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Пинпоит/Өшіру/Растау түймесі:

*Pinpoint: басып тұрыңыз.
* Дыбысты өшіру: дыбысты

өшіру нүктесін басыңыз
* Растау:
1) Жер тепе-теңдігінің функциясы:
жер тепе-теңдігі режимінде 
автоматты жер тепе-теңдігі үшін 
басып тұрыңыз                   (      ). 
2) Қабылдамау жəне қабылдау
 нүктесін бір рет 
дискриминация режимінде 
басығыз (        ).

Идентификациялау шкаласы  (Target ID)

       Керек емес метал түрлерін алып   
            тастау ID (Группы из 5-ти ID)

Режимы 
( Алан/Парк 1/Парк 2/Пляж/Барлық Металлдар)

Тереңдік индикаторы

Көз-қуат индикаторы

Сезімталдық көрсеткіші

Табылған заттың идентификаторы ID

Минералдану көрсеткіші

Сезімталдықды жоғарлату/ Артқа
Негізгі экранда жоғары көрсеткіш
сезімталдықты арттыру үшін, ал 

параметрлер мəзірінде параметрлерден 
шығып, негізгі экранға оралу үшін 

пайдаланылады.

*

* Параметрлерді ауыстыру нүктесі

Нұсқау нүктесі:
Нүктені басып келесі  

режимдерге өтуге болады жəне
бұл режим экранда 

көрсетіледі

*  Дискриминация режимінде оң
батырмасын басып 

параметрлерін өзгерте аласыз 
* Параметрлерді ауыстыру нүктесі

* Қосу\өшіру нүктесін  басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.
*Сезімталдықты азайту: бір рет басыңыз.

Қысқаша нұсқаулық
QGSP_KZ

Дискриминация режимінде сол
батырмасын басып 

параметрлерін өзгерте аласыз 



Параметрлер:

Дыбыс деңгейі (4 деңгей, + жəне - түймелерін пайдаланыңыз)

Жердегі тепе-теңдік: автоматты түрде жер тепе-теңдігін алу үшін «Тапсырма/Растау» түймесін басқан кезде катушканы жоғары-
төмен шайқаңыз.
Металдардың дыбыс деңгейі: төмен дыбыс деңгейін реттейді немесе өшіреді (3 деңгей, + жəне - арқылы өзгертіңіз)

Шекті: Барлық металдар режимінде əр сезімталдық деңгейі үшін шекті параметр əртүрлі жерлерде ең жақсы өнімділік үшін 
оңтайландырылған. (+ жəне - арқылы -50 +50 арасында реттеңіз)

Дискриминация режимі: анықтау кезінде металл қалдықтары сияқты қажетсіз металдарды қоспайды. Əрбір блок 5 
идентификатордан тұратын топты білдіреді. Бұл блоктардың кез келген комбинациясы қабылданбауы немесе қабылдануы 
мүмкін.
Автоматты:
1) Іздеу жолағын іздеуден шығарғыңыз келетін металдың үстінен жылжытыңыз.
Осы металл үшін идентификаторлар тобын көрсететін өріс қара түспен бөлектеледі.
2) Растау түймесін басыңыз.

Нұсқаулық:
1. Параметрлер түймесін басыңыз, содан кейін параметрлер тақтасынан дискриминация режимін таңдаңыз. Экранда X жəне
 растау экранның жоғарғы жағындағы идентификатор жолағының астындағы шағын курсор көрсеткісімен бірге пайда болады.
2. Курсорды плюс (+) жəне минус (-) көрсеткілерімен жəне жойғыңыз келетін идентификаторы бар пикселмен жылжытыңыз.
3. Растау түймесін басыңыз. Пиксель қара түспен бөлектеледі.

Жиілік ауытқуы: (3 мəн, + жəне - түймелерін пайдаланыңыз)

Сымсыз: 0=Өшіру / 1-5 арналар (+ жəне - түймелерін пайдаланыңыз)

Діріл режимі: қосу / өшіру (+ жəне - түймелерін пайдаланыңыз)
Жарықтық: СКД мен пернетақтаның артқы жарығын реттеңіз. 0=өшіру / 1-4 / A1-A4= авто (мақсат анықталғанда немесе 
мəзірді шарлау кезінде қысқа уақыт аралығында ғана жанады, содан кейін сөнеді).
Жарықдиодты шам: қосу/өшіру (+ жəне - түймелерін пайдаланыңыз)

Детекторды, қажет болса, жер тепе-теңдігін қосып, іздеуді бастаңыз. SIMPLEX + көмегімен тамаша олжалар тілейміз! 
Қосымша мəліметтер алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.


