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1 Genel notlar
1.1 Önsöz
GPA 3000 XS'i satin aldiğiniz için tebrikler – en gelişmiş yüksek performansli yer
kontrol cihazlarindan biri.
GPA 3000 XS, KTS-Electronic'in GmbH & Co. KG. yeni gelişimidir.
Cihaz elektronik birimden ikisini, GPA'yi ve GoldScan III elektronik ünitesini içerir. Her
iki bileşen de kompakt olarak bir alete yerleştirilmiştir.
GPA 3000 XS seti ayrica yeni 2 katli ayrilabilir 1 metrelik süper sonda içerir, çeşitli
sensörler içinde yüklü. Bu sensörler bir düğmeye basarak seçilir. Probu değiştirmek
zorunda kalmadan, arama gücü 10m ila 25m arasinda belirlenebilir. Yeni "GPA
Visualizer" yazılımı, tablet bilgisayardaki KTS 3D yazılımına ek olarak önceden
yüklenmiştir ve önceden bilgi gerektirmeden kolay kullanım sağlar.
Önceden kurulmuş programlar ve anlaşilir, çok sayida gösterimi olan kullanim
kilavuzu, montaji kolay ve karişik olmayan hale getirir, böylece pratik uygulama hiçbir
şekilde durdurmaz. Ayrica, tablette video formatinda bir kilavuz ve takili USB flash
bellek var.
GPA 3000 XS için talimatlar KTS-Electronic GmbH & Co. KG şirketi tarafından
yazilmiştir. Her türlü değişiklik veya çoğaltmaya, yalnizca KTS-Electronic GmbH & Co.
KG'nin yazili izne ile izin verilir. KTS-Electronic GmbH & Co. KG, kilavuzu herhangi bir
zamanda güncelleme hakkini sakli tutar. Web sitemizde, talimatlar ücretsiz olarak
indirilebilir.

1.2 Ilkeli
Lütfen dikkat:
 Aşiri islaklik ve yüksek nemden kaçinin.
 Elektrik direklerinden uzak durun
 Işlem sirasinda cep telefonu kullanmayin.
 Firtinalar sirasinda hiçbir ölçüm yapilmamalidir.
 Sadece tam olarak şarj edilmiş bir batarya düzgün çalişmasini sağlar.
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1.3 Teslim
Donanim:
 GPA 3000 XS elektronik ünitesi entegre GOLD SCAN III metal ayirma ve
Bluetooth.
 Torba dahil çift sökülebilir süper sonda 1m.
 Karbon teleskopik çubuklu GOLD SCAN III 30x30cm arama bobini.
 Silindir bobini 5x20cm delikler, yariklar ve benzerleri için 10m kablo.
 Sekiz katlanabilir sökülebilir GOLD SCAN III 1x1m arama çerçevesi dahil çanta.
 Bağlanti kablosu ile iki harici akü paketi.
 Tablet bilgisayar, KTS yazilimi, Li-ion pil ve çantali.
 Güçlü ve hizli şarj aleti 220 volt ve 110 volt adaptör.
 Arabada şarj etmek için 150 W inverter.
 Kati sert kilif.
Yazilim:
 Yeni geliştirilen KTS GPA 3D yazilimi ve KTS GPA Visualizer yazilimi. (zaten
tablet bilgisayrda yüklü)
 Ölçüm verilerinin diğer bilgisayarlarda işlenmesi için yazılımın yanı sıra video
formatında kurulum talimatlarının bulunduğu USB flash bellek.
Hizmetler:
 Almanca, Ingilizce, Fransizca, Ispanyolca, Türkçe ve Arapça kullanim kilavuzlari
 Tüm teslimat kapsami için 2 yil üretici garantisi. (donanim ve yazilim dahil)

Resim komple GPA 3000 XS seti
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2 Donanim operasyonu kullanim
2.1 GPA sonda montaj:
Sondalar GPA'nin arama yöntemiyle kullanilir.
2.1.1 Genel sonda 60cm
 Ilk önce, teleskopik çubuğu sonda tutucusuna yerleştirin ve verilen Allen
anahtariyla vidayi sikin.
 Şimdi elektronik üniteyi şekilde gösterildiği gibi bağlayin ve üniteyi ayar vidasi ile
sabitleyin.
 Şimdi sonda “GPA” soketi üzerinden elektronik üniteye bağlayin.

Resim 2.1 GPA 3000 XS Karbon teleskopik bağlanti ve elektronik üniteli üniversal prob

Resim 2.2 Montaj sonda

Resim 2.3 Montaj elektronik ünetie
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Resim 2.4 Monte edilmiş GPA 3000 XS üniversal sonda

Resim 2.5 Tablet bilgisayarli üniversal sonda
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2.1.2 Süpersonda 1m
 Iki parçali süper sonda birbirine yerleştirin ve iki tirtikli vidayla sabitleyin.
 Elektronik ünitesini doğrudan sondanin üzerine tirtilli vidayla sabitleyin.
 Şimdi probu “GPA” soketi üzerinden elektronik üniteye bağlayin.
 Süpersonda her kullanimdan sonra sökülmemesi önerilir.

Resim 2.6 GPA 3000 XS Süper Prob

Resim 2.7 Montaj Süpersonda-1

Resim 2.8 Montaj Süpersonda-2

Resim 2.9 Montaj elektronik ünitesi
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Resim 2.10 Süpersonda

2.2 Arama bobinlerini monte etme
Arama bobinleri, GOLD SCAN III'ün arama yönteminde kullanilir





2.2.1 Arama bobini 30x30cm
Bobini teleskopik çubuğa zaten takili ve sadece katlanmasi gerekiyor.
30x30 cm'lik arama bobini ile kol dayanağini teleskopik direğe vidalayin.
Elektronik ünite kol dayanağina (ekran noktalari yukari doğru) tutturulmuş ve
tespit vidasi ile sabitlenmiştir.
Şimdi bobin elektronik üniteye “Puls” soketi üzerinden bağlanir.
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Resim 2.11 30x30cm kolçakli arama başliği

2.2.2 Arama Çerçevesi 1x1m
 Arama çerçevesinin tüplerini birbirnie takin. Borulardaki sari çizgilere dikkat
edin. Bunlarin hepsi bir yöne işaret etmelidir.
 Son bağlanttida, iç kablo yaklaşik 10-15cm dayanacaktir. Bu parça tüpe
yerleştirildikten sonra katlanir. Lütfen aşağidaki şekile dikkat edin.
 Şimdi çerçeve elektronik üniteye “Pulse” soketi üzerinden bağlanir.
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Resim 2.12 Arama çerçevesi (Takili değil)

Resim 2.13 Katlanmiş kablo
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3 Elektronik ünite
Yeni geliştirilen GPA 3000 XS şimdi her iki elektronik birimi de içeriyor.
GPA ve GOLD SCAN III. Kompakt kasa yeni bir tasarima sahip ve kolay çalişmasiyla
etkiliyor.
GPA 3000 XS, toprak anomalilerindeki değişiklikleri (metal nesneler, toprak yapilari
veya boşluklar nedeniyle) ölçebilen ve bunlari normal toprak mayetizmasindan ayiran
bir ölçüm cihazdir. Doğru sonuçlar toprak tipine ve ölçüm yöntemine bağlidir.
Ölçülecek alanlarda, elektriksel alanlar (yüksek gerilim kablolari veya topraklama telleri
gibi), güçlü mineralizasyon veya islak topraklar olmamalidir, çünkü bu koşullar ölçüm
sonuçlarini etkiler. Toprak ne kadar kuru olursa, sonuçlar o kadar doğru olur.

Resim 3.1 Elektronik ünite
3.1 Devreye alma elektronik birimi
 Elektronik üniteyi açma / kapama düğmesi ile açtiktan sonra, dört ekran dilden
birini seçin.
 Bir sonraki ekranda GPA sistemi ile arama veya GOLD SCAN III arasinda
seçim yapabilirsiniz.

Resim 3.2 Seçim dili
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3.2 GOLD SCAN III görüntü
 Goldscangörüntü, renkler ve kimlik numaralarıyla gösterilen, algılanabilir
metaller için dört farklı ekrana sahiptir.
 Bip sesinin frekansini ve sesini değiştirmek mümkündür.
 “Sifirla” düğmesiyle, bir duğmeye basarak otomatik sifir ayari yapilabilir.
 Arama yöntemi seçimine geri dönmek için “geri” düğmesini kullanin.
 Pil göstergesi, pilin o andaki durmunu yüzde olarak gösterir.
 “Otomatik” seçeneğini işaretlerseniz, her başarili algilamadan sonra “sifirlama”
yapilir.

Resim 3.4 GOLD SCAN III görüntü
3.3 GPA görüntü
 GPA'nin arama yöntemini seçtikten sonra, probunuzu seçme seçeneğiniz
vardir.
 Sensör değeri, çubuk grafikte ve ekranin sağ tarafinda 0 ile 5 arasinda sayisal
bir değer olarak görüntülenir.
 kalibrasyon değeri ekranin sol tarafinda gösterilir.
 Arama derinliği, ekranin üst kisminda gösterilen “10M”, “15M”, “20M” ve “25M”
sayisal değerleriyle ayarlanir.
 Prob seçimine geri dönmek için “geri” düğmesini kullanin.
 Pil göstergesi, pilin o andaki durumunu yüzde olarak gösterir.

Resim 3.5 GPA görüntü
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4 Arama yöntemeleri
4.1 GPA arama yöntemeleri
GPA arama yöntemini kullanmak için elektronik üniteye bir prop bağlamaniz gerekir.
4.1.1 Genel sonda aramasi
 Elektronik ünitenin açma / Kapama duğmesi ile etkinleştirilmesi.
 Dil seçimi.
 Arama yöntemini seçerken, “GPA Sistemi” ni seçin.
 Arama sondasini seçerken, “genel sonda” yi seçin.
 Probu, elektronik ünite yukari bakacak şekilde tutun.
 Isteğe bağli olarak, tablet bilgisayar Bluetooth üzerinden elektronik üniteye
bağlanabilir. 5.2'ye bakini.
 Üniversal probu, kare uçlardan biri hareket yönünü gösterecek şekilde yönlendirin.
 Iki yönden hangisinin kalibrasyon ve sensör değerinin 2,5'e yakin olduğunu kontrol
edin ve bu tarafi sürüş yönü olarak seçin (aşağidaki şekillere bakin).
 Toprakla prob arasindaki mesafenin çok fazla değişmediğinden emin olun.
 Çilginca hareketlerden kaçinin ve şeritleri mümkün olduğunca düz çaliştirin.

Resim 4.1 genel sonda
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4.1.2 Süpersonda aramasi
Evrensel probla ilk önce deneyim kazanmanizi öneriyoruz. Bu, süpersonda ile arama
yamayi kolaylaştirir.
Süpersonda, evrensel proba benzer, ancak yaklaşik %30 daha fazla derinliğe sahiptir.
 Açma / kapama düğmesi ile etkinleştirme.
 Dil seçimi
 Arama yöntemini seçerken, “GPA Sistemi” ni seçin
 Arama sondasini seçerken, “Süper prob” seçeneğini seçin.
 Probu, elektronik ünite yukari bakacak şekilde tutun.
 Kalibrasyonu (yaklaşik 2,5) kontrol edin ve görüntülenen sensör değerinin 2 ila 3
arasinda olup olmadiğini kontrol edin.
 Aksi takdirde, yukaridaki değer görünene kadar probu kendi ekseni etrafinda çevirin.

Resim 4.3 Süpersonda

Resim 4.4 komple Süpersonda
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4.2 GOLD SCAN III aramasi
GOLD SCAN III arama yöntemini kullanmak için arama bobinini, solenoidi veya arama
çerçevensini elektronik üniteye bağlamalisiniz.
4.2.1 30x30cm arama bobiniyle armasi
 Açma / kapama düğmesi ile etkinleştirme.
 Dil seçimi
 Arama yöntemini seçerken, “GOLD SCAN III” seçeneğini seçin.
 Alt balans kontrolü için, makarayi zeminin üstünde metalsiz bir yerde tutun ve
sifirlama düğmesine basin. Toprak dengesi düzenlemesiyle toprak minerallerinin
etkileri nötralize edilir ve daha az yanliş sinyal üretilir.
 Sifirlama yaparken bobinin hemen yakininda metal nesne olamdiğindan emin olun.
Bu, metal dedektörünün yanliş ayarlanmasina neden olabilir ve istenmeyen
görüntü efektleri oluşturabilir (gerekirse, sifirlama işlemini metal olmayan başka bir
yerde tekrarlayin).
 Düzenlemenin her zaman tam olarak yapilmasini sağlamak için toprak dengesi
ayarini çeşitli noktalarda tekrarlayin. Bu özellikle, örneğin toprak karmanlarindaki
değişiklikler için geçerlidir. Arama bobini değiştirilirken ce zayif toprak
koşullarindan dolayi ses kararliliğini yitirdiğinde kazilarla yaratilmiştir.
 Frekans Düğmesini en düşük seviyeye ayarlayarak başlayin. Ses denetleyicisi
kullanilarak ses duyulabilir şekilde ayarlanmalidir. Cihazin kullanimina alişmaniz
için aramayi en düşük frekans ayariyla başlatmanizi tavsiye ederiz. Pratik arama
deneyimi ilerledikçe, arama performansini artirmak için siklik kademeli olarak
artirilabilir.
 Arama bobini toprağa paralel tutmaniz önerilir.
 Notlari doğru yorumlayabilmek için biraz tecrübe gerekir. Ses, nesnenin olduğu
yüzeye yaklaştikça daha yoğun hale gelir.

Resim 4.5 komple 30x30cm arama bobini
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4.2.2 Arama Çerçeve 1x1m aramasi
 Açma / kapama düğmesi ile etkinleştirme.
 Dil seçimi.
 Arama yöntemini seçerken, “GOLD SCAN III” seçeneğini seçin.
 Arama Çerçeve bir ila iki kişi tarafindan taşinabilir.
 Geniş bir alanda şüpheli olan daha büyük nesneleri aramak için özellikle
uygundur.
 Zemine olan mesafeyi mümkün olduğunca düşük tutun.
 Rahatsiz edici küçük metaller gösterilmez.
 Frekens kontrol cihazini 4.2.1'deki gibi ayarlayin.

Resim 4.6 komple 1x1m arama Çerçeve

4.2.3

Arama silindirik bobini aramasi

 Açma
/
kapama
düğmesi
ile
etkinleştirme.
 Dil seçimi.
 Arama yöntemini seçerken, “GOLD
SCAN III” seçeneğini seçin.
 Toprak dengesi ayarini 4.2.1'deki gibi
yapin.
 Solenoidin kablodan sarktiğndan ve bir
deliğe veya bezerine iterek yere temas
etmediğinden
emin
olun.
Üzdüm”aşağiya.
 Kablo her zaman siki olmali ve toprağa
temas etmemelidir.
 Frekans kontrol cihazini 4.2.1'deki gibi
ayarlayin.
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4.3 Akü ve şarj aleti
Güçlü performans, lityum şarj cihaziyla 90 dakika içinde
tamamen şarj edilen iki adet harici 2900mAh Li-ion pil ile
sağlanir (Lütfen 90 dakikalik yükleme süresinin
aşilmamasina dikkat edin).
Çalişma süresi, bobinin boyutuna ve kulaklik kullanimina
bağli olarak yaklaşik 4-6 saattir.
Şarj işleminin başlangici, güç kaynaği üzerindeki kirmizi
bir LED ile gösterilir. Işlemin sonu yeşil işikla gösterilir.
Her şarj işleminden sonra şarj cihazinin bağlanti kablosu
çikarilmalidir.

Verilen bir voltaj
edilmesini sağlar.

dönüştürücü,

akünün

araçta

şarj

Resim 4.8 Elektronik ünite için güç
kaynaği

Resim 4.9 voltaj dönüştürücü

Resim 4.10 Akü paketi kablo ve tutucu ile birlikte
 Elektronik ünitenin harici akü paketi, kapali bir kablo ile bağlanabilir veya
benzeri. Bağli olmak.
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5 Android yazilim
Ölçüm verilerinin iki boyutlu ve üç boyutlu bir değerlendirmesi için, GPA 3000 XS
setinde, Bluetooth ile elektronik ünitesine bağli bir tablet bilgisayar bulunmaktadir.

Resim 5.1 Tablet bilgisayar, tutucu dahil
5.1 Hizmete alinma tablet bilgisayar
 Bilgisayar tabletini açtiktan sonra ( cihazin üstündeki açma düğmesini basili
tutun) ekranin üzerinde kaydirarak ekranin kilidini açin.
 Her iki önceden yüklenmiş programlar masaüstünde bulunur ve dokunarak
başlatilir.
 Programda sağ tarafta farkli pencerelerin seçimi ile menü bulacaksiniz
 Her pencerede, sağ altta yeşil bir bilgi düğmesi bulacaksiniz. Bu, geçerli
pencere hakkinda bilgi verir.
 Programdan çikmak için “ÇIKIŞ” tuşu bilgi butonunun yaninda bulunur.
 Sağ üstte ekranin “ekran görüntüsünü” yapabileceğiniz bir “Paylaş” butonu
bulacaksiniz.
 Tablet bilgisayar üniversal probun teleskopik direğine kolayca takilabilir. Bu
amaçla, teleskopik çubuk üzerinde, tabletin kilitlendiği ve yarim dönüşle
sabitlendiği bir tutucu vardir (aşağidaki resme bakin)
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Resim 5.2 üniversal prbun teleskopik çubuklu montaj tablasi
5.2 Bluetooth- Bağlantisi
Tabletteki bir GPA aramasinin verilerini değerlendirmek için, elektronik ünite ile tablet
arasinda bir Bluetooth bağlantisi yapilmalidir.
 Bunun için “GPA Sistemi” arama yöntemini ve sondayi seçmiş ve arama
penceresinde bulunmuş olmalisiniz.
 Tableti açin ve masaüstündeki iki yazilimdan birini açin.
 Ekranin sağ kenarinda görünen menüden “CONNECT” seçeneğini seçin.
 Şimdi görüntülenen cihazi seçin.


Not : Hiçbir cihaz görüntülenmezse, “BLUETOOTH CIHAZLARI TARAMA”
(gerekliyse tekrarlayin) seçeneğini tiklayin ve ardindan cihazi seçin.

 tablet şimdi “CONNECTED” yazan bir mesaj göstermelidir.
 Elektronik ünite ekraninda, sağ üstte mavi bir nokta yanar.

Resim 5.3 başarili Bleutooth eşleştirme
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5.3 KTS GPA 3D- Yazilim
5.3.1 KTS GPA 3D aramasi

Resim 5.4 3D değerlendirme için seyahat yönü
 Ölçümler için, kaydedilen alan eşit derecede büyük şseritlere bölünmelidir.
 Sağdaki menüden “ÖLÇME” seçeneğini tiklayarak ölçüme başlayin.
 “BAŞLAT” düğmesine basin ve tutlari hemen yukaridaki resmde gösterildiği gibi
başlatin.
 Ölçüm işlemi sirasinda, ölçülen değerler ekranda renkli görünür.
 Her şeritten sonra ölçüm otomatik olarak durur. “BAŞLAT” tuşu ile bu tekrar
devam ettirilebilir. (Parça sayisi ayarlanabilir, bkz. Madde 5.3.3)
 Ölçüm hizi ayarlanabilir. “YAVAŞ” “NORMAL” ve “HIZLI” seçenekleri ekranin
altinda bulunur ve istenildiği zaman seçilebilir. (“YAVAŞ” i seçerek daha az
doğrulukta ve tersi daha geniş bir alani kaplayabilirisiniz).
 Doğru ölçümler için hizi sabit tutmak önemlidir.
 Ayrica, 5-10m arasindaki ray uzunluklari bir avantajdir.
 “DURDUR” tuşu ile arama her an duraklatilabilir. (“BAŞLAT” butonu devam
edecektir).
 Arama tamamlandiğinda, grafikler daha doğru olacaktir.
 Ölçüm artik “KAYDER” tuşuyla kaydedilebilir. Dosyayi adlandirdiktan sonra tarih
ve saat, dosya adina eklenir.
 Ölçüm, “RESET” tuşuyla silinebilir.
Not: Ekranin sol altinda “BAŞLAT” butonu görünmüyorsa, Bluetooth bağlantisi
yoktur. (Bkz. 5.2)
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Resim 5.5 KTS GPA 3D ile aktif ölçüm
5.3.2

KTS GPA 3D değerlendirmek

 Meüden “3D” yi seçerek istediğiniz zaman 3D'ye geçebilirsiniz. (ayrica bir ölçüm
sirasinda).
 Burada mevcut iki boyutlu göstergeyi 3D olarak “ÖLÇME” den göreceksiniz.
 Ekranin sol alt köşesindeki “LOAD” butonu kaydedilmiş ölçümleri 3D olarak
görmenizi sağlar.
 Ekran bir parmakla hareket ettirilebilir ve iki parmakla döndürülebilir veya
büyütülebilir / küçültülebilir (aşağidaki şekillere bakiniz)..

Resim 5.6 Ölçüm sonuçlarinin üç boyutlu değerlendirilmesi
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Resim 5.7 iki parmak hareketlerini

 “VIEW”
menü
seçeneğinin
altinda
kayitli
ölçümleri
2D
olarak
görüntüleyebilirsiniz.
 “MEVCUT ÖLÇÜM” tuşu geçerli ölçümü 3D olarak gösterir.
 Ekranin sol alt koşesindeki “LOAD” butonu kayitli ölçümleri 2D olarak görmenizi
sağlar.

Resim 5.8 Ölçüm sonuçlarinin iki boyutlu değerlendirilmesi
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 “FILES” menü seçeneğinin altinda kayitli tüm ölçümleri bulacaksiniz.
 Seçenekleri görüntülemek için bir ölçüme dokunun.
o “Dosyayi aç” : “Görünüm” penceresinde ölçümü iki boyutlu olarak
görüntüler.
o “Dosyayi yeniden adlandir”: ölçümü yeniden adlandirmak için seçenek
sunar.
o “Dosyayi sil” : ölçümü silme seçeneği sunar.
o “Dosyayi 3D olarak göster”: 3D pencerede ölçümü üç boyutlu olarak
görüntüler
 Sol alt kisimda, tüm ölçümleri silmenizi sağlayan “TÜM DOSYALARI SIL”
butonu bulunur.

Resim 5.9 dosya yönetimi

5.3.3 KTS GPA 3D ayarlanma
 Son menü maddesi “AYARLAR” işte aşağidaki ayarlar:
o “Şerit sayisi”: Gidecek şerit sayisi.
o “Ölçüm sayisi”: şerit başina ölçüm sayisi.
o “Dil” : Almanca, inglizce ve Fransizca dil seçimi. Not : Dil seçiminden
sonra uygulama otomatik olarak yeniden başlatilacak.
o “Ayarlari Sifirla”: Dil dişindaki tüm ayarlari fabrika ayarlarina sifirlar.
o “Geliştirici Ayarlari”: Lütfen “Ölçü gecikmesi” dişinda “Geliştirici Ayarlari”
ayarlarini değiştirmeyin. Burada iki ölçüm arasindaki zaman araliklarini
seçebilirsiniz.(Bunun ölçümdeki “SLOW” “NORMAL” ve “FAST”
seçeneklerini etkilediğine dikkat edin).
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Resim 5.10 ayarlar
5.4 KTS GPA Visualizer – yazilim

5.4.1 KTS GPA Visualizer aramasi
 GPA Visualizer ile bireysel ağlar taranabilir.Die Suche mit dem GPA Visualizer
erlaubt es einzelne Bahnen abzulaufen.
 “BAŞLAT” düğmesine basin ve hemen çalişmaya başlayin.
 Ölçüm işlemi sirasinda, ölçülen değerler ekranda renkli görünür.
 “DURDUR” düğmesine basarsaniz ve kapatmadan önce “ BAŞLAT” düğmesinin
kirmizi yanmasini (veya ekranin sonuna geldiğinde) bekleyin. “ BAŞLAT”
düğmesine tekrar basarak ölçümü devam edin.
 “YAVAŞ” “NORMAL” ve “HIZLI” seçenekleri ekranin altinda bulunur ve
istenildiği zaman seçilebilir. (“YAVAŞ” ile daha az hassasiyetle daha büyük bir
mesafeyi kaplayabilirsiniz ve bunun tersi)
 Doğru ölçümler için, hizi sabit tutmak önemlidir.

Not: Ekranin sol altinda “BAŞLAT” butonu görünmüyorsa, Bluetooth bağlantisi
yoktur.
5.2'ye bakiniz.
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Resim 5.11 KTS GPA Görüntülleyici ile aktif ölçüm
5.4.2 KTS GPA Visualizer değerlendirmek
 “VIEW” menü seçeneğinde kayitli ölçümleri görüntüleyebilirsiniz.
 “MEVCUT ÖLÇÜM” düğmesi mevcut ölçümü gösterir.
 Ekranin sol alt köşesindeki “LOAD” butonu kayitli ölçümleri görmenizi sağlar.

Resim 5.12 Ölçüm sonuçlarinin değerlendirilmesi
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 “FILES” menü seçeneğinin altinda kayitli tüm ölçümleri bulacaksiniz.
 Seçenekleri görüntülemek için ölçüme dokunun:
o “Dosyayi aç” : Ölçümü “Görünüm” penceresinde gösterir.
o “Dosyayi yeniden adlandi”: ölçümü yeniden adlandirmak için seçenek
sunar.
o “Dosyayi sil”: öçümü silme seçeneği sunar.
 Sol alt kisimda, tüm ölçümleri silmenizi sağlayan “TÜM DOSYALARI SIL”
butonu bulunur.

Resim 5.13 dosya yönetimi
5.4.3 KTS GPA Visualizer ayarlanma
 Son menü maddesi “AYARLAR”. Işte aşağidaki ayarlar:
o “Sütun sayisi”: sütun sayisi.
o “Ölçüm sayisi”: Sütun başina ölçüm sayisi.
o “Dil”: Almanca, ingilizce ve Fransizca dil seçimi.
o Not: Happ, dil seçiminden sonra oromatik olarak yeniden başlatilir.
o Ayarlari Sifirla “:Dil dişindaki tüm ayarlari fabrika ayarlarina sifirlar.
o “Geliştirici Ayarlari”: “Ölçü hecikmesi” dişindaki “Geliştirici Ayarlari”
ayarlarini değiştirmeyin. Burada iki ölçüm arasindaki zaman araliklarini
seçebilirsiniz. (Bunun ölçüm sirasinda “YAVAŞ” “NORMAL” ve “HIZLI”
seçeneklerini etkilediğini unutmayin).
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Resim 5.14 ayarlama
5.5 Sürücü yeniden tesisat
Başka bir Android bilhisayari elektronik üniteye bağlamak veya Android'i yeniden
kurmak istiyorsaniz, USB belleğin apk dosyalarini sabit diske kopyalayin ve çaliştirin.
(Bu, bilinmeyen kaynaklardan uygulamalarin yüklenmesini geriktir. Bunu, Cihaz
Güvenliği altindaki Ayarlar meüsünden yapabilirsiniz.) Ek yazilim gerekli değildir.
Cihaziniz şimdi kullanima hazir ve kullanima hazir.

6 Sistem gereksinimleri ve lisans sözleşmesi
6.1 Sistem gereksinimleri
KTS programlari Android 5.0 ve üstü cihazlarda çalişir.
Farkli ekran boyutlari bozuk gösterimlere neden olabilir.

6.2 Lisans sözleşmesi
KTS 3D programi ve beraberindeki tüm elektronik veya basili belgeler, KTS-Electronic
GmbH & Co. KG'nin telif haklarina tabidir. Bu Lisans Sözleşmesinin herahngi bir
bölümünün, Programin eski sürümleri için lisans koşullarinda herhangi bir değişiklik
veya geliştirme yapilmasi durumunda, Programin Yürürlük Tarihinden önceki
sürümlerine uygulanmalari gerekir.
Mevcut lisans koşullari 01.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kullanici yazilimi kullanarak bu lisans şartlarini kabul eder. Lisans koşullarinin ihlal
edilmesi durumunda, kullanim hakki otomatik olarak sona erer..
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6.3 Kullanim koşullari
Kullaniciya, faturanin tam ödemesinin ardindan faturada listelenen programi kullanma
hakki münhasir değildir. Bu hak, orijinal yazilimin sahibiyle sinirlidir. Sonuç olarak,
yazilim ayni anda sadece tek bir bilgisayar sisteminde kullanilabilir. Lisansli
programlara ve türetilmiş tüm programlara, program parçalarina veya ilgili belgelere ait
tüm mevcut ve gelecekteki telif haklari ve / veya sinai mülkiyet haklari KTS-Electronic
GmbH & Co. KG'ye aittir.
6.4 Feragat
Bu programin dikkatli bir şekilde test edilmesine rağmen, hatalar göz ardi edilemez.
Programin belirli bir amaç için kullanilabilirliğinin garantisi yoktur. Özellikle, programin
ve ilgili belgelerin kullanilmasi sonucu ortaya çikabilecek kar ve varliklarin neticesinde
oluşan hasar ve kayiplardan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Her türlü fiyat
değişikliklerin de sakli tutulmasi ve ayri bir bildirim gerktirmemesi gerekir.

7 Garanti
Satin alma tarihinden itibaren 24 ay boyunca fabrika kusurlarinin neden olduğu hatalar
ve kusurlar için ve aşağidaki garant koşullarina uygun olarak size garanti veriyoruz.
Tespit sonrasinda ve son 24 ay içinde aşiri gecikmeden ilk son kullaniciya rapor
edilirse, malzeme ve / veya üretim kusuruna dayandiği kanitlanan aşağidaki koşullara
(aşağida listelenen) tabi olarak, ekipnabdaki tüm kusurlari gidereceğiz.
Ürünün kullanilabilirliği ve servis kolayliği için önemsiz olan amaçlanan durumdan
sapma (kimyasal veya elektrokimyasal etkilerden kaynaklanan hasar, nemin neden
olduğu hasar ve genel olarak anormal işlemlerden kaynaklan hasarlar) önemisizdir ve
garanti kapsami dişindadir.
Garanti, kusurlu parçalarin bizim takdirimize bağli olarak ücretsiz onarilmasi veya
kusursuz parçalara değiştirilmesi şeklinde sağlanmiştir. KTS GmbH & Co. KG, teslim
edilen ürünün makul bir süre ve bütçeyle tamir edilememesi durumunda eşdeğer bir
değiştirme cihazini değiştirme hakkini sakli tutar. Ayni şekilde, ürün başka bir eşdeğer
model için değiştirilebilir. Yerinde onarim talep edilemez. Değiştirilen veya değiştirilen
parçalar bizim mülkümüz olur.

Tamir veya müdahaleler, bizim tarafimizdan yetkili olmayan kişilerce yapilirsa veya
ürünümüz, bizim tarafimizdan kullanilmak üzere piyasaya sürülmemiş aksesuarlar
veya aksesuarlar ile sağlanmişsa, garanti geçerli değildir.
Garanti, garanti süresini uzatmaz ve harekete yeni bir garanti süresi koymaz.
Özellikle, ürün hasari üzerindeki diş etkilerden kaynaklananlar – sorumluluk yasalarca
zorunlu olmadikça – hariç tutulur. Bu nedenle, kullanim kisitlamalarina, veri kaybina,
kar kaybina veya iş kaybina yol açan her türlü kazara, dolayli veya diğer sonuçta
ortaya çikan zararlardan sorumlu değiliz.
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7.1 Garanti sona erme
KTS GmbH & Co. KG, garantinin sona ermesinden sonra bir servisi de kabul edebilir.
Bu durumda, tüm tamir ve nakliye masraflari tahsil edilecektir.
7.2 Bakım
GPA 3000 XS az bakim gerektirir. Bununla birlikte, en uygun operasyonel haziriği
elden etmek için bazi noktalar göz önünde bulundurulmalidir:
 Aşiri sicakliklardan kaçinin, bunun elektronik bileşenlere zarar vereceği göz ardi
edilemez.
 Elektronik muhafazayi, ağir yağmur, sis veya toza maruz kalmasi durumunda
plastik bir torba ile koruyun.
 Cihazinizi daima temiz ve kuru tutun ve kumdan ve kirden arindirin.
7.3 Kanuni bilgi
Metal dedektörü ile arama yapmak, anit koruma yönetmeliklerine ve diğer yasal
normlara tabi olabilir. Almanya'da genellikle ülke çapinda tek tip bir yasal pozisyon
yoktur. Aramaya başlamadan önce lütfen ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alin. KTSElectronic GmbH & Co. KG, yasalarin olasi ihlalleri için sorumluluk kabul
etmemektedir. Şüphe durumunda, avukatlardan veya ilçe miras ofislerinden kapsamli
tavsiyeler almanizi öneririz.
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8 Kontak
KTS-Electronic GmbH & Co. KG
Kurhessen Straße 1
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Almanya
Tel: +49 - 6105 - 911150
Fax: +49 - 6105 - 911155
www.kts-electronic.com
email: mail@kts-electronic.com

Resmi iş saatleri:
PZT. – PER. 9.00 ila 16.30 Uhr
CUM.
9.00 ila 16.00 Uhr

Telif Hakki KTS-Electronic GmbH & Co. KG, Mörfelden-Walldorf, Almanya, 2019.
Bu yayinda yer alan grafiklerin ve / veya metinlerin çoğaltilmasi veya kullanilmasi,
yazarin açik izni olmadan yasaktir.
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