TEBRİKLER...
Öncelikle en doğru kararı vererek GroundExper metal
arama ve deﬁne dedektörünü tercih e ğiniz için sizi
kutlarız. GroundExper sizi hedeﬁnize en doğru ve en
kısa zamanda ulaş racak teknik donanım ve üstün
yeteneklere sahip bir metal arama dedektörüdür.
Metal tespit etme amaçlı her türlü toprak al
araş rmalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
GroundExper her türlü metali tespit edebilmesinin
yanı sıra yalnızca sizin seç ğiniz metal plerini
arayabilmenin kolaylık ve avantajlarını size sunar.
Dedektörünüzü en verimli şekilde kullanmanız için
hazırlanan bu klavuzu dikkatle okumanız hata oranını
düşürecek, başarı oranını ar racak r.
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GÜVENLİK UYARILARI

GÜVENLİK UYARILARI:
1. Bu dedektör sivil amaçlar için üre lmiş olup, insan haya nın
söz konu olduğu durumlarda ve askeri amaçlar için kullanılmaz.
2. Bu dedektör orjinal donanımlarıyla çalışabilir. Orjinal olmayan
donanımların kullanılması ne cesinde cihazın kendisi ve
kullanıcısı zarar görebilir. Farklı bir batarya yada farklı bir arama
başlığı kullanımı buna örnek olarak gösterilebilir.
3. Çalışma sıcaklığı aralığı 0 ile +45 derece olup, bu aralık
dışında kullanılmaması gerekir.
4. Dedektör cihazı ve bu bilgisayar nemli ortamlarda
depolanmaz.
5. Cihazınız yağışlı havalarda kullanılmaz. Yağmur, kar, dolu ve
dona maruz bırakılmamalıdır.
6. Cihazınız, batarya ve aksesuarları geri dönüşümlü
malzemeden üre lmiş olup, kullanım ömrü tamamlandığında
çöp kutusuna atmayınız. Bulunduğunuz ülkenin a k malzemeler
konusunda uyguladığı çevre koruma kanunlarını öğrenip
gereğini uygulamak sorumluluğu size ai r.
7. Cihazınızın tamir ve bakımından ﬁrmamız tara ndan
yetkilendirilen servisler sorumludur. Yetkili servisler dışında
yapılan her türlü müdahale cihaz garan sini ve ﬁrmamıza ait
diğer sorumlulukları kaldırır.
8. Bu bilgisayarın teknik kullanım şartnamesi ve geri dönüşüm
uyarıları için lü en bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurunuz.
Yukarıda geçen uyarıların ve önerilen önlemlerin
uygulanmaması ne cesinde ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve
ziyandan üre ci ﬁrma sorumlu tutulamaz.

Kutu içeriği

1. GroundExper ana ünite, dedektör cihazı.
2. Tablet bilgisayar.
3. Tablet bilgisayar şarj cihazı.
4. Lithium Ion batarya ünitesi.
5. Lithium Ion batarya ünitesi şarj cihazı.
6. Dedektör montaj ve taşıma kolu.
7. Arama başlığı uzatma çubuğu.
8. Tablet bilgisayar, dedektör bağlan kablosu.
9. Dedektör ve batarya bağlan kablosu.
10. Dirseklik (Kolçak)
11. Kelebek somunlu vidalar.
12. Stereo kulaklık.
13. Batarya taşıma yeleği.
14. Orta boy arama başlığı.
15. Küçük boy arama başlığı.
16. Büyük boy arama başlığı.
17. Taşıma çantası.
18. OTG kablo.
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Montaj
Dedektörünüzü kullanmadan önce hem dedektör ünitesini hem de bilgisayar ünitesini
şarj etmelisiniz. Şarj işlemiyle ilgili bağlan şemasını ve açıklamaları için sayfa 6 ya
bakınız.

Aşağıda yer alan parçalar GroundExper'in ilk kullanım montajında
kullanılacak r.
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Dirseklik (10) ve taşıma kolunu (6) plas k kelebek somunlu vidalarla (11)
birleş rip, dedektör kutusunu (1) dirsekliğin kavrayacağı şekilde
yerleş riniz ve kelebek somunları sıkınız.

Montaj

4

Dedektör taşıma koluna (6) uzatma çubuğunu (7) takıp sıkma
mekanizmasını saat yönünde sıkınız.
Uzatma çubuğunu arama başlığına (14) yerleş rip kelebek somunlu
vida ile sabitleyiniz. (11)
Arama başlığı kablosunu taşıma koluna spiral şeklinde sarıp ﬁşini
dedektör kutusuna (1) takınız ve somununu sıkış rınız.
Resim oluşturma girişini PB-in girişine takınız.

Güç kablosunu (9) batarya (4) ve dedektör cihazına takıp somunlarını
sıkınız.
USB kablosunu (8) OTG kablo (18) birleş rip dedektör kutusuna ve
bilgisayara (2) takınız.

Batarya
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Tablet PC

Montaj
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Batarya

4
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Batarya bağlan sını,
bataryayı taşıma yeleğine
(13) yerleş rdikten sonra
yapınız.
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Bilgisayar bağlan larını,
bilgisayarı taşıma kılı na
yerleş rdikten sonra
yapınız.

1

Tablet PC

2

Ar k dedektörünüz
kullanıma hazır.
Dedektörünüzün
kullanımıyla ilgili bilgi
almak yada GroundExper
programını tanımak için
ilgili bölümleri okuyunuz.

6

Kullanım dışında 9 nolu batarya
güç kablosunu batarya ünitesine
takılı halde bekletmeyiniz.
Bu bataryanızın deşarjına sebep
olur.

7

Takıp saat yönünde sıkınız.

Ok yönünde birleştiriniz.

11

Kelebek vidayı yerleştirip sıkınız.

UYARI
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Bataryaların şarj edilmesi

6

Dedektörünüzü kullanmadan önce hem dedektör ünitesini hem de
bilgisayar ünitesini şarj etmelisiniz. Şarj işlemleriyle ilgili bağlan şemaları
aşağıdaki gibidir.
Dedektör bataryası şarjı için:
Dedektör şarj cihazını prize takıp diğer ucunu batarya bloğuna takınız ve
vidasını sıkış rınız. Tamamen boşalan bataryanın şarj olma süresi yaklaşık
10 saa r. Batarya şarj olurken kırmızı led yanar. Şarj işlemi bi ğinde led
rengi yeşil olur.

Dedektör

Kırmızı ışık
Şarj oluyor

Yeşil ışık
Şarj tamam

Batarya

Bilgisayarın şarjı için:
Bilgisayar şarj cihazını prize takıp diğer ucunu bilgisayara takınız. Şarj için
bilgisayarınız açık ya da kapalı olabilir. Şarj ih yacı varsa her durumda şarj
işlemi başlar. Tamamen boşalan pilin şarj süresi yaklaşık 3 saa r. Bilgisayar
açıksa bu süre 1 saat uzayabilir. Şarj işlemi tamamlandığında şarj miktarı
%100 olarak görünür.

Tablet PC

Şarj tamam

7

Bilgisayar programı

GroundExper Programının
Çalış rılması

GroundExper Programının Çalış rılması
Eğer takılı ise USB
kabloyu (8) OTG
kablodan (18) ayırınız.

18

8

Tablet PC

Tablet bilgisayarın açma tuşunu 3 sn
kadar basılı tutunuz ve bırakınız.
Bilgisayarın tamamen açılmasını
bekleyiniz.
Tablet bilgisayarın tamamen açılması 1
dk sürebilir.

Bilgisayar açıldığında,
sürükleyerek ekran kilidini
kaldırınız.

Dedektörü açınız ve kırmızı ledin aralıklı
yanıp sönmesini bekleyiniz.

USB kablo (8) ile OTG
kabloyu (18)
birleş riniz.
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Tablet PC

Bilgisayar programı

GroundExper Programının
Çalış rılması.
Program ekranları.

8

GroundExper programı, bilgisayarla
dedektör bağlan sağlandığında
otoma k olarak açılır.
Program herhangi bir sebepten kapalı
olduğunda yeniden açmak için kabloyu
çıkar p yeniden takarak programı
açmayı tercih ediniz.
Manuel olarak veya cihaz bağlan sı
olmadan başlatmanız gerek ğinde
masa üzerindeki simgeye 1 defa
klayınız.
GroundExper programı açılırken
dedektörle bilgisayar bağlan sını ve dedektöre takılı olan arama başlığını
kontrol eder. Herhangi bir sorunla
karşılaşmadığında cihaza bağlı olan arama
başlığı tespit edilerek kullanıma hazır hale
Orta boy arama başlığı
gelir.
Olası sorunlar için sorun giderme
bölümünü inceleyiniz.

Program ekranları
GroundExper programı GENEL ARAMA, TOPRAK AYARI, GÖRÜNTÜLEME
ve AYARLAR olmak üzere 4 ana pencereden oluşur. Ayrıca tüm pencerelerin
al nda yer alan alt bilgi çubuğu bulunmaktadır. İlerleyen sayfalarda bu
ekranlar hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Sayfa 9
Sayfa 19

Sayfa 10
Sayfa 17

Sayfa 11
Sayfa 27

Sayfa 12
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Genel arama ekranı.

Genel arama ekranı
Bu ekran metal arama ve tespit
çalışmalarında kullanılan ana
ekrandır. Aranacak metalin cinsi, Aşağıdaki listeden aramak istediğiniz metal türünü veya ismini seçiniz.
Tanımsız 1 (BOŞ)
hassasiyet, metal tanı m,
ALTIN
Tanımsız 2 (BOŞ)
1
derinlik ölçüm, başlık bağlan
2YÜKSEK DEĞERLİ
3 Tanımsız 3 (BOŞ)
durumu gibi birçok fonksiyon bu
KIYMETLİ METALLER
Tanımsız 4 (BOŞ)
pencerede karşımıza çıkar.
Tanımsız 5 (BOŞ)
DEMİR
Manye k Parazit
Eleme

1

7

Hassasiyet

4
5
6

8

Aranacak metal cinsinin seçili olduğunu belirten işare r. Seçili olan
metal türünün baş kısmında belirir. Metal seçili değil ise bu çen k
görünmez.

2

Aranacak metallerin seçim listesidir. Bu kısımdaki metaller ve metal isimleri
sabi r, değiş rilemez. Tüm metaller, Al n, Gümüş, Kıymetli Metaller ve Demir
seçim listesinde yer alır. Al n, gümüş ve kıymetli metaller seçili olduğunda
demir bu seçimlere dahil edilemez. Tersi olarak demir seçili olduğunda değerli
metal sını demir arama kısmına dahil edilemez.

3

Metal tanı m işlemiyle cihaza tanı lan metallerin isimlerinin göründüğü
listedir. Bu listedeki metal isimleri METAL TANITIM bölümünde
değiş rilebilir ya da silinebilir. (Sayfa 24)

4

Bu kısımda dedektör cihazı ile bu bilgisayarın bağlan sı gerçekleş ğinde
CİHAZ BAĞLANDI ifadesi görünür. Bağlan gerçekleşmediğinde CİHAZ
BAĞLANTISI YOK ifadesi görünecek r.

5

DERİNLİK ÖLÇÜM tuşu, tespit edilen metalin muhtemel derinlik seviyesini
görebileceğimiz pencereyi açar. (Sayfa 22)

6

Bu tuş özel METAL TANITIM bölümünü açar. Bu bölümde aramak istediğiniz
metal türünü cihazınıza tanı p, isim atayabilir. Metal seçim listesinde yer
almasını sağlayabilirsiniz. (Sayfa 24)

Bilgisayar programı

Toprak ayarı ekranı.
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7

Manye k sinyal parazitlerini gidermek için bu tuşlar kullanılır. Gerekli
sayısal değer konusundaki açıklamalar için ilgili konuyu okuyunuz. Sayfa 23

8

Hassasiyet tuşu ile hem cihazınızın algılama kabiliye ni hem de algılama
derinliğini değiş rebilirsiniz. 80 değeri standart aramalar için tavsiye edilen
değerdir. Toprağın mineral seviyesine ve ih yacınıza göre bu değeri ar rıp
çoğaltmanız uygun olur. Sayfa 23

Toprak ayarı ekranı
Toprak ayarı ekranı cihazın
toprak kalibrasyonu için
kullanılır.
Bu işlem toprağın mineral
etkisini yok etmek için cihaz
ilk açıldığında yapılmalıdır.
Bundan dolayı programı
açarken arama başlığını
zemine yakın tutmak
işlemin sağlıklı
gerçekleşmesi açısından
önem arz eder.
Arama sırasında isteğe bağlı
olarak da gerçekleş rilebilir.

Cihazın toprak ayar ve hassiyet dengesini fabrika ayarlarına döndürmek için
FABRİKA AYARINA DÖN tuşuna basınız ve gerekirse TOPRAK AYARI yapınız.

Temiz bir bölgede iseniz arama başlığını zemine yaklaş rıp TOPRAK AYARI
tuşuna basınız.

3
1

2

4

1

TOPRAK AYARI tuşu ile isteğe bağlı toprak ayarı işlemi
gerçekleş rebilirsiniz. Kısa sürecek olan bu işlemi gerçekleş rmek için
arazide temiz bir bölge seçiniz ve yönergeler için sayfa 17'yi okuyunuz.

2

Bu alanda toprak ayarının gerçekleşmesi ile ilgili ile ler yer almaktadır.
Toprak ayarının başlaması ve tamamlanması işlemleri size bu alan üzerinde
bildirilir. Sayfa 17
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Görüntüleme ekranı.

3

FABRİKA AYARINA GERİ DÖN tuşu cihazınızın toprağın yapısı ile ilgili
ha zasına yerleş rdiği önceki bilgilerin ve değiş rilen hassasiyet ayarının ilk
haline dönüştürülmesi amacıyla kullanılır. Bu tuşa basıldıktan kısa süre sonra
FABRİKA AYARINA DÖNÜLDÜ ile si görüntülenir.

4

Bu bölüm toprak ayarı sırasında mineral yoğunluğu bilgisini gösterir. Yoğun
mineralli bölgede yapılan toprak ayarı başarısız olduğunda bu bölümde
görüntülenir.

Görüntüleme ekranı
GroundExper programının bu
bölümünde toprak al nda tespit
1
edilen metal cisimden alınan
sinyalin anlam verilebilir bir
2
görselini elde edebiliriz. Bu
bölümle ilgili detaylı bilgiyi
GroundExper programının
3
kullanımı kısmında
bulabilirsiniz.

4

1

YENİ GÖRÜNTÜ OLUŞTUR tuşu yeni bir görüntüleme işlemi için başlama
komutudur. Sayfa 27

2

GÖRÜNTÜYÜ KAYDET tuşu 4 numaralı resim alanında oluşan görüntüyü
bilgisayara kaydeder. Kaydedilen resimlere ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER tuşu ile
ulaşabilirsiniz.

3

ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER tuşu resim daha önceden oluşturulan resimleri
görebileceğiniz pencereyi açar. Bu pencerede önceki resimleri inceleyebilir
siniz. Silme işlemi yapamazsınız. Sayfa 30

4

Alınan sinyalden elde edilen görsel bu kısımda görüntülenir.

Bilgisayar programı
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Ayarlar ekranı.

Ayarlar ekranı
Ayarlar penceresi GroundExper
programını kapatma, bazı
kayıtları ve kayıtlı görüntüleri
silme, kullanım dilini değiş rme
olanaklarını sunar.
Şu an okumakta olduğunuz
yardım sistemi de bu pencereden
açılır.
1

2

3

TOPRAK AYARI

GENEL ARAMA
ARAMA
GENEL

GÖRÜNTÜLEME

AYARLAR

Manuel Ayrım

1
PROGRAMI KAPAT

2
HAFIZAYI TEMİZLE

5
YARDIM

3

GroundExper Programını bu tuşla
kapatabilirsiniz. Bu tuşla bilgisayarınız
kapanmaz, sadece dedektör programı
GroundExper kapanır. EVET tuşuna basarak
programı kapatabilirsiniz.
ÖNERİ: Programı kapatmadan önce
dedektörünüzü kapa nız.
Ha zayı temizle tuşu şunları siler;
Metal tanı m konumunda sisteme
tanı ğınız size özel metaller.
Görüntüleme bölümünde kayde ğiniz
görüntülerin tümü.
Bu komutu vermeden önce tanı ğınız
metalleri ve kayde ğiniz görüntüleri
silmek istediğinizden emin olunuz. EVET
tuşuna bas ğınızda işlem gerçekleşir.

4

DİL DEĞİŞTİR

6

Programdan çıkmak is yor musunuz?

EVET

HAYIR

Ha zayı temizlemek is yor musunuz ?
Kayıtlı resimler ve kullanıcı tanımlı
metaller silinecek!
EVET

HAYIR

YARDIM tuşu şu bilgisayar ortamındaki kullanım kılavuzunu açar. Yardım
penceresi ulaşmak istediğiniz bilgiye kolay ve anlaşılır şekilde
erişebileceğiniz şekilde tasarlanmış r. GERİ tuşu bir önceki sayfaya,
YUKARI tuşu okumakta olduğunuz konunun başlığına, İLERİ tuşu
okumakta olduğunuz konunun sonraki sayfasına yönlendirir. ANA MENÜ
tüm bölüm başlıklarının bulunduğu sayfayı açar.
Farklı bir dilde yardım görüntülemek için, GroundExper programı içerisinde
AYARLAR kısmından DİL DEĞİŞTİR seçeneğini kullanmanız gerekir.
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4

DİL DEĞİŞTİR tuşu ile GroundExper
programının kullanım dilinin
değiş rebilirsiniz.
Bu tuşa dokunduğunuzda açılan pencereden
sisteme yüklü olan dil dosyalarının listesi
açılır. İstediğiniz dili seç ğinizde program dili
seç ğiniz dile dönüşür.

5

Ayarlar ekranı.

SEÇİLEBİLİR DİLLER ↓
Deutsch.lng
English.lng
Russian.lng
Turkce.lng

Manuel ayrım (Test amaçlı)
Bu kısım yanıl cı içerikli alüminyum folyo, galvenizli, nikel
ve nikel kaplı metallerin elimine edilmesi amacını taşır.

Manuel Ayrım

Uyarı:
Sadece test amaçlıdır. Ru n genel arama işlemi sırasında
kapalı tutulmalıdır. Örneğin kimi zaman al n gibi
davranan alüminyum folyonun al n olmadığını
anlamamız yönünde fayda sağlayacağı gibi, ayar
kademesi yükseldikçe az miktardaki ve küçük ölçüdeki
al nı değersiz kabul etmek gibi bir yanılgı da oluşturabilir.
Bundan dolayı sadece şüphe duyulan sinyallerde bu
bölümü kullanınız ve bu bölüm ak f değilken aldığınız
sinyali çoğunlukla doğru kabul ediniz.
Yandaki şekilde anla ldığı gibi,
manuel ayrım kademesi ar rıldığı
oranda yanıl cı metaller değersiz
değerlendirme skalasına girmektedir.
Fakat 4 ve 5. kademe az miktardaki ve
küçük ölçüdeki al n ve değerli
metalin tespi için risk
oluşturmaktadır.
Bu bölüm sadece küçük ve orta
arama başlıkları ile kullanılabilir.
Büyük başlık takılı olduğunda Büyük
başlıkta ayar yapılamaz mesajı
görüntülenir.

Manuel Ayrım
Açık

Açık

Açık

Açık

Açık

Bilgisayar programı

GroundExper programının
etkinleş rilmesi.
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6 Büyük arama başlığı hassasiyet ayarı

Bu ayar sadece 1 metre karelik büyük arama başlığı sisteme
bağlandığında belirir.
Hızlı adımlarla tespit yapmayı amaçlıyorsanız değeri düşük tutunuz.
Gezinme hızınızı ar rdıkça bu değeri düşürünüz.
Toprak ayarından sonra halen parazit alıyorsanız, başlığı aşağı yukarı hareket e rerek bu
değeri ar rınız ve parazit kesildiğinde ar rmayı durdurunuz.
Değerin ar rılması daha yavaş arama yapmanızı gerek rir. Değer yüksek olduğunda, hızlı
hareket ederseniz bazı metalleri tespit edemeye bilirsiniz. Değerin gereğinden düşük
olması ise parazitlerden ve gereksiz bazı küçük metallerden etkilenme olasılığını ar rır.
Tavsiye edilen değer 400 dür. Ama siz bulunduğunuz çevre şartları ve hedeﬂerinize göre
bu değeri azal nız ya da ar rınız.

GroundExper programının etkinleş rilmesi
Dedektörünüzü sa n aldığınızda
GroundExper programı etkinleş rilmiş olarak
gelir ve etkinleş rme işlemine gerek yoktur.
Fakat bazı durumlarda GroundExper
programını yeniden kurmanız gerekebilir.
Programı yeniden kurup çalış rdığınızda
yandaki etkinleş rme ekranı ile karşılaşırsınız.
Ac va on code (Etkinleş rme kodu)
bilgisayarınızın kimlik numarasıdır. Bu
numaraya karşılık gelen lisans kodunu ekran
klavyesi yazıp TAMAM tuşuna basınız.
(Bilgisayarın arkasındaki e ke e bulabilirsiniz.)

Lisans kodunu yanlış girmeniz halinde
"License code is incorrect. Please contact
your retailer" hata ile si alınır. Lisans kodunu
bilmiyorsanız etkinleş rme kodunu sa cınıza
bildirerek lisans kodunu talep ediniz.
Lisans kodu doğru olarak girildiğinde program açılacak r.
Bu lisans kodu başka bilgisayarda geçerli olmaz. GroundExper programını başka
bilgisayara kurduğunuzda sa cınızdan yeniden lisans kodu istemeniz gerekir.
Sa cınızdan aldığınız lisans kodunu aynı bilgisayarda yeniden kullanmak üzere
saklayınız. Bilgisayarınızın işle m sistemini fabrika ayarına döndürdüğünüzde bu
kodu tekrar kullanabilirsiniz.
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Bilgisayar programı

Alt bilgi çubuğu.

Alt bilgi çubuğu
1

1

2

3

4

5

6

Bu bölüme dokunduğunuzda, alınan
sinyalin ses şidde ni ayarlayabileceğiniz
ses ayar penceresi açılır. + ve - tuşlarıyla
size uygun şekilde azal p çoğal nız.
Ayar aralığı: 0- 100
Kulaklıkla veya kulaklık olmadan.

2

Bu bölümde ekranın parlaklık seviyesi
görüntülenir ve ayarlanır. Üzerine
dokunulduğunda yan tara a görülen ile şim
kutusu açılır.
+ ve - tuşlarıyla size uygun olan değeri seçip
TAMAM tuşuna basınız.
Ayar aralığı: 0 - 100.
Bu ayarı değiş remiyorsanız sayfa 39'u okuyunuz.

3
4

Bu kısımlar saat ve tarih bilgisini içerir. Saat ve tarih bilgileri GroundExper
programı içerisinden değiş rilemezler.
Yerel saat ve tarihinizin bu kısımda görünenden farklı olması durumunda
doğru ayarı sağlamak tablet bilgisayarınızın Ayarlar kısmından Tarih ve Saat
ayarını yapınız.

Bilgisayar programı
5
6

Alt bilgi çubuğu.
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Bu bölümler bilgisayar ve dedektör cihazının geriye kalan batarya
kapasiteleri hakkında anlık bilgi içerirler.
PC bataryası %5 e düşene kadar kullanılabilir.
%5 dan daha düşük bir değer bilgisayarın kendiliğinden kapanmasına yol
açabilir.
Cihaz bataryası için normal değer 7.2 ile 8.2 volt arasıdır. 7.2 voltun al na
düştüğünde cihazınız ar k çalışmaz ve şarj işlemi gerekir. Kri k voltajda
bataryanın tükenmek üzere olduğuna dair uyarı mesajı alırsınız.
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Toprak ayarı.

Toprak ayarı
Dedektörü kullanmaya başlamadan önce toprak ayarı yapmanız gerekir.
Bunu için, arama başlığını arazide temiz bir noktaya 5 cm kadar yaklaş rıp
bilgisayarda GroundExper programını başla nız.
Program açıldığında TOPRAK AYARI tuşuna basınız ve
ayar gerçekleşene kadar başlığı haﬁfçe sağa sola
gezdiriniz. (5-10 cm)
Arama başlığının zemine yakın veya arama yapmayı
düşündüğünüz yükseklikte olması ilk ayarın dengeli
gerçekleşmesi yönünden önemlidir. Arama sırasında
toprak ayarı yap ğınız başlık-zemin mesafesini
korumaya özen gösteriniz.
Toprak ayarı son derece kısa bir sürede gerçekleşir.
Al a görülen toprak mineral yoğunluğu normal
seviyede ise Genel Arama ekranına otoma k geçiş
yapılır ve arama tespit çalışmalarına başlanabilir.
Genellikle dedektörünüzde toprak ayarını yeniden yapmaya ih yaç olmaz.
Uzun süren aramalarda toprak yapısının değiş ğini düşündüğünüz bir noktada
yeniden toprak ayarı yapmak isteyebilirsiniz.
Ayrıca Manye k parazit eleme ve Hassasiyet değerlerini ar rdığınızda yeniden
toprak ayarı yapmanız gerekir. Eğer yeniden toprak ayarı yapmanız gerekirse
yukarıdaki işlemi yeniden gerçekleş riniz.
Özetle şu durumlarda toprak ayarı yapmanız ve yenilemeniz gerekir;
1. Cihazı ilk aç ğınızda.
2. Toprak mineral yoğunluğu 200'ün üzerinde bir değer verdiğinde.
3. Uzun süren aramalar ve farklı toprak yapılarına geçiş yap ğınızda.
4. Manye k parazit eleme değerini ar rdığınızda.
5. Hassasiyet değerini ar rdığınızda.
Toprak mineral yoğunluğu değerinin yüksekliğinden dolayı gerçekleşmeyen toprak
ayarı açıklaması için sonraki sayfayı okuyunuz.

GroundExper’in
kullanımı

Toprak mineral yoğunluğu.
Toprak fabrika ayarı.
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Toprak mineral yoğunluğu
Toprak ayarı yapılan bölge
Toprak mineral yoğunluğu normal...
yoğun mineral veya metal
içermediğinde bu sayısal
değer 200'ün al nda görünür. 200'ün al ndaki her değer çalışmalarınız için
uygundur.

Toprak ayarı yapılan bölge
Metal veya yoğun mineralli toprak. Yer değiş rip tekrar
210
toprak ayarı yapınız...
yoğun mineral veya metal
içeriyorsa bu sayısal değer
200 ve üzerinde görünür. Bu değer 200 ve üzerinde olursa toprak ayarı yapılamaz.
Mutlaka o bölgede çalışacaksanız, arama başlığını bir miktar yukarı kaldırıp
"Fabrika ayarlarına geri dön" ve "Toprak ayarı" tuşlarına tekrar basınız. Veya yer
değiş rip işlemi tekrarlayınız.

Toprak fabrika ayarı
Cihazınızda daha önce
yapılan toprak ayarı ve sinyal
hassasiye yle ilgili ha zaya
kaydedilen verilerin silinip,
fabrika ayarına geri
döndürülme seçeneği
mevcu ur.
Genellikle dedektörünüzde fabrika ayarlarına geri dönülme ih yacı ortaya çıkmaz.
Uzun süren ve çok fazla değişken özellikli topraklarda yapılan arama işlemlerinde
ha zada biriken bazı matema ksel değerlerin kaldırılması gerekebilir. Bu işlem o
an bulunmakta olduğunuz zemine göre toprak ayarı yapmaz, cihazınızda bulunan
ön ayarları yükler. Eğer isterseniz yeniden TOPRAK AYARI tuşuyla toprak ayarı
yapabilirsiniz.
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Genel arama.

Genel arama
GENEL ARAMA bölümü tüm arama ve tespit
çalışmalarınızı yapacağınız ana ekrandır.
Dedektörünüzün montajı tamamlandığında arama başlığını
zemine yakın temiz bir bölgede tutarak sırasıyla;
Bilgisayarı,
Dedektör cihazını,
GroundExper programını çalış rınız.
Otoma k toprak ayarı gerçekleşip Genel Arama ekranı açıldığında ekranın sağ
kısımda CİHAZ BAĞLANDI ibaresi görünüyorsa arama ve tespit çalışmalarına
başlayabilirsiniz.
Öncelikle metal seçim bölümünden aramak istediğiniz metal türünü seçiniz.

BÜTÜN METALLER
ALTIN
YÜKSEK DEĞERLİ
KIYMETLİ METALLER
DEMİR

Bu bölümde yer alan metal türleri bilinen ve sıklıkla aranan metal türleridir. Bu
metal bölümlerine farklı bir metal türü atanamaz, isimleri değiş rilemez.

GroundExper’in

kullanımı

Genel arama.

Arama işlemi için tek başına veya aynı anda
arama yapabileceğiniz metal türleri aşağıda
sıralanmış r.
Bütün Metaller
Bütün Metaller + Al n
Bütün Metaller + Al n + Yüksek Değerli
Bütün Metaller + Al n + Yüksek Değerli +
Kıymetli Metaller
Bunları tek tek seçebileceğiniz gibi hepsini aynı
anda da seçebilirsiniz.
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BÜTÜN METALLER
ALTIN
YÜKSEK DEĞERLİ
KIYMETLİ METALLER
DEMİR

BÜTÜN METALLER
ALTIN
YÜKSEK DEĞERLİ
KIYMETLİ METALLER
DEMİR

Değersiz metal sını nda olan demiri seç ğinizde diğer seçimleriniz otoma k olarak
kalkar.
Daha önceden tanımlamasını yap ğınız metal türlerini sağdaki pencereden
seçebilirsiniz.

BÜTÜN METALLER

Benim Metal A

ALTIN

Benim Metal B

YÜKSEK DEĞERLİ

Benim Metal C

KIYMETLİ METALLER

Benim Metal D

DEMİR

Tanımsız 5 (BOŞ)

Bu bölümde GroundExper programına tanıtabileceğiniz 5 adet kullanıcı metal
bölümü bulunmaktadır. Daha önceden tanı ğınız metalleri aramak için isimlerin
üzerine dokunarak seçim yapınız. Tanı lmış metallerden sinyal sesi alabilmeniz için
Bütün Metaller seçili olmalıdır.
Değer bakımından birbirine zıt metalleri seçmemeniz tavsiye edilir. Örneğin al n
seçili olduğunda, seçeceğiniz tanı lmış metal demir içerikli olmamalıdır.
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Genel Arama ekranından aramak
istediğiniz metal plerini seç kten sonra
yönünüzü belirleyip , şekilde görüldüğü
gibi taranmadık alan kalmayacak şekilde,
başlığı yay şeklinde ve ritmik hareketlerle
ilerle niz.

ke
hare
bin
o
B

ti

in

Bob

Tarama sırasında alınan
sinyallerin daha sağlıklı
olabilmesi için arama
başlığının yerden yüksekliğini
sabit tutmaya özen
göstermeniz gerekebilir.
Yukarı aşağı hareket e rilen
arama başlığının toprak ayar
dengesi bozulmaz. Fakat daha
yüksek tutulan başlığın
algılama mesafesi bir miktar
azalabilir.
Bu yüzden arama başlığını
mümkün olduğunca sabit
yükseklikte tutmaya gayret
etmeniz elde edeceğiniz
sonucun kalitesini ar racak r.

Gidiş Yönü

İlerleme hızı, normal yürüme hızı yada
daha yavaş tavsiye edilir.

Bobin

15-20 santim

ZEMİN

YANLIŞ ARAMA ŞEKLİ
Bobin

ZEMİN

15-20 santim

GroundExper’in
kullanımı

Metal tespi .
Derinlik ölçümü.
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Metal tespi
Tarama işlemi sırasında herhangi bir metal tespit edildiğinde cihazınız sesli ve görsel
uyarı verecek r.
Metale tespit edildiğinde Genel Arama ekranında seçili olan metal türlerinin isminin
yazılı olduğu kutu rengi değişir ve hoparlörden ses duyulur.

Sinyal yok

Sinyal var

BÜTÜN METALLER

BÜTÜN METALLER

YÜKSEK DEĞERLİ

YÜKSEK DEĞERLİ

Derinlik ölçümü
Topraktan sinyal aldığınızda bu
sinyale sebep olan metalin kaç
cm derinlikte bulunduğunu
yaklaşık bir değerle öğrenmek
mümkündür. Bunu öğrenmek
için sinyalin başlangıç noktasıyla
bi ş noktası arasındaki mesafeyi
tahmin edebilmeniz yeterlidir.

Arama
Başlığı
Bitiş

Başlangıç

Eğer bu mesafeyi doğru tahmin
edebildiğinizi düşünüyorsanız vakit
kaybetmeden DERİNLİK ÖLÇÜM
tuşuna basınız.
Açılan yeni pencerede + ve - tuşlarını kullanarak
tahmin e ğiniz mesafe değerini girip Tahmini
derinlik tuşuna basınız. Alt kısımda tahmini derinlik
mesafesi görünecek r.

20 cm

Metal

ZEMİN

23

GroundExper’in
kullanımı

Hassasiyet.
Manye k parazit eleme.

Hassasiyet
Hassasiyet ayarı dedektörünüzün derinlik
ve ayrım hassasiye ni belirler.

Hassasiyet

Temiz ve metalik a klarla kirle lmemiş
olduğunu düşündüğünüz alanlarda fabrika ayarı olan 80 değerini genellikle
değiş rmeniz gerekmez.
80, standart kalite değeri olarak belirlenmiş r.
Yükselen değer ==> Artan Derinlik ==> 80 den sonra bir miktar azalan ayrım
kabiliye .
Azalan değer ==> Azalan derinlik ==> Ayrım kabiliye nin yükselmesi.
Ayar aralığı: 0 - 100

Manye k Parazit Eleme
Dedektörünüz elektromanye k dalgalarla
Manye k
çalışmaktadır. Yaşadığımız çevrede bulunan Parazit Eleme
elektrik telleri, cep telefonları gibi
elektriksel manye k alan oluşturan bir çok
aygıt olabilir. Bu gibi kaynakların cihazınızı etkilemesi kimi zaman kaçınılmaz
olabilmektedir.
Bu ayar için standart değer 80 olarak belirlenmiş r.
Değerin ar rılması parazit eleme kabiliye ni azal r. Algılama derinliğinde bir
miktar ar ş olur.
90 değerinden sonra ayrım hassasiye bir miktar düşebilir.
Değerin azal lması parazit eleme miktarını azal r. Algılama derinliğinde bir miktar
azalma olur.
90 değerinden önce ayrım hassasiye daha yüksek r.
Ayar aralığı: 0 - 100
Kesik kesik sahte sinyaller aldığınızı düşünüyorsanız sayısal değeri düşürmenizi
tavsiye ederiz.

GroundExper’in
kullanımı

Metal tanı m

24

Metal tanı m
GroundExper dedektörünüzün dikkat çekici en önemli
özelliklerinden birisi özel metal tanı m bölümüdür. Bu bölümü
kullanarak herhangi bir metal pini GroundExper programına
tanıtabilirsiniz.
Metal tanıtma işlemini başlatmak için GroundExper
programında METAL TANITIM tuşuna basınız.
Genel arama ekranı metal
tanı m ekranına dönüşür.
Orta kısımda tanımlama
için ayrılan 5 adet bölüm
bulunmaktadır. Öncelikle
tanıtacağınız metalin
bulunacağı bölümü seçiniz.

Yan tara aki
kutulardan birini
seçip BAŞLAT
tuşuna basınız ve
arama başlığını
metalin üzerinden
normal bir se
viyeden geçiriniz.

Tanımsız 1 (BOŞ)
Tanımsız 2 (BOŞ)
Tanımsız 3 (BOŞ)
Tanımsız 4 (BOŞ)
Tanımsız 5 (BOŞ)

Metal tanıtma işlemi iki şekilde uygulanabilir.
Birincisinde;
tanı lacak metali sabit tutarak arama başlığını metalin üzerinden geçiririz.
İkincisinde;
arama başlığını sabit tutarak tanı lacak metali arama başlığının üzerinden geçiririz.
ÖNEMLİ !
Metal tanı lacak bölge yada masanın çivi gibi diğer metallerden arındırılmış
olmasına dikkat edilmelidir. Eğer masa kullanılacaksa geniş bir masanın orta
kısmı yada montajında çivi kullanılmamış bir masa tercih edilmelidir.
Tanı lacak metal büyük ise tanıtma sırasında arama başlığı metale fazla
yaklaş rılmamalıdır. Bu mesafe küçük metallerde 10 cm, orta boy metallerde
15cm daha büyük metallerde 20cm olarak yaklaşık ayarlanabilir. Fazlaca yakın
mesafeden tanıtmak aramalar sırasında algıda karar vermeyi zorlaş racak r.
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Metal tanı m uygulaması 1.
Metal tanı m uygulaması 2.

Metal tanı m uygulaması 1
Tanıtmak istediğiniz metali arazide temiz bir noktaya bırakınız.
BAŞLAT tuşuna basınız ve arama başlığını metalin üzerinden normal arama hızıyla
geçiriniz. (Metalle arama başlığının arasındaki mesafe için önceki sayfayı
okuyunuz.) Arama başlığını metalin üzerinde bekletmeyiniz. Eş zamanlı olarak
"Lü en Bekleyin..." ibaresi görünecek.

Arama
Başlığı

10-20 cm

Tanıtılan Metal

ZEMİN
GroundExper programı metal tanımlama işlemini kısa sürede tamamlayacak r.

Metal tanı m uygulaması 2
Arama başlığını çivi gibi metal içermeyen bir masa üzerine yada temiz bir araziye
konumlandırınız. BAŞLAT tuşuna basınız ve metali arama başlığının üzerinden
normal arama hızıyla geçiriniz. Metali, arama başlığının üzerinde bekletmeyiniz. Eş
zamanlı olarak "Lü en Bekleyin..." ibaresi görünecek.

10-20 cm

Masa

Tanıtılan metal

Arama başlığı

GroundExper programı metal tanımlama işlemini kısa sürede tamamlayacak r.

GroundExper’in
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Metal tanı m
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Metal tanımlama işlemi tamamlandığında, yeni tanımlanan metal türü için
isimlendirme yapabilmeniz için klavye açılır.
Açılan klavyeden bu metal türünü isimlendiriniz.
CAPSLOCK tuşu büyük-küçük harf geçişini, ENTER tuşu işlemi sonlandırmanızı
sağlar.

Benim Metal A

Klavyedeki ENTER tuşuna dokunduğunuzda
tanı ğınız metal önceden seçilen bölüme yerleşir.

Tanımsız 1 (BOŞ)
Benim Metal A

Başka bir metal tanıtmak istediğinizde yine
istediğiniz kutuyu seçiniz.

Tanımsız 3 (BOŞ)
Tanımsız 4 (BOŞ)

Tanı lmış metal kutusunu seçerseniz yeni metal
bilgisi mevcut olanın üzerine yazılacak r.

Metal tanı m penceresini kapatmak için GERİ GİT tuşunu
kullanınız.

Tanımsız 5 (BOŞ)

27

GroundExper’in

kullanımı

Görüntüleme

Görüntüleme
Arama sırasında önemli olduğunu düşündüğünüz bir sinyal aldığınızda bu sinyali
oluşturan metalin yaklaşık görüntüsünü oluşturabilirsiniz. Bunun için GroundExper
programının GÖRÜNTÜLEME bölümüne geçiniz.
Tuş açıklamaları:
Yeni Görüntü Oluştur: Yeni
görüntüleme işlemi başlamak
veya ekranı temizlemek
kullanılır.

lanı

tü a
örün

G

Görüntüyü Kaydet:
Oluşturulan görüntülerin
bilgisayara kaydedilmesini
sağlar.
Önceki Görüntüler: Önceden oluşturulan resimleri görebileceğiniz pencereyi açar.

1

Görüntü oluşturmak için;
Arama başlığını sinyal aldığınız noktanın kenarına ge riniz.
Bilgisayar ekranında Yeni Görüntü Oluştur tuşuna basınız.

2

Arama başlığı tutma kolu üzerindeki görüntü oluşturma tuşuna basılı tutunuz.
(Dedektör kutusu üzerindeki Picture tuşu da aynı işlevi görür. İkisinden birisini
tercih ediniz.)

3

Arama başlığını sinyal aldığınız yerden yavaşça sinyalin bi ği noktaya kadar
geçiriniz.
Arama
Başlığı

1

2

3

Bitiş

Başlangıç

20 cm

ZEMİN

Metal

GroundExper’in
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4

Sinyalin bi ği noktada parmağınızı tuştan kaldırınız ve tekrar basıp basılı
tutunuz.

5

Arama başlığını sinyal aldığınız yerden yavaşça sinyalin bi ği noktaya kadar
tekrar geçiriniz.

Arama
Başlığı

4

5

Bitiş

Başlangıç

20 cm

ZEMİN

Metal

Arama başlığını sinyal
bölgesinden geçirirken
parmağın tuş üzerinde
olması ve sinyalin bi ği
noktada kaldırıp tekrar
basılması gerekmektedir.

Bilgisayar resim ekranında resim belirene kadar bu işlemi tekrarlayınız. çoğunlukla 4
geçişte bilgisayar ekranında görüntü belirecek r.
Başlangıç

Geçerli her geçiş işleminde ekrandaki barın dör e
biri dolar. Bar hareke sağlanamıyorsa barı
kademeli şekilde hareket e rmek için barlar
tamamen dolana kadar işlemi tekrarlamalısınız. Bar
tamamen dolduğunda işlem tamamlanır.

1. geçiş

2. geçiş

3. geçiş
İşleniyor

4. geçiş

ve Tamanlanma
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Görüntüyü kaydetme.

4 geçişten sonra görüntüleme için gerekli olan veri elde edilemiyorsa görüntü
oluşmayacak r. Sinyal aldığınız halde görüntü oluşmuyorsa işlemleri farklı bir
açıdan tekrarlayınız.
Başarılı bir işlemden sonra yanda
görülen çizim ekranı karşınıza
gelir.
Bu resmi daha sonra incelemek
üzere Görüntüyü Kaydet tuşuyla
kaydedebilir, Yeni Görüntü
Oluştur tuşuna basarak ekranı
temizleyebilirsiniz.

Görüntüyü kaydetme
Oluşturulan görüntüyü daha sonra incelemek üzere bilgisayarınıza kaydedebilir ve
resim hakkında not ekleyebilirsinz. Bunun için Görüntüyü Kaydet tuşuna basıp
onaylanız. Eğer not eklemek isterseniz açılan ikinci pencereye de onay verip, ekran
klavyesinden notunuzu yazıp ENTER tuşuna basınız.

Görüntüyü kaydetmek is yor musunuz ?

EVET

HAYIR

Resim hakkında not eklemek
ister misiniz?

EVET

HAYIR

Kayde ğiniz görüntüleri tek tek silmek mümkün değildir. Ancak toplu halde
silebilirsiniz. Toplu halde silmek için Ayarlar penceresinde Ha zayı Temizle tuşunu
kullanınız.

GroundExper’in
kullanımı

Kayıtlı resimleri izlemek.
Görüntüye anlam vermek.
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Kayıtlı resimleri izlemek (Önceki Görüntüler)
Önceden kayde ğimiz görüntüleri tekrar izlemek için Önceki
Görüntüler tuşuna basınız.
Resimler son kaydedilen görüntü ilk sırada olacak şekilde tarih
sırasına göre listelenir.

ALTIN
YÜKSEK
DEĞERLİ
KIYMETLİ
METALLER
DEMİR

4/4

Renk kodları

Resim sıra numarası
ve toplam resim sayısı

Tarih ve resim hakkında eklenen not

Görüntüye anlam vermek
Görüntüleme ekranında oluşturulan resim, tespit edilen metalin cinsi hakkında farklı
renklere dayalı bilgi içerir. Farklı renkler şu anlamları içerir;
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Sorun giderme

Dedektörle ilgili sorunların
çözümü

GroundExper dedektör cihazıyla ile ilgili
sorunların giderilmesi.
GroundExper dedektör cihazınızla ilgili olarak aşağıda listelenen şikayetleriniz
olduğunda lü en önerilen çözüm ile sorunu gidermeyi deneyiniz.

!

Bilgisayarla dedektör bağlan sı gerçekleşmedi.

Dedektörünüzü açıp, GroundExper programını
başla ğınızda aşağıdaki "CİHAZ BAĞLANTISI YOK"
mesajını alıyorsanız dedektör cihazı ile bilgisayar
arasındaki USB kablo bağlan sını kontrol ediniz.

Kabloyu her iki tara an çıkar p yeniden takınız.
GroundExper programını kapa p yeniden başla nız.
Dedektör cihazınızın şarjını kontrol ediniz.

!

"Arama bağlığı bulunamadı! Lü en başlığı takıp TAMAM tuşuna basınız"
mesajı alıyorum.

Arama başlığı ﬁşini dedektör cihazına
tak ğınızdan emin olunuz.
Fişi çıkar p yeniden takınız ve ﬁş somununu
iyice sıkış rınız.
Aynı mesaj devam ediyorsa dedektörü ve
bilgisayarı kapa p yeniden açınız.
Mesajın devam etmesi halinde sa cı veya
teknik servise başvurunuz.

Sorun giderme

!

Dedektörle ilgili sorunların
çözümü

"Arama başlığı arızası" mesajı alıyorum.

Dedektör üzerinden arama başlığı ﬁşini
çıkar p yeniden takınız ve ﬁş somununu iyice
sıkış rınız.
Diğer başlıklardan birisini deneyiniz.
Bilgisayarı kapa p yeniden açınız.
Bu başlıkta aynı mesaj devam ediyorsa sa cı
veya teknik servise başvurunuz.

!

Bilgisayarla dedektör bağlan sı sık sık kopuyor.

Bilgisayarla dedektör bağlan sı koptuğunda Genel Arama
ekranında CİHAZ BAĞLANTISI YOK mesajı görüntülenir.
(Resim 1)

1

Dedektör cihazının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Bağlan kablolarını çıkar p yeniden takmayı deneyiniz.
Sorunun devam etmesi halinde eğer varsa yedek USB kablo
deneyiniz.
Bağlan gerçekleş ğinde CİHAZ BAĞLANDI mesajı
görünecek r. (Resim 2)
Halen sorun devam ediyorsa sa cı veya teknik servisinize
başvurunuz.

2
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Sorun giderme

Dedektörle ilgili sorunların
çözümü

Arama işlemi sırasında bilgisayar aniden kapandı ve tekrar açılmadı.
Arama işlemi sırasında dedektör aniden kapandı ve tekrar açılmadı.

Kullanım sırasında bilgisayarınız veya dedektörünüz kapanırsa bunun en önemli
sebebi bataryaların bitmiş olması olabilir. Bunun önüne geçmek için araziye
çıkmadan önce bilgisayar ve dedektör cihazınızın bataryalarını tam olarak şarj
ediniz. Ayrıca kullanım sırasında bataryaların durumlarını sık sık kontrol etmeyi
unutmayınız.

Alt bilgi çubuğunda bataryaların durumunun anlık takibini yapabilirsiniz.

!

Sinyal aldığımda duyduğum ses yetersiz veya fazla.

Sinyal aldığınız bölgede duyabileceğiniz kadar ses elde edemiyorsanız veya
duyduğunuz ses çok fazla ise bilgisayarın ses seviyesi size uygun şekilde
ayarlanmamış olabilir. Bu ayarı alt bilgi barında bulunan ilgili bölüme dokunarak
gerçekleş rebilirsiniz.

Bu bölüme dokunduğunuzda yanda
görülen ile şim açılır.
İstediğiniz miktarı seçip TAMAM tuşuna
basınız.
Ayar aralığı: 0 - 100

Sorun giderme

Programla ilgili sorunların
çözümü
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GroundExper dedektör programı ile ilgili
sorunların giderilmesi.

!

Program tuşları yanıt vermiyor.
Program kilitlendi hiç yanıt vermiyor.

GroundExper programının yanıt
vermemesi durumunda tale n GERİ
tuşuna basıp bir süre bekleyiniz ve USB
kabloyu çıkar p takınız.

Buna rağmen program açılmıyor ve
bilgisayar yanıt vermiyorsa, bilgisayarın
açma kapama tuşuna 10 saniye kadar
basılı tutup bilgisayarı kapa nız ve yeniden
açınız.

!

Program açıldığı halde dedektörle bağlan gerçekleşmiyor.

Dedektörünüzü açıp, GroundExper programını başla ğınızda aşağıdaki "CİHAZ
BAĞLANTISI YOK" mesajını alıyorsanız dedektör cihazı ile bilgisayar arasındaki USB
kablo bağlan sını kontrol ediniz.
Kabloyu her iki tara an çıkar p yeniden takınız.
GroundExper programını kapa p yeniden başla nız.
Dedektör cihazınızın şarjını kontrol ediniz.
Halen bağlan sağlanamıyorsa Bilgisayarla İlgili Sorunları
Giderme başlığını inceleyiniz.

35

!

Sorun giderme

Programla ilgili sorunların
çözümü

Bilgisayar açıldığı halde GroundExper programı açılmıyor.
Programın masa üzerindeki çalış rma simgesi yok oldu.
Program son zamanlarda sık sık hata vermeye başladı.

Bu tür hataları GroundExper programını yeniden kurarak gidermeyi deneyiniz.

Install
Manage
ApkInstaller

Exit

Tablet bilgisayarda
ApkInstaller programını
çalış rınız.

Install tuşuna basınız.

Bu programı masaüzerinde
bulabilirsiniz.

Sağ tara a beliren
GroundExper Setup.apk
dosyasına dokununuz.

Internal Memory yi seçiniz.

Sorun giderme

Programla ilgili sorunların
çözümü
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Program zaten kurulu ise onay
istenecek r.
Tamam tuşuna basınız.

Devamında
Yükle ve
Bi
tuşlarına basınız.
tuşu ile programı
kapa nız.

!

Ekran aydınlatma ayarı fonksiyonu çalışmıyor.

Tablet bilgisayarınızın arka plan aydınlatması bulunduğunuz ortama göre otoma k
olarak kontrol edilmektedir. Aydınlatma miktarını kendiniz ayarlamak isterseniz
otoma k ayarlama fonksiyonunu kapatmanız gerekir. Tercihinizi aşağıdaki gibi
yapınız.
1. Bilgisayarın
sağ alt kısmına
dokunun.
2

1

!

2. Ayarlar
simgesine
dokunun.

3

3. Otoma k
seçimini kaldırın.

Program benden şifre soruyor ve açamıyorum.

Şifre ve ak vasyon işlemleriyle ilgili olarak sayfa 14'ü okuyunuz.

