
 
 

 

 

Estimado cliente; obrigado por escolher os produtos GROUNDTECH. Recomenda-se que leia 
atentamente este manual do utilizador para compreender como funcionar o produto e para 
ganhar experiência. Este é um dispositivo científico e eletrônico e todas as instruções no 
manual do utilizador devem ser seguidas. 

Desejamos-lhe sucesso em seu trabalho. 

ATENÇÃO! DEVE LER ANTES DE UTILIZAR OS PRODUTOS. 

As informações contidas neste manual do utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. 

É estritamente proibida a reprodução, distribuição e cópia deste manual do utilizador de 
uma forma não autorizada pelo Groundtech Detectors. 

Informação Geral                                                                     

Os produtos GROUNDTECH devem ser usados com cuidado, pois são dispositivos 
eletrônicos. As bobinas de pesquisa e a unidade principal devem ser usadas com cuidado, 
elas devem ser protegidas contra impactos, objetos duros e força excessiva. 

Lesões           

Os produtos GROUNDTECH não causam lesões ou problemas de saúde quando usados 
normalmente. Os produtos GROUNDTECH geralmente não representam uma ameaça para o 
corpo humano. Deve ser mantido longe das crianças como muitos outros dispositivos 
eletrônicos. Tenha cuidado para tomar todas as precauções contra qualquer tipo de risco. 

Antes de começar a pesquisa, certifique-se de que a bateria da unidade principal está 
totalmente carregada. Nível de bateria insuficiente evita uma pesquisa bem-sucedida. 

Reparação 

Quaisquer reparações resultantes de avarias técnicas durante um período de dois (2) anos a 
partir da data em que adquiriu o produto são gratuitas. Entre em contato com o revendedor 
para obter mais informações sobre serviços ou consultas. A unidade é inspecionada por um 
técnico qualificado e reparada, se necessário. Após dois anos, todas as reparações são 
cobradas. 
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Se você danificar o produto ou abrir a unidade principal, a garantia perderá sua validade.   

1 - COMPONENTES DE CONTROLE 

Botões de pesquisa automática, manual e ao vivo estão disponíveis para controles gerais no 
corpo principal do produto. 

Você pode usar os botões auto, manual, ao vivo para selecionar o 
modo de busca. 

 
Ligado/Desligado– Permite ligar e desligar o dispositivo.     
Auto – Permite que você inicie a pesquisa automática.            
Man. - Permite que você inicie a pesquisa manual.                
Ao Vivo – Permite que você faça a transferência gráfica de dados em tempo real 2D. 

Também há um botão de inicialização que é usado durante a pesquisa manual. Você pode 
carregar o dispositivo usando o cabo de carregamento de usb micro. 

 

 

 

 

Atenção! O corpo principal é carregado com 5V. Não carregue com tensão acima de 5 
volts. Utilize apenas o adaptador de carregamento fornecido com o produto. 

A lâmpada LED, localizada na parte superior do corpo principal do produto, funciona em três 
cores diferentes. A lâmpada LED dá cores diferentes quando o produto está ligado, está 
carregando e quando a carga do dispositivo é baixa. 

Verde - Produto está ligado e pronto para uso.                
Azul - O produto está no modo de espera e será desligado automaticamente dentro de 
alguns segundos. 
Vermelho – Indica que a bateria do produto está fraca. Quando estiver vermelho, carregue 
o produto. Enquanto o produto estiver carregando, a lâmpada LED pisca em azul. Quando 
totalmente carregada, a lâmpada azul acende-se continuamente. 
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2- MONTAGEM 
O seu produto será entregue pronto para uso. Há uma bateria Li-ion embutida no produto. 
Carregue seu produto antes de começar. 

  
Você pode ajustar a parte telescópica do corpo 
do produto de acordo com a altura desejada. 
Você pode usar os anéis no corpo telescópico 
para ajustar o comprimento do produto.  
 

ATENÇÃO! Não abra os anéis de ajuste até o fim. Se você abrir os anéis de ajuste até o fim, 
pode separar-se do corpo principal. Depois de ajustar o comprimento do produto, aperte 
novamente os anéis de ajuste. Você pode revisar o vídeo de uso no tablet fornecido com o 
produto. Você pode começar a usar o produto com o botão ON / OFF no dispositivo. 
 
3- DESCARREGAR, INSTALAR E ATIVAR A APLICAÇÃO 
Faça o download do 3D Ground Monitoring, o aplicativo Android para o produto, no Google 
Play Store. O tablet fornecido com o produto está pré-instalado e pronto para uso. Abra o 
aplicativo que você baixou do Play Store e instalou no dispositivo móvel. 
 

 

Depois de instalar o aplicativo, o aplicativo solicitará o código de licença. 

Para o código de activação, pode contactar      
info@groundtechdetectors.com por e-mail ou ligue para +90 216 
371 1010. Você precisa fornecer o número de série do produto para 
ativação. 

O seu aplicativo ficará ativo quando você digitar o código de ativação. Você pode começar a 
pesquisa de acordo com as informações abaixo. 

 

 

 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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4- MODOS DE OPERAÇÃO 
Primeiro, você deve estabelecer uma conexão sem fio entre o dispositivo e o dispositivo 
móvel. Na tela principal do aplicativo, selecione a seção de ‘’seleção do dispositivo’’. 
Selecione o dispositivo EVO na tela que aparece. Se for necessária uma senha de conexão 
durante a conexão sem fio, digite 1234. Após a conexão ser estabelecida, você verá 
"conectado" na tela principal.  

 

Depois de conectar, você pode selecionar e usar o modo de pesquisa apropriado. 

4.1 – PESQUISA DE TERRA 3D  
Pesquisa de terra 3D permite pesquisar uma área específica e criar gráficos 3D. Selecione o 
modo de Pesquisa 3D em seu aplicativo. 

Digite o número de medições (Signal número de pulsos) que 
você vai levar para a frente e o número de seqüência de 
medição (ordem de pesquisa) que você vai levar para a 
esquerda de acordo com o tamanho da sua área de 
pesquisa. Selecione sua direção de pesquisa como zig-zag ou 
paralelo. 

Depois de fazer sua seleção, selecione o botão START. Você 
acessará a tela de pesquisa. 
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A tela de pesquisa estará pronta para você. 

 

 

A tela de Pesquisa de Terra 3D está pronto para transferência de dados. Você pode 
selecionar o modo de pesquisa do dispositivo apropriado e iniciar a transferência de dados. 

4.1.1 – Pesquisa Automática 
Quando você pressiona o botão Auto no corpo principal, o LED azul do botão será ativado 
ea transferência de dados será iniciada automaticamente. Você não precisa pressionar 
nenhum botão. 
 

 

 

 
Quando o número de impulsos de sinal que você tem entrada estiver completo para a 
primeira linha (por exemplo, 10 impulsos de sinal), inicie a pesquisa da segunda linha 
deslizando para a esquerda. Desta forma, o número de pulsos de sinal introduzidos é válido 
para cada sequência. Quando o número de pulsos para cada linha estiver concluído, mova 
para a esquerda a fim de passar para outra linha. 

Quando a sequência de pesquisa total que você inseriu for concluída, o gráfico 3D será 
refletido na tela. Você será perguntado se você deseja salvar o gráfico que você recebeu 
quando a pesquisa é concluída. Se você selecionar sim, você pode salvar seu trabalho 
digitando um nome. 
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4.1.2 – Pesquisa Manual 
Quando você pressiona o botão Manual no corpo principal, a transferência de dados estará 
pronta. Quando o LED azul do botão está ativo, você pode iniciar a transferência de dados. 
Para realizar a transmissão manual de dados, você deve pressionar o botão START na parte 
frente durante cada sinal. Você deve fazer isso para cada sinal. 

 

 

 

 

Quando o número de impulsos de sinal que você tem entrada estiver completo para a 
primeira linha (por exemplo, 10 impulsos de sinal), inicie a pesquisa da segunda linha 
deslizando para a esquerda. Desta forma, o número de pulsos de sinal introduzidos é válido 
para cada sequência. Quando o número de pulsos para cada linha estiver concluído, mova 
para a esquerda a fim de passar para outra linha. 

Quando a sequência de pesquisa total que você inseriu for concluída, o gráfico 3D será 
refletido na tela. Você será perguntado se você deseja salvar o gráfico que você recebeu 
quando a pesquisa é concluída. Se você selecionar sim, você pode salvar seu trabalho 
digitando um nome. 

 
 

 

 

4.2 – PESQUISA AO VIVO 
A pesquisa ao vivo oferece transferência simultânea de dados em 2D. Você pode ver metais 
subterrâneos, lacunas e estruturas mais rapidamente. Para usar o modo de pesquisa ao 
vivo, selecione o modo Pesquisa Ao Vivo no aplicativo. 
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Quando você pressiona o botão Ao Vivo no corpo principal, a transferência de dados 
começará. Quando botão LED azul do  está ativo, pode iniciar a transferência de dados.  

Você não pode gravar os dados que você recebeu na pesquisa ao vivo. Os dados serão 
transferidos em 2 dimensões. 

Em pesquisa ao vivo, 

Você pode ver todos os metais na cor vermelha, as 
aberturas na cor azul, ea terra na cor verde. Você pode 
ver solos minerais em amarelo e laranja. 

 

4.3 – ABRIR UM ARQUIVO SALVO 
Você pode salvar os dados recebidos em seu dispositivo móvel e abri-los novamente. Para 
reabrir os dados salvos, selecione o botão Abrir arquivo no menu principal. 

 

 

 
 

Os dados salvos aparecerão em uma lista. Selecione os dados que deseja ver. 

5- ANÁLISE DE GRÁFICOS DE DADOS 
As funções dos bares e botões no lado direito e esquerdo da tela de pesquisa do aplicativo 
de Pesquisa de Terra 3D estão listadas abaixo. Nesta seção, serão explicados os significados 
e a análise dos dados recebidos no gráfico. Você deve tomar muitas medidas e prática com 
seu produto. Quanto mais você praticar, as medições mais precisas você pode obter. 



                                                                                                                                                                        

  PT   7 
 

 

O Gráfico de Aceitação fornece-lhe um olhar para os diferentes ângulos. 
Você pode fazer seleções como a parte superior direita, parte superior 
esquerda e vista aérea. 

Permite medir a profundidade da medição. Você deve escolher o tipo de 
solo para obter a medição. As informações de profundidade fornecem a 
profundidade de medição média. Os números de profundidade não são 
resultados exatos. 
Permite visualizar valores de dados numéricos das medições. Você pode 
examinar graficamente e numericamente. 

Permite rever o gráfico em diferentes opções de cor. Você pode examinar 
com tons de cores diferentes. 

Permite salvar suas medições. Durante a gravação, você pode gravar seu 
trabalho digitando um nome. 
 

A barra do lado direito fornece informações sobre a estrutura do solo. 

A cor vermelha dá a relação da estrutura metálica com o campo magnético 
elevado. 

A cor amarela e laranja dá a relação do mineral do solo.  

A cor verde dá a relação do solo na estrutura normal. 

Azul claro dá a relação do solo que é cavado e cheio ou tem estrutura solta. 

As relações nesta barra podem variar de acordo com a estrutura do solo, 
dependendo dos objetos com efeito magnético no ambiente. 

Estas figuras fornecem-lhe uma idéia de sua estrutura do solo. 

Antes da medição começar, você deve ter informações sobre o que você está procurando 
(lacuna, água ou metal) ea área que você está procurando. Erros que você vai fazer nas 
medições fará com que você obtenha gráficos diferentes. Leia atentamente os seguintes 
artigos para evitar erros e obter dados precisos em suas medições; 
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- Você deve ter informações sobre a área que está 
procurando. Você deve levar em conta a história da área a ser pesquisada, como a 
estrutura do solo. 
- Se houver qualquer linha de energia na área a ser pesquisada, isto irá causar dados 
errados. Você deve procurar pelo menos 50 metros de distância dos elementos que 
afetarão suas pesquisas, como linhas de energia. 
- Quando uma área desconhecida é pesquisada, geralmente é necessário fazer uma 
medição ampla. Por exemplo; A pesquisa deve ser realizada em 20 sinais e 20 linhas. 
-  Se você está procurando um objeto grande (sepultura, quarto e objetos grandes); você 
pode aumentar o espaçamento de pulso de sinal (como  50 cm entre cada sinal). Se você 
estiver procurando por objetos pequenos, você deve manter os intervalos de pulso de  
sinal com mais freqüência (como 20 cm, 30 cm). 

-  Realizar suas medições no eixo norte e sul fornece dados mais saudáveis. Você deve 
prestar atenção a esta situação sempre que possível. 

- Que um objeto enterrado ficou subterrâneo por um longo tempo significa que ele cria 
um maior campo magnético e pode ser detectado mais facilmente. 
- Você deve verificar fazendo a mesma pesquisa pelo menos duas vezes. As medidas extra 
que você faz irá ajudá-lo a eliminar minerais e corrigir erros, se houver. 
- Em medições efetuadas, os dados de um objeto ou lacuna estarão no meio do gráfico. Se 
os dados de lacuna estiverem nas bordas do gráfico, você deve meditar novamente para 
centralizar os dados. 
- Durante a pesquisa, você deve verificar a bateria eo estado de carga do seu produto. 
Você deve procurar com um produto totalmente carregado. Um nível de bateria fraca é 
um dos fatores que afetam suas medições. 
- Como você pode ver no gráfico abaixo, você tem que começar desde o início (1) e 
terminar no final (2). Você pode fazer suas pesquisas em zigzag ou em paralelo. Se tiver 
terminado de uma linha de pesquisa, o próximo deve ser à sua esquerda. O dispositivo 
não deve ser rodado. A direção norte é recomendada. 
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Quanto mais você repetir sua pesquisa em um objeto 
prospectivo (controle de pesquisa), melhor você decidir se é ou não um objeto real. O calor, 
outros transmissores de rádio, a energia solar, os minerais da terra, o solo solto, o sal, a 
água etc. podem afetar adversamente resultados da medida. O sensor deve ser mantido 
direito e não deve ser abalado. A altura deve ser de 8 a 9 cm acima do solo. 

Os Significados das Cores no Gráfico quando a Cor Padrão é Usada; 

Vermelho; Metal                              
Azul; Lacuna 
Verde; Solo                   
Laranja e Amarelo; Mineral. 

Esta informação muda em diferentes opções de cores. À primeira vista, pode ser difícil 
distinguir entre metal e mineral. Em algumas medidas, você também pode obter minerais 
em cor avermelhada. Gire o gráfico com o dedo para vê-lo de ângulos diferentes. Para 
ampliar o gráfico; use dois dedos para ampliar o gráfico. 

 

 

 

 

Toque no botão de dados na barra da mão esquerda para examinar 
numericamente os dados recebidos. 

Nesta tela, você pode ver as proporções numéricas dos 
dados recebidos. Pelo menos 10-15 figuras devem 
aumentar entre dados de solo e dados de metal. Pelo 
menos 10-15 figuras devem ser diminuídas nos dados 
de intervalo. Estes valores variam de acordo com cada 

estrutura do solo. 

Toque no botão Profundidade na barra da esquerda para ver as informações 
de profundidade dos dados recebidos. 

Selecione a opção apropriada para a estrutura do solo a partir da página aberta. Se você não 
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conhece a estrutura do solo, faça uma medição de 
profundidade em diferentes opções. 
 

Nesta página você verá os valores de profundidade. 
Esses valores dão a profundidade estimada dos sinais de 
pesquisa. 

 

 

Você pode ver os dados com mais detalhes na versão do programa Pesquisa de Terra 3D do 
Windows. Para isso, entre em contato com o fabricante e obter o programa do Windows. 

Para transferir os dados do dispositivo móvel para o Windows, primeiro conecte seu 
dispositivo móvel ao PC via cabo USB. Abra a pasta Pesquisa de Terra na pasta 
Transferências no diretório inicial do dispositivo móvel. Os dados salvos estão nesta pasta. 
Você pode copiar os dados para o seu PC e abrir no programa Windows. 
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