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Пинпойнт/Заглушаване/Бутон за 
потвърждение: 
* Пинпойнт: натиснете и задръжте на 
екрана за търсене.
*Заглушаване: Натиснете веднъж 
докато сте в работния екран.

* Потвърждаване: 
1) Функция за баланс на земята:
Натиснете и задръжте за автоматичен 
баланс на земята, докато сте в 
настройката на земния баланс (        ).

2) Отхвърляне / приемане на целите:
Натиснете веднъж, за да отхвърлите 
или приемете цели, докато сте в 
режим на ноч дискриминация (        ).

ID СКАЛА НА ЦЕЛТА

ID НОЧ
(Група от 5 ID)

Режими
(Поле/Парк 1/Парк 2/Плаж/Всички метали)

Индикатор за дълбочина

Индикатор за батерия

Индикатор на чувствителността

ID на целта

Индикатор за минерализация

* Навигация наляво при 
дискриминация и избор на режим
* Промяна стойността на всяка 
настройка.

Бутон за настройки:
Всеки път, когато го натиснете, 

следващата настройка на лентата 
ще бъде избрана и нейната стойност 

ще бъде показана на екрана. 

Чувствителност Нагоре/Надолу
В главния екран стрелката нагоре 

се използва за повишаване на 
чувствителността, а в менюто с настройки 
се използва за излизане от настройките и 

връщане към главния екран.

*Навигация с дясна страна при ноч 
дискриминация и избор на режим

*Променя стойностите на всички настройки. 

* On / Off:  Натиснете и задръжте за около 3 секунди.

* Чувствителност надолу: Натиснете една по една.
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Настройки: 

Сила на звука: (4 нива, промяна с помощта на + и -)

Земен баланс: Помпайте сондата нагоре и надолу, докато натискате бутона Пинпойнт / Потвърждаване, за да заземете баланса автоматично.

Iron Volume: Регулира или изключва силата на звука на ниския тон на желязо (3 нива, промяна с помощта на + и -)

Праг: В режим All Metal настройката на прага за всяко ниво на чувствителност е оптимизирана, за да осигури най-доброто представяне 
на различни терени. (Регулирайте между -50 +50 с помощта на + и -)

Ноч Дискриминация : Елиминирайте нежеланите метали от откриването, като боклук. Всяка кутия представлява група от 5 
идентификационни номера. Всяка комбинация от тези полета може да бъде отхвърлена или приета.

Автоматичен:
1) Завъртете сондата върху метала, който искате да премахнете. Полето, което представлява групата от ID за този метал, ще бъде 
подчертано в черно.
2) Натиснете бутона за потвърждение.

Ръчен:
1) На екрана ще се покажат X и отметка, заедно с малък курсор със стрелка под ID лента в горната част на екрана.
2) Преместете курсора със стрелки с помощта на бутоните плюс (+) и минус (-) и изберете полето, което включва ID, който искате да 
премахнете.
3) Натиснете бутона за потвърждение. Кутията ще бъде подчертана в черно.

Честотна смяна: Елиминира EMI (5 нива, промяна с помощта на + и -)

Безжична връзка: 0 = Изключено / Канали 1-5 (промяна с помощта на + и -)

Вибрация: Вкл. / Изкл. (Промяна с помощта на + и -)

Яркост: Регулира подсветката на LCD и клавиатурата. 0 = Изключено / 1-4 / A1-A4 = Автоматично (свети само за кратък период от време 
при откриване на цел или докато навигирате в менюто и след това се изключва).

LED фенерче: Вкл. / Изкл. (Промяна с помощта на + и -)

Просто включете своя детектор, настройте земен баланс, ако трябва, и започнете да движите сондата. Приятно търсене  със SIMPLEX +!
За повече подробности, моля, прочетете ръководството за потребителя.


