevleri aşağıda yer almaktadır. Bu bölümde, alınan verilerin grafikteki anlamları 
ve analizi anlatılacaktır. Ürününüz ile çok sayıda ölçüm alıp, pratik yapmalısınız. Ne kadar çok 
pratik yaparsanız, daha doğru ölçümler alabilirsiniz. 

 
Alınan grafiği farklı açılardan incelemenizi sağlar. Sağ üstten, sol üstten, 
kuşbakışı görünüm gibi seçimler yapabilirsiniz. 

 
Alınan ölçümün derinliğini ölçmenizi sağlar. Ölçüm almak için toprak çeşidini 
seçmelisiniz. Derinlik bilgisi, ortalama ölçüm derinliğini verir. Derinlik 
rakamları, kesin sonuçlar değildir. 
 
Alınan ölçümlerin rakamsal data değerlerini görmenizi sağlar. Grafiksel ve 
rakamsal olarak inceleme yapabilirsiniz. 

 
Grafiği farklı renk seçeneklerinde incelmenizi sağlar. Farklı renk tonları ile 
inceleme yapabilirsiniz. 

 
Alınan ölçümleri kaydetmenizi sağlar. Kayıt esnasında, çalışmanıza bir isim 
yazarak kayıt edebilirsiniz. 

 

Sağ tarafta yer alan bar; size toprak yapısı hakkında bilgi verir.   

Kırmızı renk oranı; yüksek manyetik alana sahip metalik yapıların oranını verir.                          
Sarı-Turuncu renk oranı; mineralli toprak yapısının oranını verir.          
Yeşil renk oranı; Normal yapıdaki toprak oranını verir.             
Açık Mavi; kazılıp-kapatılan ya da daha gevşek yapıdan olan toprak oranını verir.     
Mavi; boşluk ve su gibi verilerin oranını verir.                                                                     
Bu barda yer alan oranlar, toprak yapısına göre, ortamda bulunan manyetik 
etkiye sahip nesnelere göre değişikliğe sebep olabilir. Bu rakamlar sizin toprak 
yapısı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.           
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Ölçüme başlamadan önce, ne aradığınızı (boşluk,su ya da metal) ve arama yaptığınız alan 
hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ölçümlerde yapacağınız hatalar, farklı grafik almanıza 
neden olur. Hataları ortadan kaldırmak ve ölçümlerinizde doğru veri alabilmek için 
aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatle okuyunuz; 
- Arama yapılan alan hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Arama yapılan alanın tarihi 
geçmişi, toprağın yapısı gibi bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. 
- Arama yapılan alanda herhangi bir enerji hattı varsa bu verilerde yanılmanıza neden 
olur. Enerji hatları gibi aramalarınız etkileyecek unsurlardan en az 50 metre uzaklıkta 
arama yapmalısınız. 
- Bilinmeyen bir alanda arama yapılırken, genellikle geniş ölçüm yapılmalıdır. Örnek 
olarak; 20 sinyal ve 20 sıra olarak arama yapılmalıdır. 
- Büyük nesne arıyorsanız (mezar, oda ve büyük objeler); sinyal darbe aralıklarını 
arttırabilirsiniz (her sinyal arası 50 cm gibi). Eğer küçük objeler arıyorsanız sinyal darbe 
aralıklarını daha sık tutmalısınız (20 cm, 30 cm gibi).  
- Ölçümlerinizi kuzey ve güney ekseni içerinde gerçekleştirmeniz, daha sağlıklı veriler 
almanızı sağlar. Mümkün olduğunca bu duruma dikkat etmelisiniz 
- Gömülü bir objenin, uzun süre toprak altına kalması, oluşturacağı manyetik alanın 
daha fazla olması anlamına gelir ve daha rahat tespit edilebilir. 
- En az iki defa, aynı şekilde arama yaparak kontrol etmelisiniz. Yaptığınız fazla 
ölçümler, mineralleri elemenize, varsa hataları gidermenize yardımcı olacaktır.  
- Alınan ölçümlerde, obje ya da boşluk verisi grafiğin ortasında olmalıdır. Eğer 
aldığınız grafik de metal ya da boşluk verisi kenarlarda ise, bu veriyi ortalayarak tekrar 
ölçüm yapmalısınız. 
- Arama esnasında, ürününüzün batarya ve şarj durumunu kontrol etmelisiniz. Tam 
şarjlı ürün ile arama yapmalısınız. Düşük batarya seviyesi ölçümlerinizi etkileyen 
unsurlardan biridir.  
- Aramaya aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi başlama noktanızdan (1) başlayıp, bitiş 
noktasında (2) bitirmelisiniz. Aramalarınız zikzak ya da paralel olarak yapabilirsiniz. Eğer 
bir tarama çizgisini bitirdiyseniz bir sonraki onun solunda olmalıdır. Ölçüm aleti 
döndürülmemelidir. Kuzey yönü tavsiye edilir. 
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Olası bir nesnenin üzerinde taramanızı (kontrol taraması) ne kadar çok tekrar ederseniz, 
onun gerçek bir nesne olup olmadığı hakkında o kadar iyi karar verirsiniz. Isı, diğer radyo 
vericileri, güneş enerjisi, yer mineralleri, gevşek yapılı toprak, tuz, su…vs. ölçüm sonuçlarını 
olumsuz olarak etkileyebilir. Sensör yere dik şekilde tutulmalı ve sarsılmamalıdır. Zeminden 
yüksekliği 8 - 9 cm kadar olmalıdır. 

Standart Renk Kullanıldığında Grafikteki Renklerin Anlamları; 

Kırmızı; Metal                             
Mavi ; Boşluk                           
Yeşil ; Toprak                   
Turuncu ve Sarı ; Mineral   ‘ i temsil etmektedir.    

Farklı renk seçeneklerinde bu bilgiler farklıdır.  İlk bakışta metal ve mineral ayrımı yapmak 
zor olabilir. Bazı ölçümlerde, mineralleri de kırmızımsı renkte alabilirsiniz. Grafiği farklı 
açılardan görmek için parmağınızla grafiği çeviriniz. Grafiği büyütmek için; iki parmağınızı 
kullanarak grafiği büyütünüz. 

 

 

 

 

 

Alınan verilerin rakamsal olarak incelemesi için sol barda bulunan data butonuna 
dokununuz.  

Bu ekranda, alınan dataların rakamsal oranlarını 
görebilirsiniz. Toprak verisi ile metal verileri arasında en az 
10-15 birim rakam artmalıdır. Boşluk verilerinde ise en az 
10-15 rakam düşmelidir. Bu değerler her toprak yapısına 
göre farklılık gösterir. 

Alınan verilerin derinlik bilgilerinin incelemesi için sol barda bulunan derinlik 
butonuna dokununuz.  
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Açılan sayfadan toprak yapısına uygun seçeneği seçiniz. Eğer toprak yapısını bilmiyorsanız 
farklı seçeneklerde derinlik ölçümünü alınız. 

 

Bu sayfa da derinlik değerlerini göreceksiniz. Buradaki 
değerler arama sinyallerinin tahmini derinliği vermektedir.  

 

 

Alınan verileri 3D Ground Monitoring programının Windows versiyonunda daha detaylı 
inceleyebilirsiniz. Bunun için üretici firma ile iletişime geçip Windows programını edininiz. 

Mobil cihazdaki verileri windows’a aktarmak için öncelikle mobil cihazınız usb kablo aracılığı 
ile pc ye takınız. Mobil cihazınızın ana dizininde yer alan Downloads klasörü içindeki 
GroundMonitoring klasörünü açınız. Kayıt ettiğiniz veriler bu klasörde saklanmaktadır.            
Pc nize kopyalayıp Windows programında açabilirsiniz. 
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