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Butoni Pinpoint/ Pa ze/ Konfirmimit: 
* Pinpoint: Shtypni dhe mbani shtypur 
në ekranin e kerkimit
*Pa Ze: Shtyp NJE HERE ne ekranin  
kerkimit.
* Konfirmoni: 
1) Funksioni i Balancimit Tokësor:
Shtypni dhe mbani për të automatizuar 
balancimin e tokës ndërsa jemi në 
opsionet e balancimit të tokës (       ).
2) Refuzimi / Pranimi i Objekteve:
Shtypni një herë për të refuzuar 
ose pranuar kufijte ndërsa jeni në         
nivelin e diskriminimit (        ).

Shkalla e Identifikimit te Objektivave

Shkalla e Identifikimit
 (Grupe me 5 ID)

Programet
(Fushe/Park1/Park2/Plazh/Te gjitha Metalet)

Treguesi i Thellesise

Treguesi I Baterise

Treguesi i Ndjeshmerise

ID e Objektivit

Treguesi i Mineralizimit

* Lundrimi në anën e majtë në 
diskriminimin e shkalles dhe 
zgjedhjen e programeve
* Ndryshon vleren e cdo opsioni. 

Butoni i Cilësimeve:
Sa herë që e shtypni atë, do të 

zgjidhet opsioni tjetër në shirit dhe 
vlera e tij do të shfaqet në ekran.

Ndjeshmeri Lart/ Poshte
Në ekranin kryesor shigjeta lart është 

përdorur për të rritur ndjeshmërinë dhe 
në menunë eopsioneve, përdoret për të 

dalë nga opsionet dhe për të shkuar 
përsëri në ekranin kryesor.

*Lundrimi i anës së djathtë në diskriminimin e 
shkalles dhe zgjedhjen e opsioneve

*Ndrysho vleren e cdo Opsioni. 

*On/Off:  Shtyp dhe mbaj te shtypur per 3 sekonda. 
*Ulje e ndjeshmerise: Shtyp nje nga nje. 

GUIDE E SHPEJTE QGSP_SQ



Opsionet:

Volumi: (4 nivele, ndryshoni me + dhe -)

Balancimi i tokes: Pomponi spiralen lart dhe poshtë ndërsa shtypni butonin Pinpoint / Konfirmimit per te bere  balancimin e tokës automatikisht.

Volumi i Hekurit: Rregullon ose çaktivizon volumin e tonit të ulët të hekurit (3 nivele, ndryshoni duke përdorur + dhe -)

Pragu: Në programin All Metal, përcaktimi i pragut për secilin nivel të ndjeshmërisë është i optimizuar për të siguruar performancën më të 
mirë në terrene të ndryshme. (Rregulloni midis -50 +50 duke përdorur + dhe -)

Diskriminimi i Shkalles: eliminoni metalet e padëshiruara nga zbulimi siç jane plehra. Cdo kuti paraqet një grup prej 5 ID-ve. Cdo kombinim i 
këtyre kutive mund të refuzohet ose pranohet.

Automatik:
1) Levizni pllaken e kërkimit mbi metalin që dëshironi të eliminoni. Kutia që përfaqëson grupin e ID-ve për atë metal do të theksohet në të zezë.
2) Shtypni butonin konfirmues.

Manual:
1) Një X dhe një shenjë kontrolluese do të shfaqen në ekran së bashku me një kursor të vogël shigjete nën shiritin e identitetit në krye të 
ekranit.
2) Zhvendosni kursorin e shigjetës duke përdorur butonat plus (+) dhe minus (-) dhe zgjidhni kutinë që përfshin ID që dëshironi të eliminoni.
3) Shtypni butonin konfirmues. Kutia do të jetë e theksuar në të zezë.

Ndryshimi i Frekuencave: Eliminon EMI (3nivele,ndrysho me + and -)

Wireless:  0=Off / Channels 1-5 (ndrysho duke perdorur + dhe -)

Dridhja: On / OFF ( ndrysho duke perdorur + dhe -)

Ndricimi: Rregullon LCD dhe dritën e prapme të tastierës. 0 = Off / 1-4 / A1-A4 = Auto (ndizet vetëm për një periudhë të shkurtër kur një 
objektiv është zbuluar ose gjatë lundrimit në menu dhe më pas ai fiket).

Drita LED: On / OFF ( ndrysho duke perdorur + dhe -)

Thjesht ndizni detektorin tuaj, beni balancimin në tokë nëse keni nevojë dhe filloni të levizni pllaken tuaj. Shijoni zbulimin e metaleve me 
SIMPLEX +!
Për më shumë detaje, ju lutemi lexoni manualin e përdoruesit.


